
PERGAMINS DE LA 
PIA ALMOINA 
 
1 
(1245) 1246 gener 27 
Guillem de Dosrius, els seus fills Bernat i Berenguer i les seves filles Flandina i 

Guillema venen a Bernat de Salt, Cervià de Mercadal i Guillem Gaufred, canonges 
de la seu, marmessors de Bernat de Vilafreser, també canonge de la seu, per a una 
almoina instituïda per aquest, els masos de Guillem Rodri i de Pere Rodri, situats a 
la parròquia de Borgonyà, excepte del camp de Gual, que els venedors tenen per 
Riambau de Camós, els molins sobre el Terri, de destret sobre els masos Vilar, 
Bortell, Gener, Costa, Collell i Vidal, i els drets que reben al mas Ferreres i a una 
casa de la cellera de Borgonyà, i que té per ells Ermessendis de Vilavenut, pel preu 
de 800 sous bar. de doblenc. 

N. Bernat de Vic, de Girona. S. Arnau de Santmartí. 69 x 26 cm. +Vestuari 
Borgonyà, 1.1. 

 
2 
30 maig 10 
Maria de Roca, de Borgonyà, viuda de Deulonder de Roca, cedeix al seu fill 

Deulonder el mas de Roca, amb diverses retencions, entre les quals una de 50 sous 
per a la redempció d’un fill. 

N. Bernat de Reixach, de Banyoles. S. Arnau Guillem de Puig. Carta partida. 
17.5 x 31 cm. +Vestuari, Borgonyà, 1.2. 

 
3 
1312 agost 12 
Ponç Albert, prevere de capítol, procurador de l’Almoina, estableix a 

Perpinyà, fill de Pere Roig, de Borgonyà, i a la seva esposa Guillema, un solar 
situat a la cellera de Borgonyà, que afronta a nord amb el mur de l’església i que 
havia estat del mas Roca, a cens de 8 diners, per 4 sous d’acapte. 

N. Joan de Reixach, de Banyoles. S. Francesc Simó. 25 x 28 cm. +Vestuari, 
Borgonyà, 1.3. 

 
4 
1316 desembre 16 
Ramon Ermedàs, natural de Montcal, enfranquit per la pabordia de Mieres de 

Sant Feliu de Girona, es fa home propi de Ponç Albert, prevere de capítol de la 
seu, procurador del Vestuari, per haver entrat al mas Roca de Borgonyà. 

N. Berenguer Roig, de la cúria episcopal. Carta partida. 21 x 26 cm. +Vestuari, 
Borgonyà, 1.4. 

 
5 
1335 maig 12 
Ermessendis, esposa de Jaume de Lledó, cabreva al Vestuari una terra situada 

a Borgonyà, al Pla de ses Ribes. Cabrevacions similars de Guillema, viuda de Pere 
Roder, per una casa situada a la cellera del poble; de Guillem Ferreres, per una 
feixa dita de Trilla; de Berenguera de Puig, per una terra situada al Pla de ses 
Roques, i de Guillem Roder, per la borda de Pasqual Roder, tot de Borgonyà. 

N. Ponç Amic, de Banyoles. 44 x 53 cm. +Vestuari, Borgonyà, 1.5. 



 
6 
1341 abril 6 
Ramon de Casademont i Guillema, esposos, de Borgonyà, cabreven al Vestuari 

de la seu una terra situada a Borgonyà, d’una vessana de cabuda, per la que fan 
tasca i un pollastre de cens. 

N. Guillem Simó, de Cornellà. 13 x 33 cms. + Vestuari, Borgonyà, 1.6. 
 
7 
1344 juliol 16 
Bernat d’Abadia i Brunissendis, de Borgonyà, es fan homes propis de Pere 

Esteve i Ramon Albert, rectors del Vestuari, pel mas de Roca. 
N. Guillem Simó, de Cornellà. 22 x 20.5 cms. +Vestuari, Borgonyà, 1.7. 
 
8 
1374 juny 30, Girona 
Berenguer Bernich, rector de l’església de Borgonyà, reconeix a Ramon Albert 

i Pere de Montcorb, preveres de capítol de la seu i rectors del Vestuari, tenir per 
aquest una casa situada a Borgonyà, que afronta a nord amb el cementiri. 

N. Ramon de Peradalta. 13 x 32.5 cm. +Vestuari, Borgonyà, 1.8. 
 
9 
1358 juliol 22 
Pere de Montcorb, prevere de capítol de la seu, rector del Vestuari, estableix a 

Ramon Roder una casa situada a la cellera de Borgonyà, a cens de tres gallines i 
una quartera de vi, per 5 sous d’acapte. 

N. Pere Miró, de la cúria episcopal. 33 x 42 cms. +Vestuari, Borgonyà, 1.9. 
 
10 
1360 abril 10, Girona 
Francesca, esposa de Berenguer Roder, de Borgonyà, i filla de Bartomeu 

Guerau, de Pujals dels Pagesos, enfranquida pel senyor del castell de Cornellà, es 
fa dona pròpia de Pere de Montcorb, rector del Vestuari, per raó del mas on s’ha 
casat. 

N. Ramon de Peradalta. 21 x 34 cms. +Vestuari, Borgonyà, 1.10. 
 
11 
1378 novembre 14, Borgonyà 
Bonanata, esposa de Jaume Roca, de Borgonyà, es fa dona pròpia de Ramon 

Albert i Pere Carrera, preveres protectors del Vestuari de la seu. 
N. Pere de Canelles, de Cornellà. 18 x 33 cms. +Vestuari, Borgonyà, 1.11. 
 
12 
1378 novembre 14, Borgonyà 
Jaume Roca, de Borgonyà, propietari del mas Roca, reconeix a Ramon Albert i 

Pere de Montcorb, procuradors del Vestuari, ser home propi d’aquest. 
N. Pere de Canelles, de Cornellà. 16 x 56 cms. +Vestuari, Borgonyà, 1.12. 
 
13 
1388 gener 30, Banyoles 



Pere de Cervià, de Borgonyà, i la seva esposa Alamanda, firmen debitori a 
Berenguer de Corts, de la parròquia de Merlant, de 15 lliures bar. per raó del dot 
de la seva filla Margarida, i hipotequen un camp de 3 vessanes situat a Borgonyà, 
dit Camp d’Arboç. 

N. Bernat de Serra. 25 x 40 cms. +Vestuari, Borgonyà, 1.13. 
 
14 
1304 setembre 17 
Pere Roder, de Borgonyà, i la seva esposa Guillema, es fan persones pròpies del 

Vestuari de la seu en mans d’Arnau de Rovira, prevere de capítol de la mateixa 
seu, i prometen fer-li un parell de gallines de cens. 

N. Pere Burgués, de Girona. 12.5 x 27 cms. +Vestuari, Borgonyà, 1.14. 
 
15 
1399 gener 23, Borgonyà 
Jaume Andreu, rector de l’església de Mata, i Ramon Llosa, de Borgonyà, 

marmessors de Berenguer Bernich, rector de Borgonyà, defineixen als rectors del 
Vestuari una casa que el difunt tenia a Borgonyà, que afronta a nord amb el 
cementiri. 

N. Andreu de Ricalbó, de Cornellà. 28.5 x 34.5 cms. +Vestuari, Borgonyà, 1.15. 
 
16 
1296 juliol 7 
Ramon, fill de Castelló de Llosa (Lausa), de Borgonyà, que ha casat amb 

Barcelona Rodon, es fa home propi del Vestuari de la seu per raó de la borda on 
ha entrat, després d’haver-se redimit de l’Almoina de la mateixa seu. 

N. Bernat de Reixach. S. Jaume Tresfort. 12.5 x 22 cms. +Vestuari, Borgonyà, 
1.16. 

 
17 
a)1261 abril 4 
Testament de Bernat de Santmartí, que pren per marmessors Ponç de Quart, 

claver de Sant Feliu de Girona, Ramon Renall i Bernat de Camós; elegeix 
sepultura a Sant Martí; fa llegats de devoció; deixa 15 peces de roba de Lleida per 
vestir pobres; firma a la seva esposa Saurina l’esponsalici de 3.000 sous i el violari 
de la casa on habiten, situada a l’escala de Sant Martí; fa llegats a Berenguera., 
criada seva, Jaume de Santmartí, Pere Macip, la seva germana Caterina; institueix 
hereva la filla Brunissendis, a la qual deixa part del delme de la Pera i la casa de 
Girona, i mana que la resta dels seus béns s’apliqui a vestir pobres. 

b)1264 març 29 
Codicil del mateix Bernat de Santmartí; mana als seus marmessors procedir 

d’acord amb Guillem de Calonge, dominic, substitueix a la seva filla el Vestuari de 
la seu i augmenta certs llegats fets als Predicadors de Girona.  

N. Bernat de Vic. S. Miquel d’Om. Còpia de 1264, 71 x 27 cms. +Vestuari, 
Catalunya, 1.1. 

 
18 
1272 octubre 29 



Fra Pere de Santponç, prior dels Predicadors de Girona, firma rebut a Guillem 
Gaufred, procurador de Vestuari i marmessor de Pere Isarn, prevere de capítol de 
la seu de 200 sous bar., per una pitança llegada per dit Isarn.  

N. Bernat de Vic. S. Miquel d’Om. 21 x 23 cms. +Vestuari, Catalunya, 1.2. 
 
19 
1320 setembre 30 
Bernat Alió firma rebut a Berenguer de Pau, cabiscol de la seu, de 200 sous 

melg., sobrepreu que aquest ha volgut afegir als 3.000 sous pels que dit Alió li ha 
venut un censal de pensió de 90 sous melg. 

N. Ramon Bou, de Castelló. 15 x 26 cms. +Vestuari, Catalunya, 1.3. 
 
20 
1333 novembre 4 
Testament de Berenguer de Pau, cabiscol de la seu, que pren per marmessors 

Bernat de Cornellà, ardiaca de la Selva, Guillem de Cornellà i Francesc Alió, 
canonges, Bernat de Llach, Bernat Torrent i Ramon de Clota, beneficiats de la 
mateixa seu elegeix sepultura a l’esmentada seu; institueix un aniversari de 60 
preveres; disposa que es compri un cens d’oli per a una llàntia perpètua; fa llegats 
de devoció; fa deixes a Bonanat Estrader, clergue, Guillem de Torroella, escuder, 
Guillem Pagès, escuder, Berenguer Bernich, escuder, Pere Savena, familiar de 
Bernat de Cornellà, Berenguera Rita, criada; disposa que durant quatre anys el 
seu nebot pugui comprar per 6.500 sous les rendes que té a Orfes i que durant un 
any l’abat de Sant Feliu de Girona pugui comprar per 7.000 sous la casa que té al 
Mercadal de Girona; cas que no es facin aquestes compres mana subhastar els 
béns; mana comprar dels seus béns de València 12 lliures de reals de València per 
a l’almoina de la seu de València, i institueix hereu el Vestuari de la seu de Girona. 

N. Ramon Viader, de Girona. Carta partida. 78 x 64 cms. +Vestuari, 
Catalunya, 1.5. 

 
21 
1333 novembre 8, 11, 12 
Codicils de Berenguer de Pau, cabiscol de la seu, que ordena restituir a Simó 

d’Aguilar, cavaller, 800 sous; a Ramon de Palau, cavaller, 700 sous; i ordena que 
es faci un reliquiari de plata per a la capella de les Onze Mil verges de la seu. 

N. Ramon Viader, de Girona. 44 x 54 cms. +Vestuari, Catalunya, 1.6. 
 
22 
1335 juny 7 
Bernat de Cornellà i els altres marmessors de Berenguer de Pau, cabiscol de la 

seu, lliuren a Bernat de Llach, rector del Vestuari, al que dit Berenguer havia fet 
hereu, els béns de la marmessoria, situats a Vilella, Vilatenim, Castelló, Campllong 
i la ciutat de Girona, amb reserva de 40 sous sobre el mas Bosch de Campllong per 
a un benefici de la seu, i del delme d’Orfes, valorat en 6.500 sous, per a Pere de 
Cornellà. 

N. Ramon Viader, de Girona. 50 x 30 cms. +Vestuari, Catalunya, 1.7. 
 
23 
1338 octubre 24 



Bernat Celrà, obtentor del benefici fundat a l’altar de Sant Narcís de la seu de 
València per Berenguer de Pau, firma rebut als marmessors de dit Berenguer de 
33 sous que se li devien de suplement del valor de 18 lliures que val el mateix 
benefici. 

N. Ramon Viader, de Girona. Carta partida. 20 x 27 cms. +Vestuari, 
Catalunya, 1.8. 

 
24 
1339 agost 25 
Bernat de Llach, prevere de capítol, administrador del Vestuari i del ferial de 

la seu, fa procura general a Pere Sitjar d’Estanyol i a Berenguer de Figuera (...). 
29 x 34 cms. Deteriorat. +Vestuari, Catalunya, 1.9. 
 
25 
(1340) 1341 març 13 
El guardià i convent dels framenors de Girona firmen rebut al Vestuari de la 

seu de 19 lliures bar., capital d’una pensió de 15 sous que Bernat de Salt havia 
imposat al mateix Vestuari, hereu seu, a favor de l’esmentat convent. 

N. Arnau de Pols, de Girona. 39.5 x 37 cms. +Vestuari, Catalunya, 1.10. 
 
26 
1341 maig 16 
Rebuts firmats als marmessors de Bernat de Llach per Ramon de Clota, de la 

colꞏlecturía de misses de la seu, de 300 sous; per Pere de Torramilans, de Brunyola, 
de 500 sous i objectes diversos, i per Pere de Vilar, clergue tonsurat, de 10 lliures 

N. Guillem Rei, de Girona. 18.5 x 30 cms. +Vestuari, Catalunya, 1.11. 
 
27 
1341 maig 16 
Rebuts firmats als marmessors de Bernat de Llach, prevere de capítol de la 

seu, per Berenguer de Torramilans, de Brunyola, de 100 sous; per Jaume Miquel, 
ciutadà de Girona, de 200 sous, i per Ramon de Llach, de Sant Marti Vell, de 300 
sous. 

N. Guillem Rei, de Girona. 55.5 x 35 cms. +Vestuari, Catalunya, 1.12. 
 
28 
1341 maig 16 
Rebuts firmats als marmessors de Bernat de Llach, prevere de capítol de la 

seu, per Pere Banyes, de Sant Martí Vell, de 200 sous; per Ermessendis Serra, del 
mateix lloc, de 30 sous; i per Bernat de Pou, clergue, d’uns vestits. 

N. Guillem Rei, de Girona. 54 x 34 cms. +Vestuari, Catalunya, 1.13. 
 
29 
1341 maig 18 
Rebuts firmats als marmessors de Bernat de Llach, prevere de capítol de la 

seu, per Pere Marquès, escolar de Quart, de 100 sous; per Jaume de Pera, de 15 
sous; per Pere Esteve, obrer de la seu, de 50 sous, i per Arnau de Bosch, fill 
d’Arnau de Bosch, albadiver de Girona, de 60 sous. 

N. Guillem Rei, de Girona, 47 x 37 cms. +Vestuari, Catalunya, 2.1. 
 



30 
1341 octubre 9 
Pere Esteve i Ramon Albert, preveres de capítol i rectors del Vestuari, firmen i 

aproven als marmessors de Berenguer de Pau, cabiscol de la mateixa seu, els 
comptes de la marmessoria, per un total de 46.285 sous. 

N. Ramon Viader, de Girona. 40 x 41 cms. +Vestuari, Catalunya, 2.2. 
 
31 
1341 octubre 9 
Guillem de Cornellà, canonge, Ramon de Clota i Bernat de Torrent, clergues 

de la seu, marmessors de Berenguer de Pau, cabiscol de la mateixa església, que en 
el seu testament havia instituit hereu el Vestuari, lliuren a Pere Esteve i Ramon 
Albert, rectors del Vestuari, les rendes del mas Grimau d’Ermadàs, de Cornellà de 
Terri, del mas Carrer, de Pujals dels Pagesos, del mas Soler, del mateix lloc, del 
mas Vallòria, de Pujals dels Cavallers, del mas Vilar del mateix lloc, i de diversos 
censos, entre els quals els de sis cases de Girona, comprades a Bonanat de 
Tornavells. 

N. Ramon Viader, de Girona. 37 x 34 cms. +Vestuari, Catalunya, 2.3. 
 
32 
1353 gener 23, Girona 
Berenguer de Cruïlles, fill de Gilabert de Cruïlles, senyor de Bestracà, i la seva 

mare Graida, venen als administradors del Vestuari de la seu un cens de 300 sous 
pel preu de 300 lliures que els són satisfetes dels cabals de l’herència deixada al 
mateix Vestuari per Berenguer de Pau, cabiscol de la seu. 

N. Jaume Comte. Còpia de 1410, 71 x 63.5 cms. +Vestuari, Catalunya, 2.5. 
 
33 
1379 febrer 28, Girona 
En presència de Pere Vilana, vicari general, Bernat de Prat i Guillem Roig, de 

Besalú, com a jurats de Besalú, reconeixen a Guillem Ramon de Serres, clergue, 
procurador dels administradors del Vestuari, fer a aquest un censal de 10 lliures 4 
sous 2 diners de pensió per un capital de 7.000 sous, del que firmen rebut. 

N. Lluís Carbonell, de la cúria episcopal. 79 x 58 cms. +Vestuari, Catalunya, 
2.8. 

 
34 
1379 març 18, Castelló 
Guillem Garriga, sastre i draper de Castelló d’Empúries, reconeix a Bernat de 

Prats i Guillem Roig, síndics de la universitat dels homes de Besalú, que dels 7.000 
sous d’un censal venut a aquesta pel Vestuari de la seu, de 204 sous de pensió, n’ha 
rebut 6.300, a lluïció d’un censal de 22’5 lliures que rebia de la universitat de 
Besalú, de la que s’enumeren els veïns. 

N. Ramon Busigues. Carta partida. 40 x 56 cms. +Vestuari, Catalunya, 2.10. 
 
35 
1346 octubre 5 
Simó de Prats, familiar del bisbe i obtentor del benefici fndat per Berenguer de 

Pau a la seu de València, firma rebut a Ramon Albert, rector del Vestuari, de 33 
sous bar., per una anualitat de suplement del seu benefici. 



N. Guillem Rei, de Girona. 32.5 x 13.5 cms. +Vestuari, Catalunya, 2.4. 
 
36 
1387 maig 20, Girona 
Bamon Bert, de Vilanova, reconeix a Pere de Carrera, prevere de capítol del 

Vestuari, ser home propi del mateix Vestuari. 
N. Joan de Fontcoberta. 16 x 25 cms. +Vestuari, Catalunya, 2.6. 
 
37 
1379 març 5, Besalú 
Bernat de Prat, Guillem Moner, Francesc Lladó i Guillem Pineda, jurats de 

Besalú, i els consellers que s’enumeren, aproven la venda feta al Vestuari de 204 
sous censals pel preu de 7.000 sous, i acorden invertir 6.000 sous en lluïr un censal 
venut a Guillem Garriga, sastre i draper de Castelló, i 1.000 en redimir-ne 
parcialment un altre, venut a Simó de Rovira, jurista d’Olot. 

N. Bernat Cornell. 78 x 61 cms. +Vestuari, Catalunya, 2.9. 
 
38 
1447 gener 2, Girona 
Martí Guerau de Cruïlles, fill de Pere Galceran de Cruïlles, cavaller senyor del 

castell de Calonge, com a procurador del seu pare, que ha estat condemnat per 
sentència ferma a fer al Vestuari 300 sous de cens i a satisfer 300 lliures en 
concepte de pensions endarrerides, després de pactada una composició, firma 
debitori de 70 lliures per l’extinció total del mateix cens i obligacions annexes. 

N. Pere de Begudà. 44 x 50 cms. +Vestuari, Catalunya, 2.11. 
 
39 
1361 febrer 21, Girona 
Sentència de Guillem de Vilagaià, vicari general, en la controvèrsia entre 

Ramon Albert i Pere de Montcorb, prevere de capítol i administradors del 
Vestuari, d’una part, i Jaume Agustí, sastre de Girona, d’altra part, sobre un cens 
que havia rebut, de 26 sous, sobre una coromina que anteriorment havia alienat. 

N. Berenguer Guerau, de la cúria episcopal. 71 x 56 cms. +Vestuari, 
Catalunya, 3.1. 

 
40 
1378 octubre 21, Girona 
Jaume Beuda, draper de Girona, recaptador del dret de la bolla de la roba, 

firma rebut a Guillem Ramon de Serres, procurador del Vestuari, de 500 sous, pels 
draps distribuïts pel mateix Vestuari durant l’any 1377. 

N. Guillem Llobet. 19 x 27 cms. +Vestuari, Catalunya, 3.3. 
 
41 
1385 abril 9, Girona 
Jaume Draper, draper de Girona, firma rebut a Pere de Carrera, prevere de 

capítol de la seu, de 47 florins d’or d’Aragó, valorats en 25 lliures 7 sous, per drets 
de bolla de robes entrades a la ciutat pel Vestuari. 

N. Guillem Banyils. 20 x 36 cms. +Vestuari, Catalunya, 3.5. 
 
42 



1604 agost 13, Girona 
Miquel Vengut, beneficiat i procurador dels aniversaris de la seu, firma rebut 

a Joan Baptista Guardiola, administrador del Vestuari, de 240 lliures, a lluïció 
d’un censal de 240 sous de pensió., part d’un altres de 480 lliures de capital, venut 
pel capítol als mateixos aniversaris. 

N. Miquel Savarrés. 25 x 34 cms. +Vestuari, Catalunya, 3.7. 
 
43 
1363 juny 15, Girona 
Pere de Montcorb i Ramon Albert, preveres de capítol de la seu i procuradors 

del Vestuari, Ramon Masó i Nicolau de Font, procuradors de l’Almoina del Pa, 
Pere de Bordils, Guillem de Castelló i Ferrer de Segurioles, cònsols de Girona i 
Francesc de Savarrés, comanador de l’hospital nou de Girona, atès que Bonanat 
de Tornavells, ciutadà de Girona, havia instituït hereus universals els pobres però 
reserva una casa de la plaça de les Albergaries en usdefruit a la seva esposa 
Brunissendis, reconeixen a la viuda aquest dret i passen comptes, pels que ella deu 
a l’herència 302 lliures 10 s. 4 d., i la marmessoria li deu a ella 945 lliures 6 s. 

N. Ramon Bruguera. 90 x 63 cms. +Vestuari, Catalunya, 3.2. 
 
44 
1379 març 5, Girona 
Guillem Gich, mercader de Girona i colꞏlector del segell dels draps, firma 

rebut a Guillem Ramon de Serres, procurador del Vestuari, de 292 sous 10 diners, 
corresponents als draps distribuïts pel mateix Vestuari durant l’any 1378. 

N. Guillem Llobet. 11.5 x 27 cms. +Vestuari, Catalunya, 3.4. 
 
45 
1455 maig 30, Girona 
Bernat Prim, obrer de la seu, ven a Joan de Terrades, administrador del 

Vestuari, 5 lliures de censal pel preu de 3.000 sous. 
N. Antoni Serra. 50 x 59 cms. +Vestuari, Catalunya, 3.6. 
 
46 
1618 desembre 20, Girona 
El capítol de la seu ven a Onofre Ciurana, canonge i administrador del 

Vestuari, a carta de gràcia, 200 sous de censal mort pel preu de 200 lliures. 
N. Miquel Mascort. Amb escriptura d’àpoca, 49 x 41 cms. +Vestuari, 

Catalunya, 3.8. 
 
47 
1525 juliol 15, Girona 
La comunitat del monestir de Sant Daniel de Girona firma rebut a Onofre 

Palet, marmessor de Bernat Prim, canonge de la seu, de 46 lliures 10 sous, a lluïció 
d’un censal de 31 sous i d’un altre de 25 sous. 

N. Joan Guilana, 33 x 53 cms. +Vestuari, Catalunya, 6.1. 
 
48 
1530 desembre 7, Girona 
Testament d’Onofre Palet, canonge de la seu, que pren per marmessors Joan 

de Margarit, ardiaca, Pere Albert i Antoni Vila, canonges, Vicenç i Antoni 



Massanet, preveres, i Gabriel Pou, pintor de Girona; institueix hereus l’hospital de 
Santa Caterina i les monges de Santa Clara de Girona, a parts iguals. 

N. Joan Guilana. 71 x 66 cms. +Vestuari, Catalunya, 6.3. 
 
49 
1532 gener 15, Girona 
Pere Montserrat Dons, monjo de Sant Feliu de Guíxols, i Francesc Proheta, 

beneficiat del mateix monestir, procuradors dels aniversaris, reconeixen a Joan de 
Margarit, ardiaca, Pere Albert i Antoni Vilar, canonges de la seu i altres, 
marmessors d’Onofre Palet, canonge de la mateixa seu, haver-ne rebut 30 lliures 
per a la fundació d’un aniversari. 

N. Joan Guilana. 24 x 31 cms. +Vestuari, Catalunya, 6.5. 
 
50 
1532 juliol 1, Girona 
a) Ponç Matamala, procurador dels aniversaris presbiterals de la seu, firma 

rebut als marmessors d’Onofre Palet, canonge de la mateixa església, de 200 lliures 
bar., llegades als mateixos aniversaris. 

b) Pere Albert, canonge, Pere Mascort i Miquel Prunell, protectors dels 
aniversaris presbiterals de la seu, prometen la celebració dels sufragis 
corresponents a l’aniversari dotat per Onofre Palet, canonge. 

N. Baldiri Antic. 33 x 30 cms. +Vestuari, Catalunya, 6.7. 
 
51 
1530 gener 10, Girona 
Jeroni Pagès, beneficiat de la seu, firma rebut a Onofre Palet, canonge de la 

mateixa església, de les rendes del benefici de Santa Anastàsia de la mateixa seu. 
N. Joan Guilana. 25 x 36 cms. +Vestuari, Catalunya. 6.2. 
 
52 
1532 gener 15. Girona 
Joan de Margarit, ardiaca, Pere Albert i Antoni Vilar, canonges, Antoni 

Massanet, rector del Mercadal, i Vicenç Massanet, beneficiat de Rupià, i Gabriel 
Pou, pintor de Girona, marmessors d’Onofre Palet, canonge de la seu, institueixen 
un aniversari al monestir de Sant Feliu de Guíxols, dotat amb 30 lliures bar. 

N. Joan Guilana. 27 x 60 cms. +Vestuari, Catalunya, 6.4. 
 
53 
1532 juny 28, Girona 
Just Peris, canonge i vicari general del bisbe Guillem Boil, reconeix als 

marmessors d’Onofre Palet haver rebut bons comptes de la seva marmessoria, i els 
aprova. 

N. Joan Pagès, de la cúria episcopal. 61.5 x 46 cms. +Vestuari, Catalunya, 6.6. 
 
54 
1336 juny 6 
Berenguer Ferrer, de les Olives, parròquia de Garrigoles, reconeix a Pere 

Esteve, rector del Vestuari, haver entrat per causa de matrimoni al mas Trobat de 
les Olives, i, ja que el seu senyor s’oposa a redimir-lo, promet que quan sigui lliure 
es farà home propi del Vestuari. 



N. Berenguer Cervià, de la cúria episcopal. 28 x 41.5 cms. +Vestuari, 
Catalunya, 7.3. 

 
55 
1428 maig 8, Girona 
Guillem de Brugueroles, prevere de capítol i administrador del Vestuari de la 

seu, atès que Jaume Corretger, del veïnat de Vilella a Vilafreser, home propi del 
Vestuari, té per aquest els masos Corretger i Colomer, li redueix el cens de 45 sous 
a 20 sous, a condició de que refaci la casa del mas Corretger, que amenaça ruïna. 

N. Berenguer Ferrer sa Sala. 74.5 x 31.5 cms. +Vestuari, Catalunya, 7.4. 
 
56 
1227 maig 19 
Pere Massot i Maria, esposos de Juià, venen a Bernat de Verdera, de Juià, una 

feixa de terra situada a Juià pel preu de 23 sous bar. de doblenc. 
N. Bernat Esteve, de Girona, S. Bertran de Santsalvador. 17 x 17.5 cms. 

Vestuari, Catalunya, 8.1. 
 
57 
1322 setembre 16 
Berenguer Palet i Bernat Castelló, de Juià, prometen a Pere de Trilla, ciutadà 

de Girona, garantia d’evicció per una feixa que aquest ha comprat a Berenguer de 
Pou, de Juià, i a la seva esposa Berenguera, situada a Juià. 

N. Pere Massanet, de Girona. 21.5 x 28 cms. +Vestuari, Catalunya, 8.3. 
 
58 
(1340) 1341 febrer 27 
Pere Soler i la seva esposa Guillema, filla de Guillem de Verdera, de Juià, 

venen a Bernat de Llach, prevere de capítol de la seu, 10 sous de cens sobre una 
feixa situada a Juià, indret de Puig Marsal, i el directe domini de la mateixa, de 
manera que l’hagin d’hipotecar per motiu de matrimoni per 200 sous, pel preu de 
20 lliures bar. 

N. Guillem Rei, de Girona. 58.5 x 37 cms, +Vestuari, Catalunya, 8.5. 
 
59 
1636 octubre 9, Girona 
Martirià Corretger, propietari del mas Corretger del veïnat de Vilella, a 

Vilafreser, ven a Jeroni Fort, de Sant Estete de Guialbes, tot l’esmentat mas pel 
preu de 515 lliures bar. 

N. Joan Riurans. 69 x 47 cms. +Vestuari, Catalunya, 7.5. 
 
60 
1315 abril 12 
Ramon de Juià, cavaller, enfranqueix Ramon Massot, de Juià, per 150 sous 

bar. 
N. Berenguer de Llapart, domer de Celrà. 19.5 x 25.5 cms. +Vestuari, 

Catalunya, 8.2 
 
61 
1326 abril 3 



Deuloféu de Puig i Berenguera, esposos de Juià, venen a Bernat de Llach, 
prevere de capítol de la seu, dos sous de cens sobre una feixa situada a Juià, indret 
de Pontonal, pel preu de 80 sous. 

N. Francesc Simon, de Girona. 44.5 x 30 cms. +Vestuari, Catalunya, 8.4. 
 
62 
1292 agost 4 
Adelaida Pons, de Bordils, la seva filla Berenguera i el marit d’aquesta, Bernat, 

venen a Guillem de Verdera, de Juià, una feixa situada a Juià, indret de Puig 
Marsal, pel preu de 130 sous bar. 

N. Berenguer de Riurans, clergue de Bordils. 15.5 x 19 cms. +Vestuari, 
Catalunya, 8.6. 

 
63 
1250 octubre 12 
Bernat de Castelló, de Jafre, la seva mare Berenguera i la seva esposa Fina, 

persones lliures, es fan pròpies de Pere Isarn, clergue, li lliuren el seu mas i li 
prometen cinc morabatins de cens, pel preu de 700 sous bar. de doblenc. 

N. Bernat de Vic, de Girona, S. Arnau de Santmartí. 29 x 60.5 cms. +Vestuari, 
Catalunya, 9.1. 

 
64 
1255 agost 10 
Pere Isarn firma a Bernat Castelló, de Jafre, i a la seva esposa Fina el mas que 

aquests tenen per ell per compra que els ha fet, i que li fa 5 morabatins de cens, 
que els redueix a dues squillate d’ordi. 

N. Bernat de Vic, de Girona. S. Arnau de Santmartí, Carta partida. 15 x 22 
cms. +Vestuari, Catalunya, 9.3. 

 
65 
1335 setembre-octubre 
Capbreu fet al Vestuari, de béns situats a Jafre, per Guillema, filla de Pere 

Julià, pel mas Arnau; Berenguer de Puig, Pere Trobat, de les Olives, Guillem 
Cerià, Bernat Berenguer, Berenguera Rovira, Berenguer ?aria, Ramon Marenyà, 
Bernat Estrader, Ramon Castelló, Guillema, esposa de Berenguer Prima, Andreu 
de Roure i Bernat Romeu. 

N. Bernat Oller, dels cavallers de Jafre. 13.5 x 30 cms. +Vestuari, Catalunya, 
9.5. 

 
66  
(1230) 1231 gener 20 
Guillem de Santesteve, de Vilaür, i la seva filla Maria, donen a la seva germana 

Berenguera de Ferrerons i a la germana d’aquesta, Beatriu de Pujol, el camp de 
Prat, que els pertocava per herència del seu germà, Ramon de Vilaür. 

N. Bernat, prevere. 10’5 x 17 cms. +Vestuari, Catalunya, 10.1. 
 
67 
1250 setembre 15, Castelló d’Empúries 
Ponç Hug, comte d’Empúries, enfranqueix Bernat Castelló, de Jafre, i la seva 

esposa Fina, de l’homenatge que li havien fet, i en rep 250 sous melgoresos. 



N. Guillem Pere. 25 x 16 cms. Sign. autògrafa de l’atorgant. +Vestuari, 
Catalunya, 9.2. 

 
68 
(1301) 1302 gener 21 
Arnau de Rovira, prevere de capítol i administrador del Vestuari de la seu, 

estableix a Pere Julià de Jafre el mas Pons de Jafre, a tasca i diversos censos, per 
130 sous bar. d’entrada i a condició de que es faci home propi del mateix Vestuari-. 

N. Pere Burgués, de Girona. Carta partida. 32.5 x 29 cms. +Vestuari, 
Catalunya, 9.4. 

 
69 
1387 desembre 21, Girona 
Pere Julià, propietari del mas Julià de Jafre, reconeix a Pere sa Carrera, 

prevere de capítol de la seu i administrador del Vestuari, ser home propi d’aquest. 
N. Joan de Fontcoberta. 24 x 32 cms. +Vestuari, Catalunya, 9.6. 
 
70 
1232 setembre 27 
Maria Barona, viuda de Guillem Baró, ven a Ramon Goal (Guassallo), de 

Vilaür, un quadró de terra situat a Vilaür, indret de Pla, pel preu de 70 sous bar. 
N. Arnau, prevere. 14 x 12.5 cms. +Vestuari, Catalunya, 10.2. 
 
71 
1234 maig 24 
Bernat de Puig, de Vilaür, i la seva esposa Guillema, venen a Ramon Godall un 

quadró de terra situat a Vilaür, pel preu de 77 sous melgoresos. 
N. Bernat, prevere. 14 x 23 cms. +Vestuari, Catalunya, 10.3. 
 
72 
1248 març 27 
Domènec Cervià, de Vilaür, la seva esposa Garsendis, els seus fills Cervià, Pere 

Cervià i Ramon, i Elicsendis, esposa de dit Cervià, venen a Ramon Goal, del 
mateix lloc, i a la seva mare Maria, una feixa situada al pla de Vilaür, que afronta 
amb el camí de Camallera, pel preu de 100 sous melg. 

N. Bernat de Vic, de Girona, S. Arnau de Santmartí. 18.5 x 20.5 cms. 
+Vestuari, Catalunya, 10.5. 

 
73 
1322 novembre 5 
Falveta Goal, viuda de Ramon Goal, la seva filla Maria i el seu gendre 

Bonanat, i Ramon i Pere Joan, de Vilaür, prometen a Bonanat de Llach, prevere 
de capítol de la seu, que quan Ramon, fill de dita Falveta, compleixi 14 anys, li 
faran firmar la venda de tres quarteres de blat de cens que li ha fet sobre el seu 
camp dit de Pelegrina, de Vilaür, pel preu de 500 sous. 

N. Bernat Dalmau, de Sant Mori. 34 x 26.5 cms. +Vestuari, Catalunya, 10.7. 
 
74 
(1336) 1337 març 12 



Ramon Galí, fill de Ramon i Falveta, de Vilaür, firma a Bernat de Llach, 
prevere de capítol de la seu, la venda que la seva mare i altres havien fet a aquest, 
de tres migeres de blat de cens sobre el camp dit de Peregrina, situat a Vilaür. 

N. Ramon Viader, de Girona. 24’5 x 37 cms. +Vestuari, Catalunya, 10.9. 
 
75 
(1235) 1236 març 23, Sant Mori 
Adelaida, senyora de Sant Mori, i el seu fill Bernat, firmen a Ramon Goall de 

Vilaür, la terra que Pere Lager, de Bàscara, havia venut al pare de dit Ramon, i en 
reben 6 sous. 

N. Bernat, prevere. 11.5 x 17 cms. +Vestuari, Catalunya, 10.4. 
 
76 
1322 novembre 5 
Falveta, viuda de Ramon Goal, de Vilaür, la seva filla Maria i el marit 

d’aquesta, Bonanat Goal, venen a Bernat de Llach, prevere de capítol de la seu, 
tres quarteres de blat censals sobre un camp, dit Camp de Pelegrina, de 10 jornals 
de bous de cabuda, que tenen a Vilaür, i el directe domini sobre el mateix, pel preu 
de 500 sous bar. 

N. Bernat Dalmau, de Sant Mori. 46 x 27 cms. +Vestuari, Catalunya, 10.6. 
 
77 
1322 novembre 18 
Beatriu, abadessa de Sant Daniel, firma a Maria, filla de Ramon Goal, de 

Vilaür, el mas Goal, que havia estat del seu pare, per 100 sous bar., i declara ser 
comprès en ell el camp de Peregrina, sobre el que Bernat de Llach, prevere de 
capítol de la seu, rep un cens.  

N. Francesc Simó, de Girona. Carta partida. 27 x 37’5 cms. +Vestuari, 
Catalunya, 10.8. 

 
78 
(1296) 1297 març 9, Ullà 
Prat Huguet, batlle de Torroella de Montgrí, dona possessió a Bernat Picó, 

prevere de capítol de la seu i majordom del bisbe Bernat de Vilamarí, de les terres 
i aigualeixos del bosc d’Ullà, prop del riu Ter. 

N. Pere Esteve. 11 x 19 cms. +Vestuari, Catalunya, 11.1. 
 
79 
1315 setembre 22 
Guillem Sunyer, fill de Guillem, ciutadà de Girona, ven a Berenguer de Pau, 

ardiaca d’Empordà a la seu, els masos Massa, que habiten Guillem i Gueraua, 
Ferrer, que habita Pere, i de ses Olives, que habita Ramon, situats a la parròquia 
d’Aiguaviva, pel preu de 5.000 sous. 

N. Francesc Simó, de Girona. Còpia de 1318. 48 x 35 cms. +Vestuari, 
Catalunya, 11.2. 

 
80 
(1334) 1335 gener 22 
Guillem Artau, la seva esposa Saura i el seu pare Pere, tots de Corçà, venen a 

Bernat de Llach, prevere de capítol de la seu, un cens de 9 sous 6 d., sobre una 



terra de 68 canes de llarg i 38 d’ample, on hi ha casa i era, situada a Corçà, indret 
de Tàpies, que afronta amb el rec del Molí, i el directe domini de la mateixa terra 
per 400 sous, de manera que quan s’hipotequi per causa de núpcies es valori en 
300 sous. 

N. Bernat de Coll. 70 x 42 cms. +Vestuari, Catalunya, 11.4. 
 
81 
1342 desembre 18 
Pere de Cornellà, cavaller, la seva esposa Sibilꞏla i el seu fill Jaume venen a 

carta de gràcia per 7 anys a Ramon Albert i Pere Esteve, rectors del Vestuari, com 
a marmessors de Berenguer de Pau, cabiscol de la seu i amb destí al mateix 
Vestuari, el mas Joan d’Orfes pel preu de 1.071 sous 2 diners. 

N. Bernat de Carrera, de Vilademuls. 71 x 47 cms. +Vestuari, Catalunya, 11.6. 
 
82 
1380 abril 27, Girona 
Arnau Marimon i el seu fill Pere, de les Olives, propietaris del mas Trobat de 

Garrigoles, el cabreven a Ramon Albert i Pere de Montcorb, rectors del Vestuari, 
junt amb les terres del mateix, de les que s’indica la cabuda. 

N. Guillem Llobet. 52 x 48 cms. +Vestuari, Catalunya, 11.8. 
 
83 
1318 juliol 15 
Ponç Albert, prevere de capítol de la seu, procurador del Vestuari, redueix a 

Besalú de Puig Lugano, i al seu fill Jaume, de Sant Martí de Campmajor, tots els 
censos i tasque que li fa el mas d’aquest, a un cens únic de 65 sous bar. 

N. Francesc Simon, de Girona, Carta partida. 23 x 26.5 cms. +Vestuari, 
Catalunya, 11.3. 

 
84 
1338 agost 17 
Ramon de Pont, cavaller, la seva esposa Gueraua i el seu germà Jaume venen a 

Pere de Cornellà, cavaller, el mas Joan situat a la parròquia d’Orfes, que conrea 
Pere Joan, pel preu de 1.700 sous. 

N. Bernat de Carrera, de Vilademuls. Amb escriptura d’àpoca, de 1339. 45 x 
66 cms. +Vestuari, Catalunya, 11.5. 

 
85 
1368 desembre 18, Girona 
Pere Pareta, de Corçà, cabreva al Vestuari una terra comprada a 

Brunissendis, filla de Guillem Artau, de Corçà, i que afronta amb el Rec del Molí, 
que medeix 68 x 38 canes, per la que fa 9 sous 8 diners de cens. 

N. Joan de Fontcoberta. 36 x 25 cms. +Vestuari, Catalunya, 11.7. 
 
86 
1343 octubre 13 
Dalmau de Pou estableix a Guillem Galí, de Medinyà, un camp que afronta a 

migdia amb el camí reial, a cens de 4 migeres de blat o 28 sous 4 d., per 1.200 sous 
d’entrada. 



N. Francesc Simó, de Girona, Carta partida. Hi ha els dos exemplars. 42.5 x 39 
cms. +Vestuari, Catalunya, 12.1. 

 
87 
1344 maig 10 
Capbreu que fan a Pere Esteve i Ramon Albert, rectors del Vestuari, Francesc 

Provençal, de Medinyà, d’una feixa dita d’Hospital; Bonanat d’Oliveres i Sibilꞏla, 
esposos, de la meitat de l’esmentada feixa d’Hospital, i Guillem Galí, d’un camp 
situat a Medinyà que afronta amb el camí reial. 

N. Francesc Simó, de Girona. 65 x 54 cms. +Vestuari, Catalunya, 12.4. 
 
88 
1277 desembre 6 
Bernat Ermengol, de Celrà, i la seva esposa Maria, venen a Pere de Costes, del 

mateix lloc, i a la seva esposa Berenguera, dos turons de terra que tenen a Celrà, 
indret de Riba Feyta, pel preu de 20 sous bar. 

N. Berenguer de Càrcer, sagristà del Celrà. 16 x 18 cms. +Vestuari, Catalunya, 
13.1. 

 
89 
(1346) 1347 març 8 
Berenguer Veray, de Celrà, el seu fill Guillem i l’esposa d’aquest, Guillema, 

venen al Vestuari el directe domini i 10 sous de cens sobre una casa situada a la 
vila de Celrà i un camp situat al terme del mateix lloc, indret de ses Riquenes, pel 
preu de 16 lliures bar. 

N. Ramon de Bruguera, de Girona. 78 x 58 cms. +Vestuari, Catalunya, 13.3. 
 
90 
(1349) 1350 febrer 19 
a)Guillem Costes, fill de Pere Costes de Celrà, que ha venut a Ramon Albert, 

rector del Vestuari, el directe domini de dos camps situats a Celrà, dits de Riba 
Fayta i Bellescut. I d’un cens de 20 sous pel preu de 31 lliures, li promet que, si 
deixés els dits camps, pagaria el cens sobre altres béns seus. 

b) El mateix cabreva al mateix els camps esmentats. 
N. Pere Amic, de Girona. 51 x 38 cms. +Vestuari, Catalunya, 13.5. 
 
91 
1433 octubre 30, Girona 
Pere Galí, de Medinyà, que té a directe domini del Vestuari un camp situat al 

pla de Medinyà, pel que fa 28 sous de cens, el renuncia, atès que les inundacions 
del Ter l’han malmès. 

N. Joan Escuder. 25 x 35 cms. +Vestuari, Catalunya, 12.5. 
 
92 
(1328) 1329 març 21 
Pere Banyes, de la vall de Palagret de Celrà, la seva esposa Moresca i el seu fill 

Pere, venen a Pere Costes, de la mateixa vall i parròquia, i a l’esposa d’aquest, 
Guillema, un camp situat a Celrà, indret de Riba Feyta, pel preu de 70 sous bar. 

N. Pere Massanet, de Girona, 32’5 x 31’5 cms. +Vestuari, Catalunya, 13.2. 
 



93 
(1349) 1350 febrer 19 
Guillem Costes fill de Pere Costes de Celrà, a fi de satisfer el dot de la seva 

cunyada Beatriu, per mort del seu germà, Pere, ven a Ramon Albert, rector del 
Vestuari, que compra amb béns de la marmessoria de Bernat de Llach, cabiscol de 
la seu, el directe domini i 20 sous de cens sobre dis camps situats a Celrà, indrets 
de Riba Feyta i Bellescut, pel preu de 31 lliures bar., amb obligació d’hipotecar-los 
en cas de núpcies per valor de 300 sous, pagant-ne 30 pel lluïsme. 

N. Pere Amich. 78 x 62 cms. +Vestuari, Catalunya, 13.4. 
 
94 
1369 gener 8, Girona 
Pere Esteve, de Celrà, cabreva a Ramon Albert, canonge i rector del Vestuari, 

un quadró de terra situat a Celrà, indret de Bellescut, que ha comprat a Ferrer 
Costes. 

N. Joan de Fontcoberta, 22.5 x 28.5 cosm. +Vestuari, Catalunya, 13.6. 
 
95 
1556 setembre 26, Girona 
Francesc Miralles, canonge de la seu,a dministrador del Vestuari, atès que 

aquest té un pati situat a Celrà, que havia estat la casa de Berenguer Veray, de 6’5 
per 4 canes, l’estableix a Pere Moret, teixidor de llana de Celrà, a cens d’un sou, 
per un parell de perdius d’entrada. 

N. Miquel Savarrés. 59 x 36 cms. +Vestuari, Catalunya, 13.7. 
 
96 
1308 juliol 5 
Bernat Estruc, fill de Pere Estruc, ciutadà de Girona, amb la seva esposa 

Berenguera i el seu fill Pere Berenguer, venen a Ramon Calvet, jurista de Girona, 
el mas Bosch de Campllong, pel preu de 800 sous bar. 

N. Jaume Tresfort. Amb escriptura d’àpoca. 55 x 40 cms. +Vestuari, 
Catalunya, 14.1. 

 
97 
1309 juny 11 
Sibilꞏla, viuda de Bernat Estruch, ciutadà de Girona, revoca la carta de gràcia 

que li havia fet Ramon Calvet, ciutadà de Girona, quan l’atorgant i el seu marit li 
vengueren el mas Bosch de Campllong. 

N. Bernat de Colomers, de Caldes. 11 x 28.5 cms. +Vestuari, Catalunya, 14.3. 
 
98 
1324 desembre 13 
Ponç Bosch, de Campllong, i el seu fill Ferrer, reconeixen a Jaume Calvet, fill 

de Ramon Calvet., ciutadà de Girona, ser home propis seus per raó del mas Bosch 
de Campllong. 

N. Arnau de Mas, de Girona. 13 x 25 cms. +Vestuari, Catalunya, 14.5.. 
 
99 
1625 setembre 4, Girona 



Joan Galí, treballador de Celrà, cabreva al Vestuari un hort situat a Celrà, de 
mig quart de vessana de cabuda, que ha comprat per 14 lliures a Esteve Taverner, 
pagès natural de Celrà i veí de Parlavà. 

N. Miquel Mascort. 30.5 x 21.5 cms. +Vestuari, Catalunya, 13.8. 
 
100 
1309 juny 12, Girona 
Pere Berenguer Estruc, fill de Bernat, ciutadà de Girona, atès que el seu pare i 

ell vengueren a Ramon Calvet, jurista de Girona, el mas Bosch de Campllong a 
carta de gràcia, confirma la venda definitiva i rep 168 sous que mancaven a pagar 
del preu total de 1.000. 

N. Jaume Tresfort. 39 x 39 cms. +Vestuari, Catalunya, 14.2. 
 
101 
1309 juny 23, Girona 
Ponç Bosch, de Campllong, i la seva esposa Raimunda reconeixen ser homes 

propis de Ramon Calvet, jurista de Girona, per raó de la compra del mas Bosch, 
feta per aquest a Bernat Estruch. 

N. Guillem de Quer. 12 x 29 cms. +Vestuari, Catalunya, 14.4. 
 
102 
1325 octubre 22, Girona 
Jaume Calvet, ciutadà de Girona, redueix les prestacions que li fan Bernat 

Garriga i el seu fill Pere, que tenen per ell el mas Garriga, de Campllong, a cens de 
40 sous. 

N. Pere Massanet. Carta partida. 27 x 28 cms. +Vestuari, Catalunya, 14.6. 
 
103 
1325 octubre 19, Girona 
Agnès, viuda de Ramon Calvet, ven al seu fill Jaume Calvet el domini directe 

del mas Garriga de Campllong, pel preu de 2.350 sous. 
N. Pere Massanet. 47 x 36.5 cms. +Vestuari, Catalunya, 14.7. 
 
104 
1327 maig 8, Girona 
Jaume Calvet, fil, de Ramon Calvet, jurista de Girona ven a Ramon Simó de 

Taialà el mas Garriga de Campllong, que fa cens de 40 sous, pel preu de 2.400 sous 
bar. 

N. Guillem de Quer. 42 x 28 cms. +Vestuari, Catalunya, 14.9. 
 
105 
1327 setembre 7, Girona 
Bernat Estruch, Eimerigó de la Via i Bernardí de Taialà, ciutadans de Girona, 

Bernat d’Alou, clergue de Sant Feliu de Girona, fra Simó de Tapioles, monjo de 
Sant Feliu de Guíxols, Jaume Tresfort, notari de Girona, i Pere de Mont-ras, 
clergue de Taialà, marmessors de Ramon Simon de Taialà, venen a Berenguer de 
Pau, cabiscol de la seu, el mas de Garriga de Campllong i una renda de 55 sous que 
fa, pel preu de 2.300 sous. 

N. Pere Massanet. 66 x 42 cms. +Vestuari, Catalunya, 15.1. 
 



106 
1327 desembre 2, Girona 
Bernat Garriga i el seu fill Pere, de Campllong, reconeixen ser persones 

pròpies de Berenguer de Pau, cabiscol de la seu. 
N. Pere Ferrer. 16 x 22.5 cms. +Vestuari, Catalunya, 15.3. 
 
107 
(1327) 1328 abril 1, Girona 
Ponç Bosch i el seu fill Ferrer Bosch, que tenen a domini directe de Jaume 

Calvet, ciutadà de Girona, el mas Bosch de Campllong i li fan 30 sous de cens, atès 
que dit Calvet els promet no vendre el mas a persona laica sense el seu 
consentiment, li augmenten el cens a 40 sous. 

N. Pere Massanet, Carta partida. 34 x 29 cms. +Vestuari, Catalunya, 14.8. 
 
108 
1327 setembre 12, Girona 
Jaume Calvet, ciutadà de Girona, ven a Berenguer de Pau, cabiscol de la seu, 

eldomini directe del mas Bosch de Campllong i una percepció de 40 sous sobre el 
mateix mas, pel preu de 80 lliures. 

N. Pere Massanet. 51 x 45 cms. +Vestuari, Catalunya, 14.10. 
 
109 
1327 setembre 7, Girona 
Bernat Garriga i el seu fill Pere, de Campllong, s’obliguen a pagar al Vestuari, 

que ha adquirit el seu mas als marmessors de Ramon Simon de Taialà, un augment 
de cens de 5 sous. 

N. Pere Massanet. 33 x 38 cms. +Vestuari, Catalunya, 15.2. 
 
110 
(1324) 1325 febrer 15, Girona 
Agnès, viuda de Ramon Calvet, jurista de Girona, firma rebut al seu fill Jaume 

de 500 sous de la seva dot que se li havien assegurat sobre el mas Bosch de 
Campllong. 

N. Bernat Cabot. 16 x 36 cms. +Vestuari, Catalunya, 15.4. 
 
111 
1327 setembre 30, Girona 
Bernat Estruch, Eimerigó de la Via i Bernardí de Taialà, ciutadans de Girona, 

Bernat d’Alou, clergue de Sant Feliu de Girona, fra Simó de Tapioles, monjo de 
Sant Feliu de Guíxols, Jaume Tresfort, notari de Girona, marmessors de Ramon 
Simon de Taialà, firmen rebut a Berenguer de Pau, cabiscol de la seu, de 115 
lliures bar, preu del mas de Garriga de Campllong. 

N. Pere Massanet. 19 x 34 cms. +Vestuari, Catalunya, 15.4 bis. 
 
112 
1327 octubre 17, Girona 
Jaume Calvet, fill de Ramon Calvet, ciutadà de Girona, firma rebut a 

Berenguer de Pau, cabiscol de la seu, de 80 lliures bar., valor del mas Bosch de 
Campllong que li havia venut. 

N. Jaume Tresfort. 16 x 28 cms. +Vestuari, Catalunya, 15.6. 



 
113 
1371 gener 20, Girona 
Bernat Bosch, de Campllong, cabreva el seu mas Bosch a Ramon Albert, 

prevere de capítol de la seu i rector del Vestuari, a qui fa 40 sous de prestació 
anual. 

N. Guillem Llobet. 52 x 42 cms. +Vestuari, Catalunya, 15.8. 
 
114 
1407 novembre 5, Girona 
Joan de Bosch, tresorer de la seu i administrador del Vestuari, atès que Joan 

Capell de Campllong, propietari del mas Bosch, que és derruït, ha proposat de 
reduir a 20 sous les remences i un antic cens de 40 sous que feia aquest mas, 
procedeix, amb autorització del bisbe i el capítol, a fer la reducció demanada. 

N. Francesc Negrell. 58 x 56 cms. +Vestuari, Catalunya, 15.10. 
 
115 
1327 octubre 19, Girona 
Ponç de Bosch i el seu fill Ferrer Bosch, de Campllong, reconeixen ser homes 

propis de Berenguer de Pau, cabiscol de la seu, per raó del mas Bosch de 
Campllong, i fer-li 40 sous de cens. 

N. Pere Ferrer, de la cúria episcopal. 18.5 x 23 cms. +Vestuari, Catalunya, 
15.5. 

 
116 
1370 juliol 22, Girona 
a) Guillem de Roca, clergue de la seu i Arnau de Roca, clergue de Sant Feliu de 

Girona, procuradors de Pere Dalmau, paborde de l’Almoina del Pa, enfranqueixen 
Bernat Capell, de Campllong, per 6 lliures. 

b) Bernat Capell, fill de Ramon Capell de Campllong, es fa home propi de 
Ramon Albert, procurador del Vestuari, en casar-se al mas Bosch de Campllong. 

N. Joan de Fontcoberta. 46 x 36.5 cms. +Vestuari, Catalunya, 15.7. 
 
117 
1389 abril 27, Girona 
Maria, filla de Joan Capell, de Campllong, es fa dona pròpia del Vestuari en 

casar-se al mas Garriga del mateix poble. 
N. Joan de Fontcoberta. 19 x 31 cms. +Vestuari, Catalunya, 15.9. 
 
118 
1644 octubre 7, Girona 
Rafael Mont-ras, notari de Girona, reconeix a Antic Fradera, canonge de la 

seu i administrador del Vestuari, ser home propi seu per raó del mas Bosch de 
Campllong. 

N. Josep Miquel Mascort. 41.5 x 25 cms. +Vestuari, Catalunya, 15.11. 
 
119 
1146 juliol 7 



Guerau de Rupià fa donació al Sant Hospital de Jerusalem, en mans de 
Berenguer i Renall, de l’alou que té al comtat d’Empúries, a la parròquia de Sant 
Jordi Desvalls, a la vilꞏla de Sant Mateu d’Adiana. 

Actum est hoc nonis iulii anno .VIIII. Lodouici iunioris. N. Bernat, escrivà. 9 x 
22 cms. +Vestuari, Catalunya, 16.1. 

 
120 
1294 maig 25., Sant Llorenç de les Arenes 
Companyó d’Estanyol, prevere de capítol de la seu i beneficiat de Sant Jordi 

Desvalls, firma a Pere Joan des Valls una terra que té per seu benefici, situada a 
Sant Jordi, indret de ses Croses, a prestació de dues tasques de blat i de tasca i 
delme només, si hi fa vinya. 

N. Guillem Blanch. Carta partida. 12.5 x 20 cms. +Vestuari, Catalunya, 16.3. 
 
121 
1255 agost 29 
Arnau Guillem de Viladesens firma rebut a Guillemd Reixach, de Banyoles de 

150 sous de doblenc, que promet pagar-li el proper mercat de Besalú, pels que li 
obliga la seva meitat del delme de Sant Jordi Desvalls. 

N. Joan, levita de Banyoles. S. Guillem de Mata. 13 x 18 cms. +Vestuari, 
Catalunya, 16.2. 

 
122 
1260 novembre 9, Banyoles 
Beatriu, filla de Garsendis de Bastida, de Borgonyà, i del difunt marit 

d’aquesta, Guillem d’Ollers, i la referida Garsendis, venen a Bernat de Salt, 
clergue de la seu, els drets que tenen a la borda que per elles té Ros d’Hierga a 
Fontcoberta, un cens de 6 sous 8 d. Bar. Sobre el mas Camp de Provedronecs, un 
de 12 diners que els fa Bernat de Cellea i un de 15 diners sobre el mas Mir de 
Provedronecs i drets sobre el mas de Ramon Dilmer, tots de Fontocberta, pel preu 
de 430 sous bar. 

N. Joan, levita. S. Bernat de Reixach. Amb escriptura d’àpoca. 71 x 30 cms. 
+Vestuari, Fontcoberta, 5.1. 

 
123 
(1250) 1251 gener 31, Girona 
La senyora Guillema de Soler i el seu marit Joan de Soler venen a Guillem de 

Cartellà, ardiaca de Rabós, i a Bernat de Salt, tresorer de la seu, una alberga de 
dotze cavallers que reben d’uns masos de Figueroles, a Fontcoberta, pel preu de 
1.200 sous bar., dels de 88 el marc de plata. 

N. Bernat de Vic. S. Joan de Porqueres. 67 x 27 cms. +Vestuari, Fontcoberta, 
5.3. 

 
124 
(1250) 1251 gener 31, Girona 
a)Guillema de Soler i el seu marit Joan de Soler, firmen rebut a Guillem de 

Cartellà, ardiaca de Rabós, i a Bernat de Salt, tresorer de la seu, de 1.200 sous 
bar., preu d’una alberga que rebien als masos de Pere Guillem de Figueroles, de 
Miquel de Planell, de Bernat d'Hospital i de Bernat de Casadevall, de Fontcoberta. 



b) Amb data de 8 de febrer, Joan Juglar defineix a dits Guillem i Bernat la 
referida alberga. 

N. Bernat de Vic S. Joan de Porqueres. +Vestuari, Fontcoberta, 5.4.bis. 
 
125 
1241 agost 13, Banyoles 
Guillem Pere de Rupià fa donació a Guillem d’Ollers d’un terç d’una borda de 

Fontcoberta que havia rebut en donació de Ramon de Galliners, i que té per ell en 
Ros de Hierga (Yerçca). 

N. Joan, levita. S. Joan Ripoll, 26 x 25 cms. +Vestuari, Fontcoberta, 5.6. 
 
126 
1261 setembre 25, Banyoles 
Ermessendis de Casademont, de Hierga de Fontcoberta, i el seu marit Pere 

prometen a Bernat de Salt, tresorer de la seu 5 sous de cens per la borda de 
Hierga, que per 2/3 és a domini directe de Bernat de Salt per compra feta a 
Beatriu, filla de Guillem d’Ollers, mentre l’altre terç pertany al monestir de 
Vilabertran. 

N. Joan, levita. S. Guillem de Mata. 24.5 x 25 cms. +Vestuari, Fontcoberta, 5.2. 
 
127 
1238 desembre 31 
Bernat de Vilafreser, canonge de Sant Feliu de Girona, fa agnició de bona fe a 

Guillem d’Ollers, que l’alberga del mas Camps de Fontcoberta que comprà a 
Guillem de Mora, i el camp que comprà a Guillem de Pujals, a la seva filla 
Gueraua i a Dalmau de Biert, els comprà per a dit Ollers i amb diners del mateix. 

N. Pere Joan, levita. 9 x 16 cms. +Vestuari, Fontcoberta, 5.4. 
 
128 
(1255) 1256 febrer 22 
Pere de Bastida, de Borgonyà, redueix a Berenguer de Camp, de Fontcoberta, 

un cens de 7 sous de quatern que ell i Guillem d’Ollers solien rebre al mas de 
Camp en un cens de 9 sous bar de tern. 

N. Ricard, prevere. Còpia de 1317. 23 x 28 cms. +Vestuari, Fontcoberta, 5.5. 
 
129 
1223 abril 28 
Arnau de Frigola, la seva esposa Ermessendis i la seva filla Adelaida venen a 

Guillem d’Ollers de Fontcoberta una casa situada a la cellera de Fontcoberta pel 
preu de 30 sous bar dels de 88 el marc de plata, venda que firmen per 35 sous bar. 
Pere de Savarrés, la seva esposa Raimunda i els seus fills Guillem i Pere. 

N. Joan, levita. 23 x 20 cms. +Vestuari, Fontcoberta, 5.7. 
 
130 
1221 juliol 5, Girona 
Berenguer de Pontós i el seu germà Bernat firmen a Ramon de Cornellà la 

propietat de Fonellet, adquirida a Ramon de Santiscle, per 200 sous bar. de 
quatern. 

N. Bernat Esteve. S. Pasqual de Santa Helena. 19 x 20 cms. Vestuari, 
Fontcoberta, 5.8. 



 
131 
1318 desembre 12, Girona 
Berenguer d’Hospital de Figueroles, de Fontcoberta, i el seu fill Guillem, 

cabreven a Bernat de Llach, procurador del Vestuari, el mas Hospital, pel que fan 
al mateix Vestuari 9 sous 6 d., per raó d’una alberga. 

N. Francesc Simon. Carta partida. 18 x 21 cms. +Vestuari, Fontcoberta, 5.10. 
 
132 
1318 desembre 12, Girona 
Pere Guillem Gaufred de Figueroles, de Fontcoberta, i el seu fill Jaume, 

reconeixen a Bernat de Llach, prevere de capítol de la seu i procurador del 
Vestuari, que el seu mas Gaufred fa al mateix Vestuari 7 sous 5 d. de cens. 

N. Francesc Simó. Carta partida. 17.5 x 26 cms. +Vestuari, Fontcoberta, 5.13. 
 
133 
1319 novembre 17, Banyoles 
Guillem de Planelles, de Figueroles, de Fontcoberta, reconeix a Bernat de 

Llach, procurador del Vestuari, fer a aquest 2 sous 9 diners de cens- 
N. Joan de Reixach. S. Berenguer de Bruguer. 15.5 x 26 cms. +Vestuari, 

Fontcoberta, 5.15. 
 
134 
(1299) 1300 mar 17, Banyoles 
Companyó d’Estanyol, prevere de capítol de la seu, procurador del benefici 

fundat per Guillem de Cartellà, ardiaca difunt de Girona, a favor del Vestuari, 
redueix les prestacions que Berenguer Mir de Provedronecs, de Fontcoberta, feia 
al mateix Vestuari, a un cens de 5 sous. 

N. Bernat de Reixach. S. Ramon de Rovira. Còpia de 1317, 41 x 28.5 cms. 
+Vestuari, Fontcoberta, 5.9. 

 
135 
1319 abril 23 
Joan ça Casadevall, de Figueroles de Fontcoberta i el seu fill Guillem, 

reconeixen a Bernat de Llach, procurador del Vestuari que pel seu mas, que tenen 
per l’abadia de Banyoles fan al mateix Vestuari 13 sous 9 d. per raó d’alberga. 

N. Bernat Cabot. Carta partida. 19 x 24 cms. +Vestuari, Fontcoberta, 5.12. 
 
136 
1596 maig 30, Fontcoberta 
Bernat Prat i Miquel Perer, pagesos de Fontcoberta, reconeixen a Antoni 

Garau, canonge de la seu i administrador del Vestuari, que tenen a directe domini 
d’aquest per un terç, i de l’abadia de Vilabertran per dos terços, una borda del 
veïnat de Hierga, a Fontcoberta, agregada al mas Ros. 

N. Miquel Savarrés, de Girona. 20 x 26 cms. +Vestuari, Fontcoberta, 5.14. 
 
137 
1317 octubre 17, Fontcoberta. 
Capbreu fet fer per Bernat de Llach, procurador del Vestuari, de les rendes 

que aquest rep a Fontcoberta de Guillem Fuster, Berenguer Mir de Provedronecs i 



el seu fill Gaufred, Pere Ros de Hierga, Joan de Perer de Provedronecs, Arnau 
Diumer de Provedronecs, Guillem de Camps de Provedronecs, Pere Pasqual, Feliu 
Loreta i Pere Salat. 

N. Joan de Reixach. S. Berenguer de Bruguer. 89 x 30 cms. +Vestuari, 
Fontcoberta, 5.16. 

 
138 
1273 agost 1 
Testament de Bernat de Salt, tresorer de la seu, que pren per marmessors 

Companyó d’Estanyol, Pere de Banyoles i Jaume de Far, preveres de capitol de la 
seu; elegeix sepultura a la mateix aseu; fa llegats de devoció a les esglésies de 
Girona i a les de Salt, Sant Gregori, Terradelles, Vilafreser i Vilamarí; fa llegats a 
Pere, batlle de Rabós, als seus nebots Berenguer Llorenç i Ramon Llorenç, a les 
filles de Berenguera de Coll d’Estanyol i a Pere d’Olives, Pere de Font, Berenguera 
de Montcal, Bernat de Font-roser, de béns situats a Bascona, a la muntanya de 
Girona, i a Sant Gregori; institueix un aniversari a la seu i llega al Vestuari masos 
situats a Fonollet, parròquia de Terradelles, una alberga i masos a Fontcoberta i 
masos de Pujarnol i Salt. 

N. Ramon Oller de Palol, de la cúria episcopal. Còpia de 1280. 63.5 x 24.5 cms. 
+Vestuari, Fontcoberta, 5.17. 

 
139 
(1228) 1229 març 22 
Arnau de Puplico i la seva esposa Girona estableixen a Ramon de Bellvehí una 

casa situada a les Albergaries de Girona, a cens de (...) sous de doblenc, per 670 
sous, dels de 88 el marc, d’entrada 

N. Bernat de Vic. S. Pasqual. 19 x 36 cms. +Vestuari. Girona, Albergaries, 30 
 
140 
(1265) 1266 març 1 
Berenguera, filla de Pere Facher i viuda de Guillem Raditor, i la seva filla 

Dolça, venen a Guillem de Tornevalls les cases que tenen a l’Arenys de Girona i 
que dit Facher havia establert a dit Raditor, per les que reben 10 sous de doblenc, i 
un cens de 6 sous que dit Tornavells els feia per una casa que per ell té en 
Martorell, per 1.000 sous bar. 

N. Bernat de Vic. S. Arnau de Santmartí. 63 x 31 cms. +Vestuari. Girona, s.n. 
 
141 
(1309) 1310 març 14, Barcelona 
Pere de Montmeló, ciutadà de Barcelona, per sí i per les seves germanes, 

Blanca esposa de Pere Avenç i Sibilꞏla, esposa de Bonanat de Tornavells, fa 
procura a dit Bonanat per recuperar els béns de Jaume Ferrer, nebot seu mort 
intestat. 

N. Berenguer Gomar. 
21 x 29 cm 
+Vestuari, Girona  
 
142 
1318 abril 28 



Ramon de Sitjar, ciutadà de Girona, promet a Bernat de Llach, clergue de la 
mateixa ciutat, que li garantirà d’evicció la venda que Ramon Andreu i Alamanda, 
esposos, li han fet de dues tasques i el directe domini d’una feixa situada al Pla de 
Girona, que té Pere d’Arenys. 

N. Francesc Simó, de Girona. 52 x 31 cms. +Vestuari, Girona, 27. 
 
143 
1321 setembre 16 
Bonanat de Tornavells estableix a Jaume de Jonquer, mercer de Girona, una 

part d’una casa situada a Girona, al carrer de Guillem Sunyer, a cens de 20 sous, 
per 30 lliures d’entrada. 

N. Pere Massanet. Carta Partida. 84 x 32 cms. Vestuari. Girona, 7. 
 
144 
1234 agost 9 
Raimunda, viuda de Guillem Ramon de Fàbregues, amb els seus fills Ramon i 

Guillem Ramon, estableixen a Domènec Micer i a la seva esposa Adelaida una 
plaça que tenen al mercat de Girona, des del mur fins a l’Onyar, a fi de fer-hi 
botigues, a cens de 4 sous de doblenc, per 10 sous d’entrada 

N. Bernat Esteve. S. Arnau de Santmartí. 19 x 18 cms. Vestuari. Girona, s.n. 
 
145 
(1294) 1295 gener 3, Girona 
L’abat i comunitat de Sant Pere de Galligants donen a Berenguer Duran unes 

cases de Girona, situades a les Albergaries, perquè les repari tal com estaven abans 
de la invasió francesa, a cens d’un morabatí d’or alfonsí, per 450 sous d’entrada. 

N. Fra Ramon Borrell. Carta partida. 23 x 36 cms. +Vestuari Girona, 30 bis. 
 
146 
(1320) 1321 gener 16 
Guillemó de Castell, la seva mare Blanca i el seu germà Berenguer, tots de 

Girona, venen a Astruc Caravita, jueu de Girona, dos morabatins i un parell de 
capons de cens que reben sobre les cases de Pere de Crespià, mercader de Girona, i 
sobre dos obradors situats al carrer de les Fàbregues i que afronten a ponent amb 
l’Onyar, per 700 sous. 

N. Pere Massanet, de Girona. 57 x 45 cms. Signatura hebrea al dors. +Vestuari. 
Girona, s. núm. 

 
147 
1323 juny 15 
Ferrer de Lillet, procurador reial i batlle general de Catalunya, ven a Pere de 

Campllong, ciutadà de Girona, el directe domini i el cens de dos sous sobre una 
casa del carrer de la Ferreria Vella de Girona, per 400 sous. 

N. Bernat Bertó, de Montblanc. 31 x 40 cms. +Vestuari, Girona, núm. 9. 
 
148 
1323 juny 19 
Ferrer de Lillet, procurador del rei Jaume II, ven en subhasta a Bonanat de 

Tornavell, ciutadà de Girona, un censal de 9 sous que dit Bonanat li feia per 
diverses cases de Girona que es descriuen, per 720 sous. 



N. Bernat Bertó, de Montblanc. 79 x 34 cms. +Vestuari, Girona, 8. 
 
149 
1323 juny 21 
Ferrer de Lillet, batlle reial, ven a Astruc Caravita, jueu de Girona, un censal 

d’un parell de capons i el domini directe sobre una casa i dos obradors que per dit 
Astruc tenen Ramon Cerdà i Pere de Crespià, situats a Girona i que afronten a 
ponent amb el riu Onyar, per 402 sous. 

N. Bernat Bertó, de Montblanc. Signatura hebrea al dors. 65 x 38 cms. 
+Vestuari, Girona, s.n. 

 
150 
1325 abril 13 
Ramon de Vinyes, fill de Vidal de Vinyes, fourater de Girona, ven a Berenguer 

Renall, mercader de la mateixa ciutat, la seva casa del carrer de l’Abeurador, de la 
qual el comprador ja havia adquirit el domini directe al batlle reial Ferrer de 
Lillet, per 50 lliures. 

N. Pere Massanet. Carta partida. 39 x 40 cms. +Vestuari, Girona, s.n. 
 
151 
1330 desembre 31 
Bonanat de Tornavells, ciutadà de Girona, fa donació per causa de núpcies al 

seu fill Bonanat d’una casa i jardí que té a Girona al carrer de les Albergaries, del 
forn de Requesens de la mateixa ciutat i de 102 sous de cens sobre diverses cases de 
Girona, tot reservant-se un violari de 300 sous. 

N. Ramon de Bruguera. 69 x 36 cms. +Vestuari, Girona, núm.6 
 
152 
1333 abril 29 
Bernat de Llach, clergue de la seu, atès que Pere d’Eres, del pla de Girona, té 

per ell prop del seu mar una terra de dues parellades de bous de la que fa dues 
tasques, les hi redueix a cens de 4 sous 4 diners 

N. Jaume Comte, de Girona. 28 x 28 cms. +Vestuari, Girona, núm.28 
 
153 
1334 desembre 14, Girona 
Ramon Calvet, de Girona, i la seva esposa Romia, reconeixen als marmessors 

de Berenguer de Pau, cabiscol de la seu, que tenen a domini directe del Vestuari 
una casa situada a Girona, prop dels franciscans, per la que fan cens de 4 diners. 

N. Arnau de Mas. 17 x 23 cms. +Vestuari, Girona, núm.2. 
 
154 
1334 octubre 20-1335 gener 2 
Capbreu que fan als marmessors de Berenguer de Pau, cabiscol de la seu, 

Bernat Llobet, teixidor, Antoni Oliver, paraire, Ramon de Colomer, mercader, 
Bonanata, viuda de Bernat de Vilagran, Pere de Bas, mercader, i Jaume Trullàs, 
draper, de case situades a Girona, prop dels franciscans, i que afronten amb 
l’Onyar. 

N. Pere Massanet, de Girona. 68 x 58 cms. +Vestuari, Girona, núm.3 
 



155 
1341 maig 15 
Elvira, filla de Bonanat de Tornavells, ciutadà de Girona, i de Sibilꞏla, i esposa 

d’Arnau Perpinyà, mercader, remet als seus pares tot el dret sobre les donacions 
fetes pel seu oncle Pere de Montmeló, per 8.000 i 3.000 sous. 

N. Ramon de Bruguera. 21 x 40 cms. +Vestuari, Girona, núm.6 bis. 
 
156 
1341 maig 26 
Capbreu que fan a Bonanat de Tornavells, mercader de Girona, Pere Guillem 

de Maçana, Nadal de Palma, Francesc Viader, Ferrer des Terrats, sabater, Jaume 
de Jonquer, mercer, Ramon de Cases, mercader, i Bernat Sampsó, de censos sobre 
lases situades a Girona, [als carrers d’Abeuradors i de Mercaders]. 

N. Jaume Comte. Carta partida. 73 x 58 cms. +Vestuari, Girona, núm.32 
 
157 
1341 juny 22 
Berenguer des Terrats, sabater de Girona, i la seva esposa Bananata, que tenen 

per Bonanat de Tornavells, una casa situada a Girona, al carrer de Guillem 
Sunyer, acorden amb aquest que de les alienacions en tingui ell d’un terç el terç, i 
dels dos terços restants, dos sous per lliura, i reben per això 100 sous. 

N. Ramon de Bruguera. 30 x 36 cms. +Vestuari, Girona, s.n. 
 
158 
1341 juliol 2 
Bonanat de Tornavells, que ha venut als marmessors de Berenguer de Pau, 

canonge de la seu i al Vestuari de la mateixa seu, el directe domini de sis cases de 
Girona per 5.000 sous, consenteix que 800 sous es posin a la banca de Bernat 
d’Hospital per comprar 25 sous de cens. 

N. Ramon de Bruguera. 58 x 31 cms. +Vestuari, Girona, s. n. 
 
159 
1341 juliol 2 
Bonanat de Tornavells, ciutadà de Girona, dóna possessió als marmessors de 

Berenguer de Pau, cabiscol de la seu, d’una casa situada prop del portal d’en 
Serrat, que dona a l’Arenys i que ha venut al vestuari de la mateixa seu. 

N. Ramon de Bruguera. 40 x 37 cms. +Vestuari, Girona, s. n. 
 
160 
1341 juliol 3 
Cabrevacions fetes a Guillem de Cornellà, canonge, Ramon de Clota, 

beneficiat i Bernat de Torrent, benerficiat de la seu, marmessors de Berenguer de 
Pau, i a Ramon Albert i Pere Esteve, preveres de capítol i rectors del Vestuari, de 
cases comprades a Bonanat de Tornavells: 

a) Francesc de Viader, fill de Ramon de Viader, notari de Girona, d’una casa 
situada prop de l portal d’en Serrat, amb cens de 5 sous 4 d. 

b) Nadal de Palma, casa que fa cens de 6 sous 8 d. 
c) Pere Guillem de Maçanet, apotecari de Girona, casa que fa 30 sous de cens. 
d) Ramon de Cases, casa al portal d’en Serrat, amb cens de 20 sous. 



e) Jaume de Jonquer, mercer, casa al carrer de Guillem Sunyer, amb cens de 
20 sous. 

f) Raomn des Terrats, sabater de Girona, casa al carrer d’en Sunyer, amb cens 
de 20 sous. 

N. Ramon de Bruguera. Carta partida. 74 x 56 cms. +Vestuari, Girona, s. n. 
 
161 
1342 novembre 19 
Bernat Martí de Vall-llobera, de Palau Sacosta, fill de Pere de Vall-llobera i de 

Caterina, primera esposa d’aquest, que posteriorment casà amb Ramon de Sitjar, 
fa donació a dita Caterina d’una casa situada al carrer de les Albergaries de 
Girona. 

N. (...) 25 x 40 cms. +Vestuari, Girona. 
 
162 
1352 novembre 23 
Guillem de Costa, mercader de Girona, procurador de Francesc d’Ullà, fill de 

Bonanat d’Ullà, també de Girona, ven a Arnau de Costa, fill d’Arnau de Costa de 
Bordils, una casa situada a Girona, al carrer de Vallclara, per 5.000 sous. 

N. Ramon de Bruguera. Carta partida. 63 x 43 cms. +Vestuari, Girona, 
núm.11. 

 
163 
1342 novembre 29 
Arnau de Costa, ciutadà de Girona, fill d’Arnau de Costa de Bordils, difunt, 

amb consell dels seus oncles, Ramon Albert, prevere de capítol de la seu, i Guillem 
Albert de Bordils, ven a Pere Esteve i a dit Ramon Albert, rectos del Vestuari, i a 
Ramon de Clota i Bernat Torrent, clergues de la seu i marmessors de Berenguer de 
Pau, cabiscol, el domini directe sobre una casa de Girona, situada al carrer de 
Vallclara, i un cens de 50 sous que fa la mateixa casa, pel preu de 2.200 sous. 

N. Ramon de Bruguera. 75 x 59 cms. +Vestuari, Girona, núm.11 
 
164 
1343 juliol 12 
Pere de Campllong, mercader de Girona, ven al Vestuari i a Ramon Albert, 

prevere de capítol de la seu, a Jaume Massot, beneficiat i Pere de Llach, draper de 
Girona, marmessors de Bernat de Llach, també prevere de capítol de la seu, que 
compren per al Vestuari, el directe domini d’una casa situada a les Albergaries de 
Girona, per 131 lliures. 

N. Ramon de Bruguera. 64 x 59 cms. +Vestuari, Girona, s.n. 
 
165 
1342 juliol 12 
Pere de Campllong, mercader de Girona, que ha venut als marmessors de 

Bernat de Llach, prevere de capítol de la seu, que havia instituït hereu seu el 
Vestuari, el directe domini i 60 sous de cens sobre una casa situada a Girona, a la 
plaça de les Albergaries, promet que farà firmar la venda pel seu fill Gispert. 

N. Ramon de Bruguera. 33 x 35 cms. +Vestuari, Girona, núm.9. 
 
166 



1343 novembre 18 
Francesc de Sala, batlle general de Catalunya, autoritza Guillem Vengut, 

ciutadà de Girona, a construir damunt d’un solar del Mercadal que es té pel rei, 
per 20 lliures. 

N. Bernat Barceló, notari reial. 29 x 47 cms. +Vestuari, Girona, s. n. 
 
167 
1343 desembre 9 
Guillem Vengut, ciutadà de Girona, que té pel rei un solar situat al Mercadal, 

l’estableix a Joan de Prat, botiguer de Girona, a cens de 46 sous, a condició que els 
lluïsmes es reparteixin entre l’atorgant i el rei, per 46 lliures d’entrada. 

N. Ramon de Bruguera. Carta partida. 50 x 54 cms. +Vestuari, Girona, 
núm.12. 

 
168 
(1343) 1344 febrer 23 
Bernat de Bianya, mercader de Girona i la seva esposa Cília, venen a Arnau 

Cifred, espaser de Girona, 98 sous de cens que reben sobre cases d’Arnau de Plaça, 
flassader, Arnau Goy, fuster, Arnau Nadal, Berenguer Gombert, flaçader, Astruc 
de Campasol, Bernat Beuloví, Guillem Ferreres, Guillem Salvador, Jaume 
d’Església, pedrer, Berenguer Mata, flassader, i Ferrer de Vilarllong, carnisser, 
situades al carrer del Corral, pel preu de 100 lliures. 

N. Ramon de Bruguera. Amb cabrevacions de Berenguer Gil i Arnau de Plaça. 
81 x 66 cms. +Vestuari, Girona, s. núm. 

 
169 
1344 abril 3, Càller 
Gispert, fill de Pere de Campllong, mercader de Girona, atès que els seu pare 

havia venut al Vestuari el directe domini i 60 sous de cens sobre una casa situada a 
les Albergaries de Girona, que afronta a orient amb el carrer de les Ferreries 
Velles i a migdia amb el carrer que va a l’Areny, per 131 lliures, firma la venda i 
defineix al Vestuari els seus drets. 

N. Guillem Brocoll. 34 x 44 cms. +Vestuari, Girona, núm.9. 
 
170 
1344 juny 19, Girona 
Bernat Bertó, amb comissió reial que es transcriu, ven a Joan de Prat, botiguer 

de Girona, els drets reials sobre un solar situat al Mercadal de Girona, que afronta 
amb l’Onyar, per 180 sous. 

N.Miquel de Bordell, de Montblanc, notari reial. 34 x 45 cms. +Vestuari, 
Girona, núm.12/1. 

 
171 
1344 setembre 4 
Ramon Vengut, ciutadà de Girona, que té a cens pel rei un solar situat entre 

l’Onyar i la plaça del Mercadal de Girona, de la que ja el seu pare n’havia 
establert una part a Joan de Prat, botiguer de Girona, per 46 lliures d’entrada a 46 
sous de cens, li ven la resta i li remet el cens, per 60 lliures 

N. Bonanat Ballester, d’Anglès. 66 x 55 cms. +Vestuari, Girona, núm.12. 
 



172 
1344 setembre 9 
Joan de Prat, botiguer de Girona,e stableix a Pere Guerau de Costa, sastre, la 

quarta part d’un solar situat al Marcadal de Girona, que afronta qmb l’Onyar, a 
cens de 20 sous, per 300 sous d’entrada. 

N. Ramon de Bruguera. Carta partida. 45 x 38 cms. +Vestuari, Girona, s.n. 
 
173 
1344 setembre 9 
Joan de Prat, botiguer de Girona, estableix a Pere d’Illa, fuster, una part d’un 

pati situat al Mercadal, a fi de construir-hi, a cens de 15 sous per 400 sous 
d’entrada. 

N. Ramon de Bruguera. 40 x 32 cms. +Vestuari, Girona, s.n. 
 
174 
1344 setembre 10 
Joan de Prat, botiguer de Girona, estableix a Pere Amalric, draper, un solar 

situat al Mercadal, que afronta amb el riu Onyar, a cens de 15 sous, per 17 lliures 
d’entrada. 

N. Ramon de Bruguera. Carta partida, 43 x 37 cms. +Vestuari, Girona, s.n. 
 
175 
1344 setembre 14 
Joan de Prat, botiguer de Girona, estableix a Bernat Domènech, pedrer, un 

solar que afronta amb l’Onyar, a cens de 15 sous, per 15 lliures d’entrada. 
N. Ramon de Bruguera. Carta partida. 38 x 30 cms. +Vestuari, Girona, 

núm.12. 
 
176 
1346 agost 25 
Pere Guerau de Corts, fuster de Girona, ven a Joan de Prat, mercader de la 

mateixa ciutat, 5 sous de cens sobre una casa que té pel Vestuari, situada al 
Mercadal i que afronta amb l’Onyar, per 100 sous. 

N. Bartomeu Vives. 47 x 38 cms. +Vestuari, Girona, núm.21. 
 
177 
1347 octubre 10 
Joan de Prat, botiguer de Girona, ven a Ramon Albert, prevere de capítol de la 

seu, i a Pere de Llach, draper de Girona, marmessors de Bernat de Llach, prevere 
de la seu, amb destí al Vestuari, 70 sous de cens sobre cases situades al Mercadal 
de Girona i que afronten amb l’Onyar, per 3.060 sous. 

N. Ramon de Bruguera. 76 x 62 cms. +Vestuari, Girona, núm.12. 
 
178 
1347 octubre 11 
Cabrevacions que fan Guerau de Corts, sastre, Pere d’Illa, fuster, Pere 

Amalric, draper, i Bernat Domènec, pedrer, al Vestuari, de cases situades al 
Mercadal de Girona, prop de la plaça i de l’Onyar, adquirides pels marmessors de 
Bernat de Llach, prevere de la seu, a Joan de Prat, botiguer, per 3.060 sous. 

N. Ramon de Bruguera. 54 x 60 cms. +Vestuari, Girona, núm. 13 



 
179 
1349 octubre 22 
Galceran Ferrer, de Girona, procurador de Joan Vidal, paraire de Barcelona, 

fill de Joan Vidal, baieter de Girona, ven a Bonanata, viuda de Pere Tortosa, 
draper de Girona, una part de la casa que havia estat de Vidal de Vinyes, fourater, 
situada al carrer de l’Abeurador, pel preu de 27 lliures. 

N. Jaume Comte. Amb firma de Bonanat de Tornavells, procurador del senyor 
directe de la casa venuda. 60 x 37 cms. +Vestuari, Girona, s.n. 

 
180 
1351 desembre 17, Girona 
Ramon Albert, prevere de capítol de la seu, administrador del Vestuari, cedeix 

a Ramon de Casals, carnisser de Girona,m els 50 sous que el Vestuari rep sobre 
una casa del carrer de Vallclara, adquirida a Arnau de Costa, per 450 sous, que 
són part dels que Bernat d’Agullana, procurador del mateix Vestuari, havia rebut 
com a preu, en vendre la casa al dit Ramon de Casals. 

N. Bartomeu Vives. 57 x 36 cms. +Vestuari, Girona, núm.11. 
 
181 
1352 novembre 8, Girona 
Ramon de Colomers, mercader de Girona, ven a Miquel Trullàs una casa 

situada a Girona, prop dels franciscans, que és a domini directe del Vestuari, per 
2.700 sous. 

N. Jaume Comte. 45 x 38 cms. +Vestuari, Girona, núm.14. 
 
182 
1353 maig 28, Girona 
Bernat de Banyoles, fill d’Andreu de Banyoles, ven a Guillem de Castell, 

ciutadà de Girona, el directe domini de certes cases que es descriuen, situades al 
Mercadal, que té per meitat indivisa amb els hereus d’Agustí Berenguer, per 4.500 
sous. 

N. Bartomeu Vives. 94 x 68 cms. +Vestuari, Girona, s.n. 
 
183 
1355 febrer 9, Girona 
Bonafilla, Dolça i Aster, filles d’Astruc Caravita, jueu de Girona, amb llicència 

reial que es transcriu, venen en pública subhasta a Ramon Albert, rector del 
Vestuari, diversos censals que dit Astruc rebia sobre cases situades al carrer de 
Fàbregues [o Ballesteries], pel preu de 90 lliures. 

N. Jaume Comte. Carta partida. 56 x 61 cms. +Vestuari, Girona, núm. 11. 
 
184 
1355 febrer 12, Girona 
Bonafilla, Dolça i Aster, filles d’Astruc Caravita, jueu de Girona, amb llicència 

reial venen a Ramon Albert, prever de capítol de la seu i rector del Vestuari, dos 
morabatins censals que el seu pare havia llegat a una almoina per ell fundada, i 
que rebia sobre cases i obradors situats prop de l’Onyar, al carrer de les 
Fàbregues o Ballesteries de Girona, i que ara són de Narcís, fill de Guerau de 
Santdionís, metge, i de Ramon Cerdà, per 90 lliures. 



N. Jaume Comte. 85 x 62 cms. +Vestuari, Girona, s.n. 
 
185 
1355 febrer 15, Girona 
Bonafilla, Dolça i Aster, filles d’Astruc Caravita, jueu de Girona, firmen rebut 

a Ramon Albert, rector del Vestuari, de 90 lliures, preu de la venda d’un cens de 
dos morabatins i dos capons sobre cases i obradors situats prop de l’Onyar, al 
carrer de les Fàbregues o Ballesteries de Girona, que havien estat de Pere Crespià, 
metge de Girona, i de Ramon Cerdà, i que ara són de Narcís, fill de Guerau de 
Santdionís, metge, i de Ramon Cerdà, fill del Ramon predit. 

N. Jaume Comte. 21 x 37 cms. +Vestuari, Girona, s. núm. 
 
186 
1355 febrer 15, Girona 
Ramon Cerdà, fill i hereu de Ramon Cerdà, metge de Girona, cabreva a 

Ramon Albert, prevere de capítol de la seu i rector del Vestuari, una casa situada 
al carrer de Fàbregues (Ballesteries) de Girona, que el referit Vestuari ha adquirit 
a Bonafilla, Dolça i Aster, filles d’Astruc Caravita, jueu de Girona. 

N. Jaume Comte. 
33 x 33 cm 
+Vestuari, Girona, 15 
 
187 
1360 octubre 30, Girona 
Francesc de Trilla, mercader de Girona, ven a Ramon Albert, rector del 

Vestuari, com a marmessor de Bernat de Llach, prevere de capítol de la seu, 18 
diners de cens i el directe domini sobre la casa de Ramon de Fàbrega, situada al 
carrer de la Palla, per 23 lliures. 

N. Guillem Llobet. 37 x 61 cms. +Vestuari, Girona, núm.16. 
 
188 
1361 febrer 17, Girona 
Joan Fourater, fill d’Arnau Cabanes, colteller de Girona, ven a Ramon Albert, 

rector del vestuari que compra amb béns de la marmessoria de Bernat de Llach, el 
directe domini i dos sous de cens sobre una casa situada al carrer de la Ferreria 
Nova de Girona, per 20 lliures. 

N. Guillem Llobet. 95 x 64 cms. +Vestuari, Girona, s.n. 
 
189 
1364 desembre 14, Girona 
Arnau d’Eres, del pla de Girona, cabreva al Vestuari una feixa de diues 

parellades o dues vessanes de terra, per la que fa 4 sous 4 diners de cens. 
N. Guillem Llobet. 33 x 15 cms. +Vestuari, Girona, 29. 
 
190 
1367 maig 28, Girona 
Agnès, filla de Bernat de Torre, manescal, dota Pere de Pou, escriptor de 

Girona i futur marit seu amb dues cases situades a la plaça de les Albergaries de 
Girona, valorades en 100 lliures. 

N. Francesc de Cantallops. 35 x 56 cms. +Vestuari, Girona, s. n. 



 
191 
1369 març 15, Girona 
Francesc de Terrades, ciutadà de Girona, ven a Bernat Cassà, beneficiat de 

Sant Feliu de Girona, com a marmessor de Guillem de Rovira, clergue de la 
mateixa església, per a una candela instituïda pel testador en ella, 17 sous 6 diners 
de cens sobre la casa que Joan Ferrer, “cellarius” de Girona, té per dit Francesc al 
carrer de les Ballesteries, prop del portal, pe 30 lliures. 

N. Ramon de Bruguera. Amb escriptura d’àpoca. +Vestuari, Girona, s. n. 
 
192 
1371 octubre 31, Girona 
Procés de venda en pública subhasta, davant del jutge Bernat de Pinós, d’una 

casa situada a la plaça de les Albergaries de Girona, que havia estat de Francesc 
Gelats, anaper, i que compren Bernat Suybès i Bartomeu Suybès, ferrer, amb 
satisfacció de certes quantitats amb els que estava gravada, pel preu total de 2.000 
sous. 

N. Guillem Vives. 57 x 56 cms. +Vestuari, Girona, s.n. 
 
193 
1372 juny 4, Girona 
a) Pere Sifred, fill d’Arnau Sifred, espaser de Girona, ven a Ramon Albert, 

prevere de capítol i rector del vestuari, 107 sous de cens sobre diverses cases de 
Girona que es descriuen, situades al Mercadal, als carrersdel Corral i de Cigusach 
i sobre horts de l’Horta pe Girona, pel preu de 3.368 sous. 

1372 agost 31 – setembre 6 
b) Capbreu que fan al Vestuari Llorenç Sagrera, taverner, Arnau de Vinyes, 

flassader, Berenguer Gili, flassader, Guillem Nicolau, “archaiator”, Margarida, 
viuda de Guillem Ferrer, taverner, Vengut Bruguerol, “archaiator”, Berenguer 
Alentorn, paraire, Nicolau Vilar, flassader, Francesc Revilla, flassader, Cília, filla 
de Guillem de Puig i esposa de Guillem Rostany, “archaiator”, Guillem de 
Fàbrega, flassader, Arnau Ermengol, prevere de Vilanna, Margarida, esposa de 
Bernat Sala, sabater i hereva de Joan Beuloví, per cases situades al carrer del 
Corral i de Cugusach i per horts que afronten amb la riera de Cugusach. 

N. Guillem Llobet. 350 x 65 cms. +Vestuari, Girona, rotlle 
 
194 
1508 agost 29, Girona 
El capítol de la seu estableix a Antoni Rocha àlies Foixà, de la parròquia de 

Sant Ponç [de Fontajau] un pati del carrer de les Ballesteries on abans hi havia 
hagut una casa, a cens de 13 sous 4 diners i de 2 sous més. 

N. Nicolau Roca. 30 x 44 cms. +Vestuari, Girona, 36  
 
195 
1548 juliol 26, Girona 
Joan Solers i Joan Andreu, canonges de la seu i administradors del Vestuari, 

estableixen a Pere Roure, corder natural de Franca, una casa situada a Girona, 
prop del convent dels franciscans, a cens de 4 diners, per 4 lliures 16 sous 
d’entrada. 

N. Miquel Garbí. 44 x 33 cms. +Vestuari, Girona, núm. 33 



 
196 
1565 maig 10, Girona 
Elisabet, viuda de Jeroni Capmany, notari de Girona, amb consentiment de 

Galceran de Foixà, varvassor de Foixà i de Boixadors, de Joan Amat i de Rafael 
Feixes, mercaders de Girona, ven a Pere Raset, jurista, una casa situada al carrer 
de l’Abeurador de Girona, pel preu de 702 lliures. 

N. Miquel Martí Abric. 70 x 74 cms. +Vestuari, Girona, s.n. 
 
197 
1593 agost 28, Girona 
Montserrat Fàbrega, sabater de Banyoles, reconeix a Pere Tarroja, canonge de 

la seu i administrador del Vestuari, tenir per aquest una casa amb tres portals, 
situada al carrer de les Ballesteries, a la banda de l’Onyar, per la que fa un diner 
de cens. 

N. Miquel Savarrés. 25 x 22 cms. +Vestuari, Girona, s.n. 
 
198 
1593 setembre 4, Girona 
Sebastià Llunell, saboner de Girona, cabreva a Pere Tarroja, administrador 

del Vestuari, una casa situada prop dels franciscans de Girona, que havia estat de 
Martirià Roure, paraire. 

N. Miquel Savarrés. 28 x 18 cms. +Vestuari, Girona, núm. 24. 
 
199 
1596 maig 24, Girona 
Rafael Masdeu, draper de Girona, natural de Sant Feliu de Pallerols, cabreva 

al Vestuari en mà del seu administrador, Antoni Garau, canonge de la seu, una 
casa situada al carrer de l’Abeurador que fa 33 sous 4 diners de cens. 

N. Miquel Savarrés. 22 x 27 cms. +Vestuari, Girona, núm. 22 
 
200 
1604 abril 22, Girona 
Anna Reiners, viuda de Pere reiners, calsater de Girona, i Pere Reiners, 

guanter, cabreven al vestuari una casa que havia estat de Jeroni Casanovas, 
situada al carrer de l’Abeurador de Girona, per la que fan cens de 5 sous 4 d. 

N. Francesc Vinyoles. 22 x 36 cms. +Vestuari, Girona, s. núm. 
 
201 
1605 desembre 3, Girona 
El capítol de la seu, coma administrador del vestuari,a mortitza viversos censos 

que fan cinc taules de la peixateria de Girona i dues cases del carrer Mercaders 
contigues a la mateixa peixateria, que Pere Boie i la seva mare Jerònima Boie han 
venut als jurats de Girona. 

N. Joan Miquel Savarrés. 74 x 62 cms. +Vestuari, Girona, núm. 25. 
 
202 
1611 agost 20, Girona 
Esperança Abras, viuda de Joan Abras, d’Aiguaviva, cabreva al Vestuari una 

casa situada a Girona, prop dels franciscans,que fa cens de 4 diners. 



N. Joan Torrent. 18 x 32 cms. +Vestuari, Girona, 26. 
 
203 
1612 maig 10, Girona 
Joan Matxí, mercader, ciutadà de Girona i Barcelona, reconeix a Jeroni 

Subías, clergue de la seu i administrador del Vestuari, tenir per ell una casa del 
cap del carrer de les Ballesteries de Girona, per la que fa un diner de cens. 

N. Joan Miquel Savarrés. 28 x 33 cms. +Vestuari, Girona, 34. 
 
204 
1617 setembre 16, Girona 
Joan Alba, notari de Girona, reconeix a Jaume Pla, canonge de la seu i 

administrador del vestuari, tenir pel mateix Vestuari una casa situada al carrer de 
l’Abeurador, per la que fa 33 sous 4 diners de cens. 

N. Salvi Fàbrega. 28 x 22 cms. +Vestuari, Girona, núm. 30 
 
205 
1628 abril 12, Girona 
Miquel Soler, corder de Girona, cabreva al Vestuari una casa situada al 

Mercadal, prop del convent de Sant Francesc, per la que fa 4 diners de cens. 
N. Miquel Mascort. 29 x 23 cms. +Vestuari, Girona, núm. 38. 
 
206 
1645 abril 28, Girona 
Ignasi Prats, ciutadà honrat de Girona, reconeix a Antic Fradera, canonge de 

la seu i administrador del Vestuari, tenir per aquest una casa al carrer de 
l’Abeurador, per la que fa 5 sous 4 diners de cens. 

N. Pere Casadevall. 36 x 28 cms. +Vestuari, Girona, núm. 23. 
 
207 
1648 setembre 15, Girona 
Miquel Casamor, sabater de Girona, cabreva al Vestuari una casa del carrer 

de Mercaders. 
N. Josep Miquel Mascort. 19 x 36 cms. +Vestuari, Girona, s. núm. 
 
208 
1649 novembre 27, Girona 
Joan B. Calça, beneficiat de la seu i procurador d’Anna Marria Alsina, 

reconeix a Miquel Gironella, canonge de la seu i administrador del Vestuari, tenir 
per aquest una casa al carrer de les Ballesteries de Girona, per la que paga els 
drets ressenyats als capbreus antics. 

N. Josep Miquel Mascort. 16 x 52 cms. +Vestuari, Girona, núm. 40. 
 
209 
1338 juny 20, Montpalau 
Arnau de Camós, fill de Guillem de Camós, ven a Guillem de Cornellà i Bernat 

de Llach, prevere de capítol de la seu, marmessors del cabiscol Berenguer de Pau, 
que havia instituit hereu seu el Vestuari, el mas Pastell i la borda Barrot de Lloret, 
pel preu de 2.300 sous nar. 

N. Bernat de Coromines. 41 x 52 cms. +Vestuari, Lloret, 1.1. 



 
210 
1370 abril 2 i 13, Girona 
a) Berenguer Barrot, de Blanes, fill de Berenguer Barrot, natural de Lloret, 

reconeix ser home propi del Vestuari i fer 6 diners de cens. 
b) Pere Pastell de Lloret, fill d’Arnau Ferrer de Caldes, es fa home propi del 

Vestuari en casar-se al mas Pastell. 
N. Ramon de Peradalta. 36 x 28 cms. +Vestuari, Lloret, 1.4. 
 
211 
1400 desembre 5, Lloret 
Pere Pastell, senyor útil de la borda Pastell de Lloret, reconeix a Guillem 

Pedrosa, batlle del Vestuari en aquest lloc, ser home propi del mateix Vestuari. 
N. Galceran Gil. 22 x 26 cms. +Vestuari, Lloret, 1.5.bis. 
 
212 
1338 juny 20, Montpalau 
Arnau de Camós, fill i hereu de Guillem de Camós, cavaller, firma rebut a 

Guillem de Cornellà, canonge, Bernat de Llach, prevere de capítol de la seu i 
Ramon de Clota, clergue, marmessors del cabiscol Bereguer de Pau, de 2.300 sous 
bar., valor del mas Pastell i de la borda Barrot de Lloret, comprats per al Vestuari. 

N. Bernat de Coromines. 23 x 27.5 cms. +Vestuari, Lloret, 1.11. 
 
213 
1369 gener 2, Lloret 
Bernat Pastell i la seva esposa Sança, Dolça, esposa d’Andreu Mató, Simona 

Caçana, Guillem Llagostera, Pere Çapera, Berenguer Orta dit Barrot i Caterina, 
viuda de Bernat Llagostera, pel mas Caçà, cabreven a Ramon Albert, prevere de 
capítol de la seu, procurador del Vestuari, diversos béns que tenen a Lloret. 

N. Francesc de Camps, rector de Lloret. 78.5 x 65 cms. A dues columnes 
+Vestuari, Lloret, 1.3. 

 
214 
1400 desembre 5, Lloret 
Eulàlia, esposa de Pere Pastell de Lloret, es fa dona pròpia del Vestuari en 

casar-se al mas Pastell, en mans de Guillem Padrosa de Blanes, batlle del referit 
Vestuari. 

N. Galceran Gil, substitut de Jaume Cornellà, rector de Lloret. 21 x 36 cms. 
+Vestuari, Lloret. 1.5. 

 
215 
1621 novembre 29, Girona 
Sebastià Puig, pescador de Blanes, cabreva al capítol de la seu de Girona i a 

Jeroni Rubiés, administrador de l’almoina del vestuari, una terra de vuit jornals 
de bous que té per un terç per dit vestuari i per dos terços per Sant Salvador de 
Breda, situada a Lloret, indret de Santa Cristina de Vallarnau, i que té per compra 
feta a Esteve Alemany i Florit. 

N- Miquel Mascort. 
32 x 23 cm. 
Vestuari, Lloret, 1.6. 



 
216 
1552 febrer 4, Lloret. 
Capbreu a favor del Vestuari, de béns situats a Lloret, Fenals i Santa Cristina, 

fet per Gregori Gebernau i el seu fill Pere, pescadors; Jaume Saragossa, propietari 
del mas derruït Pastell; Joaneta, esposa de Gaspar Canyet, bracer; Pere Peçapera i 
el seu fill Joan pel mas Paçapera; Bartomeu Bandric, traginer; Pere Alba, pel mas 
Alba; Llorenç Coll, pel mas Coll, tots de Lloret, i Pere Birba, paraire i Caterina 
Morell, de Blanes. 

Sense cloure. 144 x 62 cms. +Vestuari, Lloret, 1.7. 
 
 
217 
1229 agost 28, Tarragona 
El rei Jaume I promet a prelats i cavallers reunits a Tarragona, disposats a 

partir a Mallorca, que els donarà porcions justes dels guanys, segons el nombre 
d’homes armat amb què participin a l’expedició, a la que promet portar dos-cents 
homes 

N. Guillem, escrivà reial. Còpia de 1288 d’una de 1248. 33 x 32 cms.Vestuari, 
1.2. 

 
218 
(1231 1232 gener 17 
L’abat Bernat de Sant Feliu de Guíxols, firma al bisbe Guillem de Cabanelles i 

al procurador d’aquest a Mallorca, Guillem de Montgrí, 19’5 cavalleries i el molí 
de la sèquia de Mallorca, i rep d’aquest la firma sobre el forn que té a Mallorca. 

N. Pere, levita, capellà i notari de Guíxols. 
b) 1232 agost 2, Mallorca 
Guerau, prepòsit de Solsona, firma rebut a Guillem de Montgrí, procurador 

del bisbe Guillem de Cabanelles, de les alqueries i cases que li corresponeien per la 
seva participació a la conquesta de Mallorca. 

N. Berenguer Company 
c) 1233 agost 31 
Pere de Partegas i Pere de Menoch firmen al mateix un rebut anàleg. 
N. Berenguer Company. 
d) 1233 novembre 3 
Pere d’Alchoer firma a Guillem de Torroella, procurador del bisbe Guillem de 

Cabanelles, d’una casa situada a l’Almudaina, un hort a la ciutat de Mallorca i 
una alqueria situada a Catí. 

N. Berenguer Company 
e) (1233) 1234 gener 4 
L’abat de Sant Feliu de Guíxols firma la mateix un rebut anàleg, exceptuant-

ne una possessió situada a Felanitx. 
N. Pere, levita, notari de Guíxols 
f) 1235 abril 3 
Sentència arbitral de Berenguer Burguet, veguer de Mallorca, Bernat Aimeric, 

Bertran Escrivà i Ramon de Verdera, en causa entre Guillem de Torroella, 
procurador del bisbe Guillem de Cabanelles, i Guillem Hug, procurador del comte 
Ponç Hug d’Empúries, que disposa que Guillem de Torroella cedeixi a la part 
contrària la meitat de l’alqueria de Santa Eulàlia del terme de Muro. 



N. Berenguer Company. 
g)1235 abril 29 
Sentència arbitral de Bernat Aimeric i Guillem Hug, en causa de García Ruiz, 

procurador dels homes de Narbona, contra Guillem de Torroella procurador del 
bisbe de Girona Guillem de Cabanelles, sobre una possessió situada a la vall de 
Sòller. 

N. Berenguer Company, de Mallorca. 99 x 32.5 cms. Vestuari, Mallorca. 
 
219 
1231 juliol 23, Barcelona 
El rei Jaume d’una part, i el bisbe Berenguer de Barcelona, el bisbe Guillem de 

Girona, Nunyo Sanç, Ponç Hug comte d’Empúries, Pere de Centelles, sagristà de 
Barcelona, procurador de Gastó, vescomte de Bearn, Bernat de Santaeugènia, 
Ramon Berenguer d’Àger, Guillem de Montcada i Gilabert de Cruïlles, de part 
altra, convenen que el rei tindrà llibertat de posar veguer a Mallorca i que dels 
ingressos anuals del batlle a l’illa se’n reservaran per als altres atorgants els de 
quatre mesos. 

N. Guillem Escrivà. Còpia de 1288. 29 x 33 cms. Vestuari, Mallorca. 
 
220 
a) 1232 setembre 17 
El bisbe de Girona Guillem de Cabanelles, firma a Guillem de Torroella, nebot 

seu, dues alqueries situades a Mallorca i altres béns dels que rebrà cens.  
N. Bernat Esteve de Girona. 
b) 1243 juliol 3 
El bisbe Guillem de Cabanelles reconeix a Guillem de Torroella que per les 20 

cavalleries que aquest li deu de servei per les possessions que ha rebut d’ell 
situades a Mallorca no ha de fer sinò un sisè de cavall armat. Les possessions són 
l’alqueria de Taqui de 7 jovades, a Muro; la de Morel, de 6 jovades, al mateix 
terme; una de 3 jovades al terme de Quartin; una a Soller; una terra a Ciutat de 
Mallorca; un molí al rec d’Ascoquera; una part de molí a Muro, un obrador de 
Ferreria, una casa a la vila de Mallorca i el forn de Sant Joan. 

N. Bernat de Vic, de Girona. 
c)1245 novembre 3 
El bisbe Guillem de Cabanelles firma a Guillem de Torroella, cavaller nebot 

seu, l’alqueria d’Alcantin, de 5 jovades, al terme de Muro, i la de Luchaltanat, que 
tenen Joan batejat i Maria de Santfeliu; la de Malazem, de 5 jovades, a Muro, la 
d’Abrafim Adub, de 3 jovades, la de Beniyazer, de 6 jovades, 4 aurei censals que 
rep d’Arnau de Planes per dos horts situats a la ila de Sòller i altres drets 

d)1249 març 25, Mallorca 
Guillem de Torroella, cavaller, lliura al seu fill Arnau de Torroella, totes les 

seves possessions que li havia promès en contreure aquest matrimoni amb 
Bernarda, filla d’Arnau de Font. 

N. Bernat d’Artés. Còpies del s. XIII, 76 x 27 cms. +Vestuari, Mallorca, núm. 
6. 

 
221 
1232 setembre 17 
El bisbe Guillem de Cabanelles firma al seu nebot Guillem de Torroella, 

l’alqueria de Tanchar, de 7 jovades, al terme de Muro, la de Guanada, de 3 



jovades, al mateix terme, la de Murel, de 6 jovades, també a Muro, una terra 
situada a la ciutat de Mallorca, un molí a la sèquia de ciutat de Mallorca, unes 
cases situades a la ciutat de Mallorca i una terra de conreu prop de dita ciutat, a 
condició de fer-li servei de 20 cavalleries. 

N. Bernat Esteve, de Girona, Còpia de 1242 d’una de 1238, closa per Arnau 
Ponç, n. p. de Mallorca. +Vestuari, Mallorca, s.n. 

 
222 
(1232) 1233 març 22, Lleida 
El rei Jaume I confirma als habitants de Mallorca les seves possessions i 

immunitats, i els declara francs de toltes, forces i altres càrregues. 
Còpia de 1275, 24 x 33 cms. +Vestuari, Mallorca, 2. 
 
223 
(1233) 1234 gener 30 
El bisbe de Girona, Guillem de Cabanelles, dona en feu d’acord amb la 

consuetud de Barcelona, a Guillem de Santmartí una casa situada a Ciutat de 
Mallorca, part de la porció que tenia Pere de Palau i que actualment té Esteve de 
Brull, i una quarterada de terra situada prop de dita ciutat. 

N. Bernat Esteve, de Girona. Còpia de 1289. 15 x 35 cms. +Vestuari, Mallorca, 
3. 

 
224 
1234 maig 5 
Guillem de Torroella, procurador del bisbe de Girona Guillem de Cabanelles, 

dona a l’església de Santa Margarida de Ciutat de Mallorca i a la seva priora 
Ermessendis, en bé d’ànima del mateix bisbe, dues cases de sarraïns que aquest 
tenia a Sòller, una terra amb oliveres i un hort, situat tot a Sòller. 

N. Berenguer Company, de Mallorca. Còpia de 1255. 15.5 x 20 cms. +Vestuari. 
Mallorca, núm. 10. 

 
225 
(1242) 1243 gener 31 
Guillem de Riba de Terrades, procurador de Berenguer de Palau, defineix a 

Guillem de Cabanelles, bisbe de Girona, dues cases situades a Ciutat de Mallorca, 
que havia tingut dit Berenguer pel bisbe referit, per 15 sous melgoresos. 

N. Berenguer de Rees, de Mallorca. 15 x 24.5 cms. +Vestuari, Mallorca. 
 
226  
(1233) 1234 gener 30 
El bisbe de Girona Guillem de Cabanelles dòna en feu d’acord amb la 

consuetud de Barcelona, a Guillem de Santmartí quatre jovades de terra situades a 
Muro, un rial de 2 jovades al mateix lloc, la meitat de l’alqueria de Vilalba, de 8 
jovades, i tota l’alqueria de Guals; 10 aurei que rep de Clavell i Ramon d’Aurenga, 
de Sòller, un molí situata a aquesta vila i una vinya i olivar situats a Sòller, que 
Guillem de Torroella havia assignat a Ramon de Santmartí, germà del referit 
feudatari, a condició que li faci servei de cavaller a Mallorca per defensar les 
possessions de l’Església de Girona. 

N. Bernat Esteve, de Girona. Còpia de 1289. 27 x 35 cms. +Vestuari, Mallorca, 
núm. 2. 



 
227 
(1233) 1234 febrer 18 
El bisbe de Girona, Guillem de Cabanelles, dona en feu a Ramon de Verdera el 

seu dret sobre dues alqueries de 8 jovades que té Ramon d’Alsina, una alqueria de 
3 jovades que tenen Guillem Roig i Vives, una alqueria de 3 jovades que té Pere 
Andreu, un rafal de 2 jovades que tenen Ramon Joan i Barcelona, esposos i una 
alqueria de 4 jovades que té Rovira, situat tot a Muro; també li dona les 
prestacions que rep al molí de Cechano, situat prop de Ciutat de Mallorca, dues 
lliures de cera censals sobre la casa de dit Ramon de Verdera a Ciutat de Mallorca, 
cinc morabatins que Ramon d’Alsina li fa per la possessió de Mont-reial, de Sòller, 
i altres cinc que per la mateixa possessió li fa Viader; tot a condició de rebre de dit 
Ramon de Verdera host en defensa de les possessions que el bisbe té a l’illa de 
Mallorca. 

N. Bernat Esteve, de Girona. Còpia de 1289, 26 x 39.5 cms. +Vestuari. 
Mallorca. 

 
228 
(1238) 1239 febrer 19, Mallorca 
Ramon de Verdera, amb consell de Guillem de Torroella, lliura a la catedral 

de Mallorca, per allò que correspon assignar a aquesta de la porció del bisbe 
Guillem de Cabanelles situada a Mallorca, una casa i una quarterada de terra que 
té mestre Pere, unes cases que té Guillem Verger, altres que té Guillem de Grassa i 
una que té Guillem de Torroella, totes situades a Ciutat de Mallorca, al carrer de 
Sant Jaume; una part del molí de la Sèquia de Dalt i les alqueries de Pere Poch i 
Benicigata, i l’alqueria de Pere Llorenç de Catino. 

Sense cloure. 18 x 26 cms. +Vestuari, Mallorca. 
 
229 
1243 juliol 2 
El bisbe de Girona Guillem de Cabanelles reconeix a Guillem de Torroella que 

per les 20 cavalleries que té per ell a Mallorca no li ha de fer sino un sisè d’home 
armat; les alqueries són, la de Tancar, de 7 jovades, i la de Murel, de 6, situades a 
Muro; la de Garrada, de 3 jovades, situada a Cantin; la millor de les que el bisbe té 
a Sòller, una terra a Ciutat de Mallorca, molins a Muro i Mallorca, un obrador de 
Ferreria, el forn de Sant Jaume i certes cases de l’Almudaina. 

N. Bernat de Vic, de Girona. Còpia de 1301 d’una de 1243. 29 x 33 cms. 
+Vestuari. Mallorca. 

 
230 
1245 novembre 3 
El bisbe de Girona Guillem de Cabanelles estableix a Guillem de Torroella 

cavaller nebot seu, les alqueries d’Alcauz, de 5 jovades, Lluch Alcarrat, Moloren, 
Beniazet i Abrafim Addub, situades a Muro, 4 aurei censals que rep a Sòller, una 
casa de Ciutat de Mallorca i un molí de Sòller, a condició de que li defensi les seves 
possessions de Mallorca. 

N. Pere Vidal, del bisbe de Girona. Còpia de 1289. 26.5 x 35 cms. +Vestuari, 
Mallorca. 

 
231 



(1250) 1251 gener 15, Morella 
El rei Jaume I confirma la deixa testamentària que Guillem de Cabanelles, 

bisbe de Girona, ha fet a la seva seu dels béns que tenia a Mallorca. 
N. Pere Andreu. 13 x 27.5 cms. Perdut el segell pendent. +Vestuari, Mallorca, 

1.8. Còpia: Rúbriques Vermelles, f 93r. 
 
232 
1253 novembre 10. Perpinyà 
El rei Jaume I comunica al batlle, al veguer i als jurats de Mallorca que envia 

el seu porter Pere de Pont a l’illa a donar possessió a Guillem de Montgri, sagristà 
de la seu de Girona, de les possessions que Guillem de Cabanelles, bisbe de Girona, 
tenia a la mateixa illa. 

N. Berenguer de Rees. Còpia de 1254. 17 x 17.5 cms. +Vestuari, Mallorca, 16. 
 
233 
1249 juliol 3, València 
El rei Jaume I concedeix als habitants de les illes Balears que, tan per causes 

civils com criminals, no hagin de trametre procurador fora de les illes, que el 
lloctinent o veguer reial, mentre exerceixi l’ofici, no pugui comprar béns immobles 
a les mateixes, que es faci mercat cada dissabte a Mallorca i que els interessos que 
es paguin als jueus siguin de 4 diners per lliura al mes. 

N. Pere Andreu. Còpia de 1250. 19.5 x 25.5 cms. +Vestuari, Mallorca. 
 
234 
1253 maig 25 
Pere Roiç, porter reial, per comissió del rei Jaume I, dona possessió a Bernat 

d’Espinalb, escuder de Guillem de Montgrí, sagristà de la seu, de les possessions 
del capítol de la seu de Girona a Mallorca. 

N. Arnau Ponç, de Mallorca. 17 x 13 cms. +Vestuari, Mallorca, 15. 
 
235 
1253 desembre 10, Mallorca 
Pere de Pont, porter reial, dona possessió a Bernat d’Espinalb, procurador de 

Guillem de Montgrí, sagristà de la seu de Girona i de tot el capítol de la mateixa 
seu, de tots els béns que Guillem de Cabanelles, bisbe de Girona, tenia a l’illa de 
Mallorca. 

N-. Berenguer de Rees, de Mallorca. 11 x 23 cms. +Vestuari, Mallorca, 16. 
 
236 
1254 maig 13, Barcelona 
El rei Jaume I comunica a Berenguer de Tornamira, lloctinent seu a Mallorca, 

la seva voluntat que el bisbe de Mallorca, que pretenia obtenir tot el delme de les 
possessions del bisbe de Girona, Guillem de Cabanelles, situades a Mallorca, es 
limiti a rebre’n, com abans, un terç del referit delme. 

Còpia de 1254. 10 x 19.5 cms. +Vestuari. Mallorca. 
 
237 
1254-1255 
Procés davant l’arquebisbe de Narbona, de Berenguer Domènec, procurador 

del bisbe de Girona fra Berenguer de Castellbisbal, contra el sagristà de la seu, 



Guillem de Montgrí i contra els seus partidaris, el cabiscol, l’ardiaca de Besalú, 
Ramon d’Avinyó, Dalmau de Peratallada, Bernat de Penyafort, Bernat de 
Queixàs, Alemany Arnau de Juvinyà, Bernat de Galliners, Ponç de Palol, Guillem 
Ramon de Gironella, Guillem de Palau, canonges, i Berenguer de Llagostera, 
Berenguer de Salt, Cervià, Bernat de Falgars, Bernat de Bellestar, Pere Isarn i 
Joan de Llogaia, cclergues de la seu, en reclamació de les rendes de les possessions 
del bisbe Guillem de Cabanelles, tituades a l’illa de Mallorca i avaluades en 2.000 
sous melgoresos anuals, que dits Guillem de Montgrí i els seus s’havien fet 
adjudicar per sentència reial. El procés arriba fins a la presentació d’articles de la 
part convinguda, i inclou prova documental i testifical de la part actora. 

625 x 19 cms. Restes de segells pendents. +Vestuari, Mallorca, rotlle. 
 
238 
(1266) 1267 març 4 
Acord entre el bisbe i el capítol de la seu de Mallorca, d’una part, i el bisbe i el 

cpítol de la seu de Girona, d’altre, sobre el delme que aquesta rep a la illa de 
Mallorca, pel qual l’església de Girona ha de rebre dels seus enfiteutes la meitat del 
delme, sense, però, tenir sobre ells jurisdicció per raó del mateix delme. 

N. Pere Marc, de Barcelona, Carta partida. 41 x 60 cms. +Vestuari, Mallorca, 
s.n. 

 
239 
(1276) 1277 febrer 19 
Arnau de Torroella, cavaller, en compensació de la batlia dels seus béns a 

Mallorca, que Pere de Pedró li ha definit, estableix a aquest un molí situat a la vall 
de Sòller, del qual té la meitat en feu per la seu de Girona, i l’altra meitat en 
compensació de sis morabatins que li havia assignat la mateixa seu, a cens de 20 
quarteres de blat, per 10 sous d’entrada. 

N. Jaume Mercer, de Mallorca. 26 x 31.5 cms. Document inutilitzat. Vestuari. 
Mallorca, 

 
240 
1255, sense mes ni dia. 
Bernat Espinalb cabreva a Guillem de Montgrí, sagristà de la seu de Girona, 

les possessions que té per ell a l’illa de Mallorca. 
N. Ramon de Verdera. Llatí i català, 32 x 15 cms. +Vestuari, Mallorca 
 
241 
1266 desembre 30 
El bisbe Pere, de Mallorca, amb consentiment del capítol de la seva seu, fa 

procura a Arnau de Gualba, canonge de la mateixa, per a la caus que té amb la seu 
de Girona a propòsit de les possessions d’aquesta a la illa. 

N. Pere Romeu, de Mallorca. 20.5 x 20 cms. +Vestuari, Mallorca, núm. 3. 
 
242 
1269 abril 16 
El bisbe de Girona, Pere de Castellnou, i el capítol de la seva seu, firmen al 

monestir de Santa Margarida de Mallorca i a Ramon de Cassà, procurador de la 
seva priora, l’alqueria dita de Morell i l’alqueria o rafal de Penyíscola, situades a 
Muro, que havien estat de Guillem de Torroella, cavaller, i que ell llegà al referit 



monestir, a cens de 5 aurei alfonsins per la primera i una mazmutina per la segona, 
i dos aurei alfonsins en compensació pels terços i lluïsmes. 

N. Bernat de Reixach, de la cúria episcopal de Girona. Carta partida. 41.5 x 34 
cms. +Vestuari, Mallorca. 

 
243 
1279 juliol 23, Perpinyà 
El rei Jaume I, atès que Ponç d’Urgio, sagristà de la seu de Girona, en nom del 

bisbe i capítol de la mateixa, li ha promès de fer-li homenatge pels béns que dita 
seu té a la illa de Mallorca, mana a Berenguer Arnau d’Illa, lloctinent seu a 
Mallorca, que tregui l’empara posada sobre els mateixos béns. 

Còpia de 1279, 18.5 x 29 cms. +Vestuari, Mallorca, 
 
244 
1280 juny 20 
Bernat de Puig, capellà de l’església del castell de la Bisbal, procurador a 

Mallorca del bisbe i el capítol de la seu de Girona, requereix Acard de Mur, 
lloctinent reial, que divideixi certes possessions situades a la vall de Sòller, indret 
de Mont-reial, que tenen per indivís el vescomte Gastó de Bearn i el bisbe de 
Girona, el qual cita el batlle Guillem de Santmartí, que es nega a fer la divisió. 

N. Guillem Nadal, de Mallorca. 28 x 24.5 cms. +Vestuari, Mallorca, núm 29. 
 
245 
1289 juny 6, Mallorca 
Bernat de Puig, beneficiat de l’església del castell de la Bisbal, procurador a 

Mallorca del bisbe Bernat de Vilert, estableix a Guillem Nadal, notari de Mallorca, 
l’escrivania on s’hauran de passar tots els actes referents als béns de l’església de 
Girona situats a Mallorca, a cens d’un besant d’argent. 

N. Jaume Domènech, de Mallorca. Carta partida. 26 x 40 cms. +Vestuari, 
Mallorca, núm. 6. 

 
246 
1301 juny 1, Mallorca 
Guillem Escriba, d’Eivissa, confirma a Bernat Net, ciutadà de Mallorca, la 

venda que Jaume Cases, de Mallorca, li havia fet en nom seu per 5 anys de les 
rendes del bisbe, el capítol de la seu i el Vestuari de Girona a Mallorca per 8.540 
sous 5 diners, de reals menuts de Mallorca. 

N. Guillem Nadal, Còpia de 1301. 20 x 28 cms. +Vestuari Mallorca, 33 
 
247 
1301 desembre 5, Mallorca 
Guillem Pere Carbonell, àlies Guillem Pere de Santapau, clergue de la seu de 

Girona, procurador del bisbe Bernat del mateix bisbat, reconeix a Jaume de Cases, 
veí de Mallorca, i a Guillem Escriba d’Eivissa, que en la venda que la seu de 
Girona els féu de les rendes del Vestuari a Mallorca havien estat damnificats per 
l’epidèmia de rates, i lloa l’arbitratge que avalúa les pèrdues en 25 lliures 
mallorquines. 

N. Guillem Nadal. Carta partida. 28.5 x 33 cms. Vestuari, Mallorca, 34. 
 
248 



(1287) 1288 febrer 23, Muro 
Sentència arbitrarl de Vidal de Torrent, Jaume de Vilalta i Joan de Clos, veïns 

de Muro, en causa entre Ramon de Santmartí, feudatari de la seu de Girona a la 
illa de Mallorca, i Pere de Padró, batlle de la mateixa seu a la dita illa, sobre 
quatre jovades de terra i altres béns que es descriuen, situats a la vila de Muro. 

N. Jaume Borrell de Mallorca. Carta partida. 38 x 44 cms. +Vestuari, 
Mallorca, 

 
249 
1289 juny 10, Mallorca 
Fortaner Violeta i Raimunda, esposa seva, estableixen a Pere de Padró un molí 

situat a Sòller, que tenen pel bisbe de Girona, a cens de 20 quarteres d’ordi, amb 
reserva d’un sisè dels drets de contractes per al bisbe i capítol de la seu de Girona. 
El molí l’havia rebut dit Padró d’Arnau de Torroella, en recompensa d’una batllia 
renunciada, però en el trspas no s’havien satisfet els drets dominicals. 

N. Guillem Nadal. 
Còpia de 1289, 34 x 38 cm. 
+Vestuari. Mallorca, 7.1. 
 
250 
s. XIII, sense data 
Extractes del capbreu reial de Mallorca, dipositat a la casa dels Templers de 

Mallorca, on consta que el bisbe de Girona foren donades, en ocasió del 
repartiment de l’illa, 459 cavalleries. 

N. Guillem Vedell. Còpia de 1317. 24 x 47 cms. 
 
251 
1301 juny 20, Mallorca 
Guillem Escriba, d’Eivissa, firma rebut a Bernat Net, de Mallorca, de 427 

lliures 5 d. de reials menuts que li devia de rendes del bisbe i capítol de Girona, 
comprades a Jaume de Cases per un quinquenni. 

N. Berenguer de Torre. Còpia de 1301. 17 x 28 cms. Vestuari, Mallorca, 33. 
 
252 
1301 desembre 5, Mallorca 
Jaume de Cases, ciutadà de Mallorca, en nom propi i de Guillem Escriba 

d’Eivissa, firma a Guillem Pere Carbonell, clergue de Girona, dit també Guillem 
Pere de Santapau, procurador del bisbe de Girona, rebut de 25 lliures de reials de 
Mallorca per raó dels perjudicis causats per les rates als fruits que la seu i el 
Vestuari reben a Mallorca. 

N. Guillem Nadal, 20 x 29.5 cms. Vestuari, Mallorca, 34. Els números 251 i 252 
no existeixen. 

 
253 
1311 juliol 29 
Berenguer Palet i Ponç Feliu, que tenen l’albufera de Mallorca, prometen a 

Arnau de Mont-rodon, canonge de Girona,que no impediran que el capítol 
d’aquesta seu es prengui la sisena part del peix que li pertoca. 

N. Jaume de Marina, de Mallorca. Còpia de 1317. 21 x 18 cms. Vestuari, 
Mallorca, 32. 



 
254 
1317 maig 2, Girona 
El bisbe Guillem de Vilamarí i el capítol de la seu fan procura a Berenguer de 

Roca, clergue, per administrar les rendes que reben a l’illa de Mallorca. 
N. Pere Capmany, de la cúria episcopal. 41 x 27 cms. +Vestuari, Mallorca. 
 
255 
1317 octubre 24, Muro 
Capbreu que fan a Berenguer de Roca, procurador del bisbe i el capítol de la 

seu de Girona, diversos veïns de Muro, de possessions i drets situats a aquesta vila, 
que es descriuen. 

N. Huguet Gontard, de Mallorca. 76 x 57 cms. +Vestuari, Mallorca, 57. 
 
256 
(1317) 1318 gener 5, Sòller 
Capbreu que fan a Berenguer de Roca, procurador del bisbe i del capítol de la 

seu de Girona a Mallorca, Berenguer Climent, pedrer, Guillem Barceló, 
Benvinguda Sedera, Arnau Esteve, Jaume Boixeda, Pere Celrà i la seva esposa 
Mascarosa, Bernat de Cantallops, Ramon de Palol, Berenguer Trilla, Pere 
d’Orriols, Maria, viuda de Guillem de Cantallops, Guillem Masdellà, Pere de 
Trilla, Aida, viuda de Guillem de Sords, Guillem de Gros, Joan Baylès, Arnau de 
Conill, Dorca, Guillem Estruch, Sibilꞏla, viuda de Berenguer de Corrons, Guillem 
Ros, Berenguer Coloma, Jaume Ribot, Berenguer Sala, Ponç de Piera i Pere de la 
Mora, de béns situats a Sòller i Mont-reial 

N. Bartomeu Estruch, de Mallorca. 71 x 46 cms. +Vestuari, Mallorca, núm. 35. 
257 no existeix 

 
257 
(1288) 1289 gener 8 
Hoc est memoriale factum per Petrum de Pedrono baiulum in Maioricis 

ecclesie Gerundensis de censualibus et agrariis que dicta ecclesia recipit et recipere 
debet in insula et regno Mairoicarum, tam in civitate quam extra. 

Ciutat de Mallorca, parròquia de Sant Jaume. Cases de Guillem Oller, Guillem 
Robau, /f 1v/ Pagà de Montlleó, Arduí de Paxano, Otger de Portvendres, Juliana, 
esposa de Guillem Morando, /f 2/ Ferrer d’Avinyó, Berenguer de Molins, Arnau 
Paranyada, Romia, filla d’Enric Albergati, Jaume Fuster /f 2v/ Garsendis de Pont, 
Arrigo Albergati, Pere Barceló, Pere Arnau mercader, Rodoà Almirall, Bernat 
Guillem de Bellveí /f 3/ Berenguer de Verdera i Joana, esposa de Pere Dalmau, 
Arnaudó de Torroella, Bernat de Puig, Otger Vanoer, Jaume Gili, Ramon de 
Torrent /f 3v/ Pere Borni, Elicsendis, filla d’en Perelló, clergue del Sant Sepulcre, 
en Colom peixater, Benvinguda, esposa d’en Pasqual, Joan Blanch /f 4/ Arnau de 
Jonqueres, Guillem de Brull, Ramon de Bruguera /f 4v/ Bernat Bertran, 
Berenguer de Verdera, Ramon Guillem Surís, Arnau Net /f 5/ Ramon de Verdera, 
Bernat Guillem Surís, Bartomeua, filla d’en Pellissó /f 5v/ Guillem Revoster, 
Bernat Guerau, Berenguer de Torre, notari, l’hereu de Simó Forner, Saurina de 
Palau /f 6/ Saurina de Palau, Joanna, esposa de Pere Dalmau, Guillem Cerdanyola 
/f 6v/ l’hereu de Bernat Gegant, Pere de Déu, Bernat, fill de Ramon Arrufat, 
Durana, filla d’Arnau de Molins, /f 7/ el fill de Berenguer Atesèn, el sagristà de 



Mallorca, Martí de Verí, en Martorell clergue, /f 7v/ Ramon Blanch, Bernat de 
Vinyals, Ramon Fullà, Pere Ribot, /f 8/ la vegueria, Guillem Nadal.  

/f 8v/ Territori fora muralla; Maimó Abennono, jueu, Guillem de Sala, Pere de 
Cardona, Guillem Valentí, Pere de Font, draper /f 9/, Guillem de Closella, Bernat 
d’Olzina, Jucef Cohen, Alexandre, fill d’en Candeler, Juceff Benamar, /f 
9v/Perpinyà Carbonell, Berenguer de Castello, Pere de Pedró, Arnau d’Olives, /f 
10/ els hereus de Pere Corder, Francesc Duran, en Capeller, els hereus de Guillem 
de Puig, Joan de Lavagna januensis, /f 10v/ els hereus de na Ripoll, Pere Barcelona 
i Ambrós Riquer, barber. 

/f 11/ Possessions de Muro; Pere Mateu de Roca, Arnau de Torroella, Arnau 
Morro, /f 11v/ Arnau Morro de Muro, /f 12/ Arnau Morro, Bernarda, esposa de 
Francesc Ferrer, /f 12v/ Bernarda, esposa de Francesc Ferrer, Bernat Mulet, 
Guillem Gontard, Bernat de Torroella de Canarossa, /f 13/ Ramon Canorat i Pere 
Sunyer, Vidal de Torrent, els hereus d’en Guitart de Muro, Pere Gual, els hereus 
de Pere de Santa Oliva /f 13v/ Guillem Gual, els hereus de Guillem Goxat i Pere 
Vives, Bernat Figuera, Pere Pellicer i la seva filla Elicsendis, Bernat Cerdà, els 
frares dels Captius /f 14/ Guillem Selvà, Pasqual Sastre, Guillem de Bellveí, els 
hereus de Pere Oller, Ramon Canorat, Pere Sunyer, Berenguer Ricart, /f 14v/ 
Raimunda Ferrera, Pere Arnau de Muro, el forn, l’albufera, i Pere de Verdera, 
cavaller. 

/f 15/ Vall de Sòller; Berenguer Clavell, Joan Bort, Simó ça Rovira, Arnau de 
Vilademarch, Jaume Castelló, Pere d’Alcover, Bernat d’Olzina, /f 15v/ Berenguer 
Clavell, Guillema, filla d’en Alemany, García Fonellet, na Fonelleta, Esteve Bou, 
clergue /f 16/ Esteve Bou, Pere Palet, Joana, filla de Ramon d’Olzina, /f 16v/ Joana, 
filla de Ramon d’Olzina, Asbert Sesplanes, /f 17/ Pere Estruc, Mascarosa, esposa 
de Bartomeu de Planes, Benvinguda, esposa de Berenguer Draper /f 17v/ Guillem 
Bernat, Pere Pasqual, Agnès Escuder, Bernat de Cantallops /f 18/ Ramon Capó i 
Guillem Rotger. 

/f 19/ Feus de cavalls armats; Arnau de Torroella /f 19v/ Arnau de Torroella, /f 
20/ Francesc Molera /f 20v/ Ramon de Santmartí / f 21/ Ramon de Santmartí, Pere 
de Verdera. 

26 ff, 26 x 19 cm. 
+Vestuari, Mallorca 
 
258 
(1317) 1318 març 2 
Capbreu fet a Berenguer de Roca, procurador de l’església de Girona al regne 

de Mallorca, de béns situats a Ciutat de Mallorca; a la riera, els hereus de Bernat 
Puig; a l’illa de la Riera, Guillem Ferrer, corredor, Guillem Rotllan, Bernat de 
Corbins, Pere de Penarubia, Bernat Fonoll, Jaume Portell, Castelló Mayol, Pagà 
Barbaini, Guillem ça Mata; a l’illa d’Asbert d’Alexandria, na Perellona, Guillem 
Matalaf, Pere Borra dit Pere Ros, Arnau de Pla i Asbert d’Alexandria; a l’illa de 
Bernat Bertran, Guillem Cerdanyola, Bernat Bertran, Bernat Giges, na Durana, 
filla d’Arnau de Molins, Bernat Ateseni; a l’illa dels hereus de Jaume de Déu i 
Pere de Bruguera, Nicolau de Bruguera, Cília, esposa de Berenguer de Brull, 
Berenguer Tomàs, Nicolau Guerau, Aries Ferrandis, noble i Amiguet Guerau; a 
l’illa de Nicolau Guerau, Arnau Net, Nicolau Guerau, els hereus de Berenguer de 
Torre, notari, Arnau Net, Jaume de Molins, Bernat Garbí, Bernat Guillem de 
Bellvehí, Pere Parellada i Guillem de Montblanc; a l’illa de Bernat Guillem Surís, 
Guillem Surís, Berenguer de Molins, Guillem Net, Armelina Portell, Sibilꞏla, 



esposa d’Arduí de Paixà, Guillem Miró, Pere Figuera, calafat, Castellona, filla de 
Perpinyana, na Col; a l’illa de Bernat de Montblanc i Bernat Guillem de 
Puigpardines, Bernat de Montblanc, Andreua, esposa de Francesc Valentí, 
Guillem Oller, Bernat Miquel, Jordà Almirall; a l’illa de Pere Oller, fill de Guillem 
Oller, Pere Oller, Jaume Diso, Raimunda, esposa de Ramon Llombard, Bernat de 
Corbins, Pere Duran. Francesc de Torre, Arnau Net, Ramon de Verdera, en 
Colom, na Ribota flequera, Ramon Fullà, Arnau Pellicer, Guillem Nadal notari; 
cabreven terres situades prop de la ciutat Berenguer de Brull, Arnau Bernat, 
Francesc de Montellà, els hereus de Bernat Cau, Guillem Valentí, Guillem 
Mosteroles, els hereus de Pere de Cardona, Guillem de Brull, Asbert ses Mates, 
Ferrer de Rosselló, Berenguer Trullols, Joan Ebrí, en Franc, Pere Marc, 
Berenguer Galceran, Francesc de Berga, na Novella, els hereus de na Ripolla, Pere 
Barcelona i Ambròs Riquer, barber. 

Sense cloure. 525 x 20 cms. +Vestuari Mallorca, 40 (rotlle). 
 
259 
(1317) 1318 març 17 
Berenguer de Roca, procurador del bisbe i el capitol de Girona a Mallorca, 

requereix Arnau de Torroella, donzell, hereu d’Arnau de Torroella, cosí seu, que 
ha fert certa composició amb el rei sobre les alqueries de Beniarax i Morell, que no 
procedeixi a actes de transmissió de domini sense consentiment del bisbe i el 
capítol. 

N. Francesc Balleró, de Mallorca. 31 x 50 cms. +Vestuari, Mallorca, s.n. 
 
260 
1319 abril 24, Perpinyà 
El rei Sanç de Mallorca mana a Guillem de Boadella, lloctinent seu a Mallorca, 

que faci observar els pactes passats entre Berenguer Palet i Ponç Feliu, germans, 
d’una part, i Arnau de Mont-rodon, canonge de Girona i procurador del bisbe i el 
capítol d’aquesta seu sobre el sisè de l’albufera de Mallorca. 

Còpia notarial de 1319, autenticada per Berenguer Roig, notari de la cúria 
eclesiàstica de Girona. 23.5 x 28 cms. +Vestuari, Mallorca, s.n. 

 
261 
a) 1252 agost 6 
Vidal de Torrent ven a Joan batejat i a la fila d’aquest, Morera, la terra que té 

a Muro, a la porció del bisbe de Girona, per compra feta a Guillem de Torroella de 
Fluvià, per 500 sous de reials de València 

b) (1288) 1289 gener 14 
Arnau Morro estableix a Pere Canorat, de Muro, tota la possessió que té al 

rafal, indret d’Amargal, al terme de Sant Joan de Muro pel bisbe de Girona, a 
cens de 17 quarteres de blat, per 40 sous de reials de València d’entrada. 

c) 1319 setembre 12, Perpinyà 
El rei Sanç de Mallorca ordena a Guillem de Boadella, lloctinent seu a 

Mallorca, que permeti fer sèquies a l’albufera que té a Mallorca l’església de 
Girona, mentre s’impedeixi als peixos de sortir-ne, segons que es proposen de fer 
Berenguer Palet i Bernat Feliu de Mallorca. 

Còpies autèntiques de 1319. 64 x 49.5 cms. Vestuari, Mallorca, 14. 
 
262 



1320 juny 13, Mallorca 
Guillem d’Abella,ciutadà de Mallorca, estableix a Guillem Diví una casa que té 

en domini del bisbe de Girona, a la vila de Muro, a cens de 10 morabatins d’or 
corrents alfonsins, a raó de 8 sous de reals de Mallorca cada un, i 60 lliures de reals 
d’entrada. 

N. Jaume de Grau. Carta partida. 23 x 33 cms. +Vestuari Mallorca, núm. 45. 
 
263 
1318 octubre 10 
Ramon de Vilarig, ardiaca de Girona i lloctinent episcopal en seu vacant, i el 

capítol de la seu, atès que Berenguer Palet ha pertorbat la possessió de la sisena 
part de l’albufera de Mallorca, concedida en enfiteusi pel bisbe i el capítol a Bernat 
Feliu, ciutadà de Mallorca, i que el rei Sanç ha inquirit sobre els títols de propietat 
de la mateixa, fan procura a Berenguer de Roca, clergue i jurista, per comparèixer 
en la causa que es duu davant del rei. 

N. Guillem de Quer, de Girona.. 73 x 28 cms. Vestuari, Mallorca, s.n. 
 
264 
1319 abril 16, Girona 
El bisbe Pere de Rocabertí i el capítol de la seu de Girona, atès que la sisena 

part de l’albufera de Mallorca que posseeixen per l’almoina del Vestuari ha estat 
emparada pel rei Sanç, fan procura a Arnau de Mont-rodon, canonge de la 
mateixa seu, per gestionar davant del rei que es tregui la referida empara. 

N. Pere Capmany, de la cúria episcopal. 25.5 x 30 cms. +Mallorca, Vestuari, 
s.n. 

 
265 
1319 novembre 24 
El bisbe Pere de Rocabertí i el capítol de la seu estableixen a Bernat Maçanet, 

veí de Muro, de l’illa de Mallorca, el dret de prendre aigua de tres fonts, situades a 
Muro, al Camp de l’Om, i fer molí, a cens d’un morabatí. 

N. Pere Capmany, de la cúria episcopal. Carta partida. 36 x 30 cms. +Vestuari, 
Mallorca, núm. 44. 

 
266 
1322 abril 19, Girona 
El bisbe i el capítol de la seu de Girona venen a Arnau de Soler, ardiaca de 

Besalú, tots els fruits que el Vestuari rep a l’illa de Mallorca durant cinc anys, pel 
preu de 3.650 sous bar. anuals. 

N. Berenguer Roig, de la cúria episcopal. Carta partida. 40 x 43 cms. 
+Vestuari, Mallorca, 7.2. 

 
267 
1326 juny 3, Mallorca 
Havent el bisbe i el capítol de Girona encarregat a Dalmau Morató la notaria 

dels béns que l’esmentada església posseeix a Mallorca amb document on es feia 
constar erròniament que dit Dalmau succeïa Jaume de Grau, qua de fet succeïa a 
Guillem Nadal, hom esmena l’error. 

N. Francesc Baleró, de Mallorca. 36 x 43.5 cms. Vestuari, Mallorca, s.n. 
 



268 
1327 agosrt 12 
Pere Carnut, sagristà de Caldes de Malavella i procurador del bisbe i el capítol 

de la seu de Girona a Mallorca, reitera a Guillem de Verdera el requeriment de fer 
homenatge per l’alqueria que té a Sant Joan de Muro, indret de Serra de Mur, i de 
no llevar els fruit sinó en presència del procurador dels dits bisbe i capítol, 

Sense cloure (n. Dalmau Morató), 31.5 x 44 cms. Vestuari, Mallorca, s.n. 
 
269 
1327 novembre 16 
Codicil de Pere Carnut, sagristà de Caldes de Malavella i procurador del bisbe 

i el capítol de Girona a Mallorca, que pren per marmessor el seu cosí Pere Valesii, 
li reconeix un deute de 6 lliures per raó de vestits donats a Bernat Mateu, de 
Caldes, escuder seu; reconeix deutes a dit Bernat Mateu i pren disposicions per a 
la seva sepultura. 

N. Guillem Vedell, de Mallorca. 26 x 41 cms. Vestuari, Mallorca, s.n. 
 
270 
1328 juny 14 
Guillem de Verdera, cavaller de Mallorca, dòna firma de dret en mà de 

Berenguer de Palau, ardiaca d’Empordà i de Roderic Sabata, vicaris generals del 
bisbe Pere d’Urrea. 

N. Pere Capmany, de la cúria episcopal. Carta partida. 20 x 35 cms. +Vestuari, 
Mallorca, s.n. 

 
271 
1327 juliol 24 
Pere Carnut, sagristà de Caldes de Malavella i procurador a l’illa de Mallorca 

del bisbe i el capítol de Girona, requereix Guillem de Verdera, cavaller, que faci 
homenatge per l’alqueria que té a la parròquia de Sant Joan de Muro, indret de 
Serra de Mur, i no en llevi els esplets sinó en presència del procurador episcopal. 

Sense cloure (N. Dalmau de Mur). 31.5 x 40 cms. +Vestuari, Mallorca, s.n.  
 
272 
1327 agost 18, Mallorca 
Havent Julià de Planes i Sibilꞏla, esposos, establert a Ramon de Roses, habitant 

de la vall de Sòller, una feixa que havia estat de la part del comte d’Empúries i 
després de Francesc de Font, ara Blanca, administradora de Pere de Font ordena a 
Dalmau Morató que faci actualitzar la inscripció als llibres de la baronia dels béns 
que el bisbe i el capítol de Girona tenen a Mallorca. 

N. Dalmau Morató. 28 x 35 cms. . +Vestuari, Mallorca, 49. 
 
273 
1328 abril 12 
El bisbe Pere d’Urrea, Ponç Albert i Bernat de Llach, preveres de capítol de la 

seu, com a procuradors de l’almoina del Vestuari, atesa la mort de Pere de Font, 
clergue encarregat els béns del Vestuari a Mallorca, fan procura d’administració a 
Arnau de Font, de Girona, i Ramon de Bassa, de Madremanya, a fi que 
administrin els referits béns. 

N. Pere Capmany, de la cúria episcopal. 19 x 38 cms. . +Vestuari, Mallorca, 12. 



 
274 
1328 juny 14, Girona 
Guillem de Verdera, cavaller de Mallorca, reconeix en mà de de Berenguer de 

Palau, ardiaca d’Empordà, tenir en feu pel bisbe de Girona certes possessions de 
Mallorca que es descriuen 

N. Pere Capmany, de la cúria episcopal. Carta partida. 29 x 50 cms. +Vestuari, 
Mallorca. 

 
275 
(1328) 1329 març 11 
Ramon de Santmartí, donzell de Muro, que té un quart de la possessió de 

Torracuques, de la que les altres tres parts són del bisbe i el capítol de la seu de 
Girona, i que consisteix en 13 quarterades de terra, la renuncia en mans de Pere 
Fresolf, procurador de l’esmentada seu. 

N. Berenguer Mollet, de Mallorca. 37 x 48 cms. . +Vestuari, Mallorca. 
 
276 
1329 maig 12, Mallorca 
Arbitratge de Guillem Fuster, jurista, Pere de Quintana i Pascasi Marí en 

causa entre Pere Fresolf, procurador del bisbe i el capítol de la seu,clergue de 
Vilobí, i Pere de Pinçà, ciutadà de Mallorca, sobre un molí de vent de la ciutat de 
Mallorca pròxim al castell que havia estat dels templers. 

N. Pere Antich. Carta partida. 36 x 49 cms. . +Vestuari, Mallorca, 57. 
 
277 
1329 agost 23 
Pere Fresolf, procurador del bisbe Gastó de Montcada, requereix Ramon de 

Santmartí, donzell ciutadà de Mallorca, a fi que li cabrevi els feus que té per ell a 
la vila de Muro. 

N. Dalmau Morató, de Mallorca. 35 x 56 cms. Hi ha els dos exemplars, un sense 
cloure. . +Vestuari, Mallorca, 58. 

 
278 
1329 agost 30, Mallorca 
Capbreu que fan a Pere Fresolf, procurador del bisbe i el capítol de la seu de 

Girona, de béns situats a Ciutat de Mallorca, Cília, viuda de Mateu de Fontanet, 
Huguet Serra, Jaume Ferrer, barber, Guillem Rotllant, teixidor, Jaume Gili, 
pellisser, Guillem dePuig, prevere, Dominga (...), Guillem de Claramunt, Pere 
Cebrià, Pere Mercer, Bernat de Curbis, Bernat Badia, prevere, com a successor 
d’Arnau de Torroella, Caterina, viuda de Nicolau Adamet, Pere Janer (...), Arnau 
Amat, Mateu Llofriu, Arnau Boscà, Bartomeu Gironès, Ramon de Turon, Vicenç 
Thon, draper, Pere Borra, prevere, Jacinta, filla d’Arnau de Pla, Elicsendis, viuda 
de Joan de Paxano, Llorença, esposa de Guillem Matalasser, Domènec Seguer, 
Felip Bertran, Caxius de Torre, ciutadà de Gènova, Francesc de Quadres, Durana, 
filla de Pere de Molins i viuda de Romeu de Messina, Pere de Piera, Pere Basset, 
Constança, viuda de Pere Duran, Bartomeu Guerau, Bernat de Cerbis, (...), Jaume 
Tibau, Pere Lledó i Simó Lledó, germans, Nicolau Boter, com a procurador 
d’Antoni Oller, Brunissendis, viuda d’Arnau Rovira, Guillema i Sibilꞏla, filles de 
Guillem Net, Pere Guillem de Pleto Vicino, Saura, viuda de Pere Colom, pescador, 



Arnau Oller, Antic Asbergat, Bernat Ginebrini, ciutadà de Mallorca, Guillem de 
Ribacoll, mercader, Guillem Miró, Berenguer de Molins, Pere Net, Bernat de 
Casamitjana, Guillemona, viuda de Romeu Maltii, Antònia, esposa de Tomàs de 
Mar, Guillem Alguer, Pere Cerdà, Bartomeu Tudela, hortolà, Antoni de Lliurada, 
Francesca, viuda de Francesc de Montellà, Francesc Rotllant, Bartomeu de Brull, 
Guillem Mosterol i Joan Ebrí. 

N. Dalmau Morató. Carta partida. 98 x 59 cms. . +Vestuari, Mallorca. 
 
279 
1329 desembre 4, Inca 
Pere Fresolf, procurador del bisbe Gasto de Montcada i del capítolde la seu, 

requereix Pere Cordomí que faci homenatge als seus principals per una cavalleria 
que té en feu per ells 

N. Guillem de Formiguera de Mallorca. 28.5 x 26.5 cosm. Vestuari, Mallorca. 
 
280 
1330 maig 13 
Pere Fresolf, procurador del bisbe Gasto de Montcada i del capítolde la seu, 

requereix Pere Cerdà que faci homenatge als seus principals per una cavalleria 
que té en feu per ells a Mallorca 

N. Dalmau Morató, de Mallorca. 26 x 22.5 cms. +Vestuari, Mallorca. 
 
281 
Pere Fresolf, procurador a Mallorca del bisbe i del capítol de la seu de Girona, 

requereix Bernat Joan i Bernat de Vallverda, procuradors reials, que no 
impedeixin aplegar tasques i prestacions agràries que pertoquen als seus 
principals. 

N. Dalmau Morató, de Mallorca. 32 x 47 cms. +Vestuari, Mallorca. 
 
282 
(1336) 1337 febrer 5 
Bernat Janer, procurador reial, a fi de facilitar la construcció d’una presó a 

Ciutat de Mallorca, transfereix el cens d’una lliura de pebre i el directe domini que 
rep la seu de Girona a certa casa, a la casa de Francesc Barià, situada a la porció 
que havia estat de Bernat de Santaeugènia, 

N. Dalmau Morató, de Mallorca. 33 x 55 cms. +Vestuari, Mallorca. 
 
283 
(1337) 1338 gener 12 
Arnau de Mont-rodon, canonge de la seu i procurador del bisbe i del capítol de 

Girona a Mallorca, redueix a Bernat de Massanet, de Sant Joan de Muro, a cens 
de dos sous la tasca de dues quarterades de terra de Muro, indret de la Marjal, i 
amb aquest motiu es reconeixen les fites de la possessió sencera, que conté 20 
quarteres de terra i que satisfa en total 20 sous bar. a dits bisbe i capítol. 

N. Dalmau Morató. 33 x 54 cms. +Vestuari, Mallorca. 
 
284 
1330 setembre 26 
Capbreu que fan a Pere Fresolf, procurador del bisbe i del capítol de Girona, 

de béns situats a Sòller, Arnau Oller, Jaume Castelló, Estrella viuda d’Arnau 



Esteve, Guillem de Mosqueroles, Francesc Rutllant, Guillem de Mosqueroles, 
Mateu Sala, Pere Pasqual, Pere Trilla, Guillem Masdellà, Bartomeu Pasqual, 
Marsella, viuda de Pere de Pedrol, Guillem Climent, Francesc Reder, Pere 
Masdellà, Pere Estruch, Bartomeu de Castellfollit, Pere Vives, Jaume Rotllant, 
Pere d’Olives, Bernat Poiosa, Bernat Estorga, Ramon d’Orriols, Pere Juià, Ramon 
Juià, Ramon Pagès, Bernat Fiol, Guillem Bulloni, Bernat de Santmartí, Guillem de 
Romanyà, Guillem Capó, Pere Arbós, Ramon Ferrer dit Ramon Paborde, Jaume 
Cusí, Berenguer Jordà, Guillem d’Olives, Andreu Pastor, Pere Balma, Andreu 
Pere Juià, Pere d’Esparraguera, Arnau Conill, Bernat de Cantallops, Pere Conill, 
Guillem Guerau, Pere Claret, Bernat Torrent, Pere Collell, Pere Celrà, Guillem 
Serra, Abril Duran, Ramon de Sords, Guillem Llampaies, Francesc Fiol, Pere de 
Vilallonga i Ramon de Palau. 

N. Dalmau Morató, de Mallorca. 80 x 58 cms. +Vestuari, Mallorca. 
 
285 
s.a. (abans de 1335) maig 7-agost 14 
Capbreu que fan a Pere Fresolf, procurador del bisbe i del capítol de la seu de 

Girona, diversos veïns de Muro, de béns situats a aquesta vila de Mallorca. 
N. Francesc de Mollet. Còpia de 1335, 122 x 62 cms. Deteriorat. +Vestuari, 

Mallorca. 
 
286 
1338 agost 28, Mallorca 
Bernat de Riuclar, beneficiat de la seu de Mallorca, i Guerau Pere, domer de la 

mateixa seu, com a marmessors de Pere Vidal, també beneficiat de la dita seu, 
venen a Andreu Porcell, prevere, unes cases situades a l’Almudaina de Mallorca 
que fan cens al capítol de Girona, pel preu de 125 lliures mallorquines. 

N. Dalmau Morató. 33 x 41 cms. +Vestuari, Mallorca, 68. 
 
287 
1338 desembre 9, Mallorca 
Guillem Beumí, veí de Muro, ven a Berenguer Estanyol, ciutadà de Mallorca i 

procurador del bisbe i del capítol de la seu de Girona, comprador en nom del 
Vestuari, una casa situada a Muro, que és a domini directe del bisbe i el capítol i fa 
10 morabatins de cens a Romeu de Font, pel preu de 60 lliures mallorquines. 

N. Dalmau Morató. 34 x 55.5 cms. +Vestuari, Mallorca, 69. 
 
288 
1355 novembre 24, Mallorca 
Salvador Gual, Berenguer Pere, Pere Doidis i Jaume de Carrera, jurats de 

Muro, atès que Castelló Bleda, procurador de la seu de Girona a Mallorca, ha 
designat un lloc per a carnisseria i peixateria, l’accepten i prometen pagar 20 sous 
de cens a la mateixa seu. 

N. Pere Triola. 22 x 41 cms. +Vestuari, Mallorca. 
 
289 
1372 octubre 2, Barcelona 
Bernat Oliva, prevere de capítol de la seu de Girona, en nom dels bisbe Jaume 

ça Trilla i del dit capítol, fa homenatge al rei Pere IV pels béns que la seu posseeix 



a Mallorca, amb inserció de les escriptures de procura fetes pels principals a dit 
Oliva. 

N. Jaume Conesa. Expedició de Pere Miquel Carbonell, arxiver reial. 63 x 27.5 
cms. +Vestuari, Mallorca. 

 
290 
1377 març 12, Girona 
El bisbe Bertran de Mont-rodon i els canonges de la seu de Girona que 

s’expressen, fan procura a Galceran de Vilanova, ardiaca de Besalú, Guillem de 
Fonts, canonge de Barcelona i Guillem Ramon de Serres, beneficiat de la seu de 
Girona, per donar fe davant el rei Pere IV dels títols de la seu sobre la capdalia o 
baronia que aquesta té a Mallorca. 

N. Guillem Llobet. 33 x 53 cms. +Vestuari, Mallorca. 
 
291 
1353 novembre 18, Mallorca 
Castelló Bleda, procurador a Mallorca del bisbe i capítol de la seu de Girona, 

apelꞏla davant Bartomeu Vendrell, canonge de Mallorca i sots-colꞏlector d’una 
dècima papal, concedida al rei de la imposició de 20 lliures feta a les percepcions 
que la seu de Girona té a Mallorca, per les raons que s’indiquen. 

N. Ramon Masó. 144 x 56 cms. +Vestuari, Mallorca. 1 bis. 
 
292 
1360 desembre 28, Montblanc 
Jaume Conesa, secretari reial, firma rebut a Pere Ferrer, prevere de capítol de 

la seu, de 100 florins, salari seu per l’amortització de la baronia que el bisbe i el 
capítol de Girona tenen a Mallorca. 

N. Tomàs de Canelles. 31.5 x 16 cms. +Vestuari, Mallorca. 
 
293 
1376 desembre 20, Barcelona 
El bisbe Bertran de Mont-rodon, per sí i pel capítol de la seva seu, fa 

homenatge al rei Pere IV pels feus que l’església de Girona té a l’illa de Mallorca. 
N. Bartomeu d’Avellaneda. 31 x 39.5 cms. Hi ha còpia del s. XV, 42 x 35 cms. 

+Vestuari, Mallorca. 
 
294 
1386 gener 24, Mallorca 
Nicolau Reixach, natural del bisbat de Girona, firma rebut a Jaume Monar, 

procurador del bisbe i el capítol de la seu de Girona, de 136 lliures mallorquines 
que el mateix Reixach havia satisfet a Pere de Carrera, prevere de la seu de 
Girona. 

N. Jordi Nadal. 26 x 31 cms. +Vestuari, Mallorca. 
 
295 
a) 1387 març 14, Barcelona 
El bisbe Berenguer de Pau, de Girona, fa homenatge al rei Joan pels feus que 

la seu de Girona té a Mallorca 
b) 1376 desembre 20, Barcelona 



El bisbe Bertran de Mont-rodon presta homenatge al rei Pere IV pels mateixos 
feus. 

Còpies de 1547, 59 x 42 cms. +Vestuari, Mallorca, 4. 
 
296 
1388 març 17, Ciutat de Mallorca 
Pere Monar, beneficat de la seu de Mallorca i procurador del bisbe i el capítol 

de Girona, requereix Berenguer Llobet, procurador reial a Mallorca que revoqui 
la llicència concedida a Guillem Goxat, Pere Soldevila, Berenguer Gascó, Salvador 
Gual i Berenguer Font, tots de la parròquia de Muro, per prendre aigua de la 
possessió que té Rafael Bernat, de la mateixa parròquia, per l’església de Girona. 

N. Jordi Nadal. 29 x 49 cms. +Vestuari, Mallorca. 
 
297 
1393 abril 30l, Mallorca 
Bernat de Vilar, beneficiat de la seu de Girona, procurador junt amb Pau 

Estanyol, mercader, del bisbe i el capítol de la seu de Girona, firma rebut a Pere 
Monar, beneficiat de la seu de Mallorca, de 285 lliures 25 sous, moneda de 
Mallorca, de drets deguts a dit bisbe i capítol. 

N. Jordi Nadal. 28 x 28 cms. +Vestuari, Mallorca. 
 
298 
1518 setembre 4, Girona 
El capítol de la seu firma rebut a Bartomeu Calvó, mercader de Mallorca, de 

46 lliures 17 sous, rendes del Vestuari en aquella illa, a complement de 
l’arrendament de les mateixes, que puja a 210 lliures anuals. 

N. Nicolau Roca. 18 x 32 cms. +Vestuari, Mallorca, 8.10. 
 
299 
1387 març 18, Barcelona 
El bisbe de Girona Berenguer de Pau, fa homenatge al rei Joan I pels feus que 

l’església de Girona té a Mallorca. 
N. Galceran d’Ortigues. 26 x 39 cms. +Vestuari, Mallorca. 
 
300 
a) 1389 juliol 14, Mallorca 
Compareixenxa de Pere Monar, beneficiat de la seu de Mallorca i procurador 

del bisbe i el capítol de la seu de Girona, davant de Francesc Sagarriga, 
governador del regne de Mallorca, i de Berenguer Llobet, procurador reial, 
aportant els títols de propietat dels seus principals sobre rendes que es percebeixen 
a Mallorca. 

b) 1389 juliol 19, Mallorca 
Guillem Ramon de Serres, beneficiat de Girona, presta homenatge als dits 

Sagarriga i Llobet pels béns esmentats a l’anterior escriptura. 
N. Jaume de Puig. 86 x 52 cms. +Vestuari, Mallorca, 8. 
 
301 
1505 desembre 1, Barcelona 



Alfons Cortès, sagrista major del rei Ferran II, com a procurador del bisbe i el 
capítol de la seu de Girona, fa homenatge al rei pels feus que dita església té a la 
illa de Mallorca, i en rep la investidura per mitjà de l’anell. 

N. Miquel Vázquez Climent. 36 x 58 cms. Perdut el segell pendent. Hi ha còpia 
de 1506, 57 x 40 cms, i una altra de 1547, 60 x 45 cms. +Vestuari, Mallorca, 7. 

 
302 
1251 agos 5 
Berenguer de Barrera, d’Orriols, el seu fill Pere i l’esposa d’aquest, 

Brunissendis, venen a Pere Isarn, clergue, el mas Constal, situat al vilar de 
Jonquerol, a Orriols, on habiten Ramon Constal i el seu gendre Martí, pel preu de 
170 sous bar. de doblenc. 

N. Bernat de Vic, de Girona., S. Arnau de Santmartí. 60 x 24.5 cms. +Vestuari, 
Orriols, 5.1. 

 
303 
1368 abril 26., Girona 
Berenguer Nicolau, sagristà de Fellines, que havia comprat a Simó Costal de 

Jonquerol, d’Orriols, un camp situat a Orriols, indret de Terres de Lanach, que és 
a directe domini del Vestuari, el renuncia per cens excessiu. 

N. Ramon de Peradalta. 38.5 x 32.5 cms. +Vestuari, Orriols, 5.3. 
 
304 
1425 gener 4, Girona 
Guillem Costal, propietari del mas Costal d’Orriols, reconeix ser home propi 

del Vestuari per raó del seu mas. 
N. Bernat de Soler. 20 x 28.5 cms. +Vestuari, Orriols, 5.5. 
 
305 
1349 maig 26 
Jaume Gironès, domer de Cornellà, enfranqueix Beatriu, filla de Pere de 

Sadarnés, dona pròpia seva, per 2 sous 8 diners. 
N. Guillem Simó, deCornellà, 16 x 28.5 cms. +Vestuari, Orriols, 5.7 
 
306 
1360 desembre 21, Girona 
Simó Costal, de Jonquerols, parròquia d’Orriols, a fi de pagar a Bernat 

Alemany d’Orriols, senyor d’Albons, 24 lliures, ven a Berenguer Nicolau, sagristà 
de Fellines, un camp situat a Orriols, indret de Terres de Lenath, que és a directe 
domini del Vestuari, per 75 sous bar. 

Sense cloure. 61 x 36 cms. +Vestuari, Orriols, 5.2 
 
307 
1383 març 19, Girona 
Elicsendis, esposa de Guillem Costal, d’Orriols, es fa dona pròpia del Vestuari 

per raó del mas Costal. 
N. Guillem Llobet. 18.5 x 29.5 cms. +Vestuari, Orriols, 5.4. 
 
308 
1586 juliol 8, Girona 



Simó Eruga, canonge i administrador del Vestuari, firma rebut a Esteve 
Rabassa, paraire de Banyoles, de 50 sous que li fa de cens el mas Guinau de 
Cornellà. 

N. Bernat Caselles, 20 x 15.5 cms. +Vestuari, Cornellà, 5.6. 
 
309 
1337 juliol 29 
Pere de Puig, de Pujals dels Cavallers, i Brunissendis, esposos, venen a Bernat 

de Llach, prevere de capítol de la seu, el directe domini i 20 sous de cens sobre el 
mas Puig, pel preu de 1.100 sous bar. 

N. Pere Massanet, de Girona. 62 x 54 cms. +Vestuari, Pujals, 3.1. 
 
310 
1337 novembre 21 
Guillem deVilar, de Pujals dels Cavallers, i la seva esposa Garsendis 

reconeixen als marmessors de Berenguer de Pau, cabiscol de la seu, que són 
persones pròpies de l’almoina del Vestuari, i li cabreven el mas, que té 65 vessanes 
de cabuda, pel que fan 68 sous de cens. 

N. Pere Massanet de Girona. 41 x 54 cms. +Vestuari, Pujals, 3.3. 
 
311 
1337 novembre 21 
Guillem de Vilar, de Pujals dels Cavallers, ven a Guillem de Cornellà i altres 

marmessors de Berenguer de Pau, cabiscol de la seu, que havia fet hereu seu el 
Vestuari, el directe domini i 68 sous de cens sobre el mas Vilar, pel preu de 3.000 
sous bar. 

N. Pere Massanet, de Girona. Carta partida. 63.5 x 58 cms. +Vestuari, Pujals, 
3.4.bis. 

 
312.  
1337 novembre 21 
Dalmau Xatmar, que rep al mas Vallòria de Pujals dels Cavallers 3 migeres de 

blar de cens, una migera d’ordi i altres drets que s’enumeren, els redueix a un únic 
cens de 58 sous. 

N. Pere Massanet, de Girona. 55 x 43.5 cms. +Vestuari, Pujals, 3.6. 
 
313 
1337 octubre 11 
Dalmau, fill de Ramon Xatmar, ven a Guillem de Vilar, de Pujals dels 

Cavallers, el mas de Vilar, situat en aquesta parròquia, que havia comprat als 
procuradors del rei, pel preu de 3.300 sous bar. 

N. Pere Massanet, de Girona. Carta partida. 62 x 45 cms. +Vestuari, Pujals, 
3.2. 

 
314 
1337 novembre 21 
Dalmau Xatmar, fill de Ramon Xatmar, ven a Guillem de Cornellà, canonge, i 

altres marmessors de Berenguer de Pau, cabiscol de la seu que instituí hereu seu el 
Vestuari, el mas de Vallòria, de Pujals dels Cavallers, pel preu de 1.740 sous bar. 

N. Pere Massanet, de Girona. 56 x 60 cms. +Vestuari, Pujals, 3.4. 



 
315 
1337 novembre 21 
Bartomeu de Vallòria, de Pujals dels Cavallers, tutor del seu fill Bernat, hereu 

de la seva esposa difunta Berenguera, propietària del mas Vallòria, cabreva el 
mateix mas, que té 50 vessanes de terra, a Dalmau Xatmar. 

N. Pere Massanet., de Girona. 32.5 x 55 cms. +Vestuari, Pujals, 3.5. 
 
316 
1233 novembre 30 
Ramon Rasolf, de Pujals, la seva esposa Maria i els seus fills Bernat i 

Ermessendis, amb consentiment del seu senyor Arnau de Foixà, venen a Berenguer 
Pellicer, de Pujals, la seva esposa Girona i el seu fill Bernat, un camp que tenen a 
Santa Maria de Pujals, indret de Comes de Pujals o de Vilar, pel preu de 55 sous. 

N. Joan, prevere, 15.5 x 17 cms. +Vestuari, Pujals, 3.7. 
 
317 
(1336) 1337 febrer 20 
Berenguer de Llasera, veguer, Bernat Estruch, batlle, i Ramon Albert, ciutadà 

de Girona, procuradors reials per alienar béns del castell de Cornellà, venen a 
Pere de Puig, de Pujals dels Cavallers, el mas de Puig d’aquest lloc, pel preu de 900 
sous bar. 

N. Pere Massanet, de Girona, 64 x 64 cms., carta partida +Vestuari, Pujals, 3.8. 
 
318 
1425 juliol 21, Girona 
Guillem Brugueroles, sagristà segon de la seu, i Pau Sala, prevere de capítol de 

la mateixa, procuradors del Vestuari, atès que el mas Vilar de Pujals dels 
Cavallers és rònec, el divideixen en tres parts, que estableixen a Pere Poch, Pere 
Janoher i Pere Vidal, a 33 sous de cens i 110 sous d’entrada. 

N. Miquel Pere. 53 x 55 cms. +Vestuari, Pujals, 3.10. 
 
319 
1353 febrer 26, Cornellà 
Brunissendis, filla de Francesc Bernich, de Serinyà, esposa de Francesc de 

Vilar, de Pujals dels Cavallers, es fa dona pròpia de Ramon Albet, rector de 
l’almoina del Vestuari, 

N. Guillem d’Església. 20 x 32 cms. +Vestuari, Pujals, 3.12. 
 
320 
1357 novembre 2 
Guillem de Masó, de Pujals dels Cavallers, reconeix a Ramon Albert, rector 

del Vestuari, tenir per aquest dues feixes situades a Pujals, indret de Florençà, per 
les que fa 12 diners de cens a Francesc de Vilar. 

N. Guillem Simó, de Cornellà. 18 x 24.5 cms. +Vestuari, Pujals, 3.14 
 
321 
1400 desembre 21, Girona 



Clara, filla de Guillem de Mieres, de Pujals dels Cavallers, propietària del mas 
Mieres, amb consentiment del seu marit, Antoni, reconeix a Arnau de Colomer, 
rector del Vestuari, ser dona pròpia d’aquest. 

N. Pere de Pont. 18 x 33 cms. +Vestuari, Pujals, 3.9. 
 
322 
1425 desembre 11, Borgonyà 
Capbreu que fan al Vestuari Joan Janoher, Pere Poch, Pere Vidal i Pere 

Janoher, de possessions que havien estat del mas Vidal de Pujals dels Cavallers. 
N. Pere Bernat Vilana, de Cornellà. 73 x 64 cms. +Vestuari, Pujals, 3.11. 
 
323 
1350 abril 29 
Berenguer Borrell, fill d’Oliver Borrell de Pujals dels Cavallers, es fa home 

propi de Ramon Albert, rector del Vestuari. 
N. Berenguer Saló, de la cúria episcopal. 21.5 x 26.5 cms. +Vestuari, Pujals, 

3.13. 
 
324 
1360 desembre 22, Cornellà 
Pere Carrer i Francesca, esposos, de Sords, venen a Jaume Duran, de Pujals 

dels Cavallers, i a la seva esposa Bonanata, una terra situada a Pujals dels 
Cavallers i que és a directe domini del Vestuari, pel preu de 24 lliures bar. 

Sense cloure. 44 x 25.5 cms. +Vestuari, Pujals, 3.15. 
 
325 
1386 abril 5, Girona 
Pere, fill de Jaume Llobera, d’Orfes, es fa home propi del Vestuari per haver 

entrat al mas Vallòria de Pujals dels Cavallers. 
N. Joan deFontcoberta.. 25 x 25.5 cms. +Vestuari, Pujals, 3.16. 
 
326 
1665 setembre 15, Girona 
Antoni Ribot, cirurgià de Girona, propietari del mas Vallòria de Pujals dels 

Cavallers, el cabreva a Bartomeu Pol, administrador del Vestuari. 
N. Pere Rosselló. 40 x 58 cms. +Vestuari, Pujals, 4.12 
 
327 
1618 gener 25, Pujals dels Cavallers 
Joan Vallori, pagès de Pujals dels Cavallers, cabreva al capítol de la seu i a 

Jaume Pla, administrador del Vestuari de la mateixa seu, el mas Vallori i les seves 
possessions que esdescriuen. 

N. Miquel Mascort, de Girona. 50.5 x 42 cms. +Vestuari, Pujals, 4.19. 
 
328 
1665 desembre 30, Girona 
Bartomeu Poch, de Pujals dels Cavallers, cabreva a Bartomeu Pol, canonge de 

la seu, administrador del Vestuari, el seu mas Borrell, de Pujals dels Cavallers, i 
les posessions que es descriuen. 

N. Pere Rosselló. 59.5 x 36 cms. +Vestuari, Pujals, 4.21. 



 
329 
1335 maig 12 
Pere Juglar, de Pujals dels Cavallers, cabreva a l’almoina del Vestuari un 

camp dit de Prat, situat a Pujals, pel que fa dues tasques. 
N. Pere Amic, de Banyoles, 7 x 25 cms. +Vestuari, Pujals, 3.17. 
 
330 
1371 abril 27, Cornellà 
Margarida, filla de Guillem Roquer i Guillema, esposos, de Pujals dels 

Pagesos, amb consentiment del seu marit, Berenguer Borrell, de Pujals dels 
Cavallers, es fa dona pròpia de Ramon Albert, rector del Vestuari. 

N. Pere de Canelles. 21.5 x 32 cms. +Vestuari, Pujals, 4.18. 
 
331 
1391 gener 9, Girona 
Pere Casals, natural de Figueres, que ara es diu Pere Borrell, de Pujals dels 

Cavallers, es fa home propi del Vestuari per haver casat al mas Borrell de Pujals 
amb Elicsendis, propietària del mateix 

N. Pere de Pont. 13.5 x 36 cms. +Vestuari, Pujals, 4.20. 
 
332 
(1250) 1251 març 7 
Brunissendis, senyora de Cornellà, estableix a Bernat Pellicer, de Pujals dels 

Pagesos i a la seva esposa Berenguera, un camp situat a la mateixa parròquia i un 
closell i oliveres, situat a l’indret de Serra, una feixa a l’indret de Garrigues, a cens 
d’un parell de gallines, un parell de fogaces i una migera de civada, per 5 sous 
d’entrada. 

N. Pere, capellà d’Espasèn. 23.5 x 12 cms. +Vestuari, Pujals dels Pagesos, 1.1. 
 
333 
1269 setembre 30 
Ermessendis Martí, de Vilamarí, viuda de Joan Marí, el seu pare Pere i la seva 

mare Ermessendis, venen a Berenguer Pellicer, de Pujals dels Pagesos, un cens i 
tasca que rebien d’aquets per terres situades a Vilamarí, indrets de Coma de 
Guilla i Rodallops, pel preu de 40 sous bar. 

N. Pere d’Ollers, clergue d’Espasèn. 21 x 16 cms. +Vestuari, Pujals dels 
Pagesos, 1.3. 

 
334 
1324 juny 20 
Bernat de Puig, de Pujals dels Pagesos, la seva esposa Guillema i la seva mare 

Ermessendis, venen a Berenguer Pellicer, del mateix lloc, una petita terra que 
tenen per Dalmau de Creixell, pel preu de 10 sous bar. 

N. Jaume de Puig, de Banyoles. S. Pere Amic, 31 x 24 cms. +Vestuari, Pujals 
dels Pagesos, 1.5. 

 
335 
(1336) 1337 febrer 20 



Berenguer de Llasera, veguer, Bernat Estruch, batlle, i Ramon Albert, ciutadà 
de Girona, procuradors reials, venen a Pere de Mieres, de Pujals dels Pagesos, el 
mas Mieres pel preu de 2.400 sous bar. 

N. Pere Massanet, de Girona, Carta partida. 72 x 63 cms. +Vestuari, Pujals 
dels Pagesos, 1.7. 

 
336 
(1256) 1257 març 7 
Pere de Roca, cavaller, fill d’Arnau de Santesteve, de Vilamarí, i la seva esposa 

Beatriu, venen a Bernat Pellicer, de Pujals dels Pagesos, un camp situat a 
Vilamarí, indret de ses Closes, pel preu de33 sous bar. 

N. Pere, capellà d’Espasèn. 22 x 22 cms. +Vestuari, Pujals dels Pagesos, 1.2. 
 
337 
1279 agost 23 
Bernat Teixidor, de Pujals dels Pagesos, els seus pares Gironès i Maria, i les 

seves filles Raimunda i Guillema, venen a Berenguer Pellicer i a la seva esposa 
Ermengarda, del mateix lloc, una feixa situada a Pujals, indret de Testa Ferruza, 
que tenen per Ramon d’Escala, senyor del castell de Cornellà, pel preu de28 sous 
bar. 

N. Bernat de Reixach, de Banyoles. S. Arnau Guillem de Puig. 30.5 x 22 cms. 
+Vestuari, Pujals dels Pagesos, 1.4. 

 
338 
(1326) 1327 gener 29 
Ramon Xatmar, cavaller, redueix a Gironès Esteve, de Palol de Farguet, 

parròquia de Pujals dels Pagesos, una jova, una tragina i una batuda a cens de 6 
sous 3 diners. 

N. Francesc Simó, de Girona. 25 x 20.5 cms. +Vestuari, Pujals dels Pagesos, 
1.6. 

 
339 
1337 juny 3 
Berenguer de Llasera, veguer, Bernat Estruch, batlle, i Ramon Albert, ciutadà 

de Girona, procuradors reials, venen a Dalmau Xatmar els masos Esteve, Adroher 
i Palau de Carrera, de Palol de Farguet, parròquia de Pujals dels Pagesos, i els 
Vallòria i Vilar, de Pujals dels Cavallers, pel preu de 17.000 sous bar. 

N. Guillem de Quer, de Girona. 44 x 39.5 cms. +Vestuari, Pujals dels Pagesos, 
1.8. 

 
340 
1337 juliol 29 
Pere de Mieres, de Pujals dels Pagesos, i la seva esposa Adelaida, venen a 

Gispert Fulcarà, sagristà de la seu, 50 sous de cens sobre el seu mas Mieres i terres 
que es descriuen, el directe domini i la remença del mateix, per 2.050 sous bar. 

N. Pere Massanet, de Girona. 65 x 59 cms. +Vestuari, Pujals dels Pagesos, 1.9. 
 
341 
1337 agost 1 



Pere Rigau, de Pujals dels Pagesos, la seva esposa Berenguera, el seu fil, Pere i 
l’esposa d’aquest, Ermessendis, venen a Bernat de Llach, prevere de capítol de la 
seu, el domini directe del seu mas i de les terres que es descriuen, i 20 sous de cens 
sobre el mateix, pel preu de 850 sous. 

N. Pere Massanet, de Girona. 66 x 63 cms. +Vestuari, Pujals dels Pagesos, 2.1l 
 
342 
1337 agost 1 
Berenguer Pellicer, de Pujals dels Pagesos, la seva esposa Brunissendis i el seu 

pare Guillem venen a Bernat de Llach, prevere de capítol de la seu, el directe 
domini de la seva borda Pellicer, 14 sous de cens i la seva remença, pel preu de 860 
sous bar. 

N. Pere Massanet, de Girona. 67 x 66 cms. +Vestuari, Pujals dels Pagesos, 2.3. 
 
343 
1337 agost 11 
Bernat ça Carrera, de Pujals dels Pagesos, la seva esposa Saurina i la seva 

mare Maria venen al Vestuari, que adquireix amb cabals de la marmessoria de 
Bernat Sampsó, mercader de Girona, el seu capmàs i terres que es descriuen, pel 
preu de 2.800 sous bar. 

N. Pere Massanet, de Girona. 74 x 63 cms. +Vestuari, Pujals dels Pagesos, 2.5. 
 
344 
1337 juliol 31 
Berenguer de Llasera, veguer, Bernat Estruch, batlle i Ramon Albert, ciutadà 

de Girona, procuradors reials, venen a Pere Rigau, de Pujals dels Pagesos, els mas 
Rigau pel preu de 900 sous bar. 

N. Pere Massanet, de Girona. Carta partida. 63 x 59 cms. +Vestuari, Pujals 
dels Pagesos, 1.10. 

 
345 
1337 agost 1 
Berenguer de Llasera, veguer, Bernat Estruch, batlle, i Ramon Albert, ciutadà 

de Girona procuradors reials, venen a Berenguer Pellicer, de Pujals dels Pagesos, 
la borda Pellicer pel preu de 20 lliures bar. 

N. Pere Massanet, de Girona, Carta partida. 56 x 56 cms. +Vestuari, Pujals 
dels Pagesos, 2.2. 

 
346 
1337 agost 6 
Berenguer de Llasera, veguer, Ramon Estruch, batlle i Ramon Albert, ciutadà 

de Girona, procuradors reials, venen a Bernat de Carrera, dePujals dels Pagesos, 
el mas Carrera, que aquest té pel rei, pel preu de 2.600 sous bar. 

N. Pere Massanet, de Girona. 63 x 59 cms. +Vestuari, Pujals dels Pagesos, 2.4. 
 
347 
1337 agost 22 
Berenguer de Llasera, veguer, Bernat Estruch, batlle i Ramon Albert, ciutadà 

de Girona, procuradors reials, firmen rebut a Bernat sa Carrera, de Pujals dels 
Pagesos, de 2.600 sous bar., preu del mas Carrera que li han venut. 



N. Pere Massanet, de Girona. 30 x 20.5 cms. +Vestuari, Pujals dels Pagesos, 
2.6. 

 
348 
1337 agost 22 
Berenguer de Llasera, veguer, Bernat Estruch, batlle, i Ramon Albert, ciutadà 

de Girona, procuradors reials, firmen rebut a Berenguer Pellicer, de Pujals dels 
Pagesos, de 400 sous, preu de la venda de la borda Pellicer de Pujals. 

N. Pere Massanet, de Girona,. 27 x 16.5 cms. +Vestuari, Pujals dels Pagesos, 
2.7. 

 
349 
1337 octubre 6 
Berenguer de Llasera, veguer, Bernat Estruch, vbatlle, i Ramon Albert, 

ciutadà de Girona, procuradors reials, venen a Nicolau de Soler, de Pujals dels 
Pagesos, el mas Soler per un preu 

N. Pere Massanet, de Girona, carta partida. 64 x 49 cms. +Vestuari, Pujals dels 
Pagesos, 2.9. 

 
350 
1337 octubre 6 
Nicolau de Soler, de Pujals dels Pagesos, la seva esposa Maria i la seva mare 

Clara firmen rebut als masmessors de Berenguer de Pau, cabiscol de la seu, de 
1.920 sous, pels que han venut al Vestuari 40 sous de cens i deldomini directe de la 
borda Soler de Pujals. 

N. Pere Massanet, de Girona. 25 x 20 cms. +Vestuari, Pujals dels Pagesos, 2.11. 
 
351 
1337 octubre 11 
Dalmau Xatmar ven a Bernat Adroher, de Pujals dels Pagesos, el mas Adroher 

d’aquet lloc, pel prteu de 3.300 sous bar. 
N. Pere Massanet, de Girona. Carta partida. 64 x 48 cms. +Vestuari, Pujals 

dels Pagesos, 3.2. 
 
352 
1337 setembre 10 
Pere de Mieres, de Pujals dels Pagesos, ven als marmessors de Berenguer de 

Pau, cabiscol de la seu, amb destí al Vestuari, el directe domini i la remença del seu 
mas Miere pel preu de 300 sous bar. 

N. Pere Massanet, de Girona. Carta partida, 66 x 49 cms. +Vestuari, Pujals 
dels Pagesos, 2.8. 

 
353 
1337 octubre 6 
Nicolau de Soler, de Pujals dels Pagesos,la seva esposa Guillema i la seva mare 

Clara, venen a Guillem de Cornellà, canonge, Bernat de Llach, prevere de capitol i 
Bernat Torrent, clergue de Girona, marmessors de Berenguer de Pau, cabiscol de 
la seu, el directe domini del mas Soler, comprat als procuradors reials i del que es 
descriuen les terres, pel preu de 1.920 sous bar. 

N. Pere Massanet, de Girona. 72 x 54 cms. +Vestuari, Pujals dels Pagesos, 2.10. 



 
354 
1337 octubre 11 
Dalmau Xatmar ven a Bernat Carrera, de Palol de Farguet, parròquia de 

Pujals dels Pagesos, el mas Carrera, que aquest té per ell pel preu de 2.200 sous 
bar. 

N. Pere Massanet, de Girona. Carta partida. 54 x 52 cms. +Vestuari, Pujals 
dels Pagesos, 3.1. 

 
355 
1337 octubre 11 
Dalmau Xatmar ven a Guillem Esteve, de Palol de Farguet, parròquia de 

Pujals dels Pagesos, el mas Esteve d’aquest lloc, pel preu de 3.300 sous bar. 
N. Pere Massanet, de Girona, 58 x 47 cms. +Vestuari, Pujals dels Pagesos, 3.3. 
 
356 
1337 novembre 21 
Guillem Esteve, de Pujals dels Pagesos, i la seva esposa Guillema venen als 

marmessors de Berenguer de Pau, amb destí al Vestuari, el directe domini sobre el 
mas Esteve i 77 sous de cens, pel preu de 3.000 sous bar. 

N. Pere Massanet, de Girona.. carta partida. 72 x 52 cms. +Vestuari, Pujals 
dels Pagesos, 3.4. 

 
357 
1337 novembre 21 
Bernat Adroher i la seva esposa Bonanata, de Pujals dels Pagesos, venen als 

marmessors de Berenguer de Pau, cabiscol de la seu, amb destí al Vestuari, el 
directe domini, 65 sous de cens i la remença del mas Adroher, pel preu de 3.000 
sous bar. 

N. Pere Massanet, de Girona. Carta partida. 64 x 61 cms. +Vestuari, Pujals 
dels Pagesos, 3.6. 

 
358 
1337 novembre 21 
Bernat Carrera, de Palol de Farguet, cabreva als marmessors de Berenguer de 

Pau, cabiscol de la seu, el mas Carrera de Palol, parròquia de Pujals dels Pagesos, i 
les seves terres, que es descriuen. 

N. Pere Massanet, de Girona. Còpia de 1509. 28 x 56 cms. Hi ha els dos 
exemplars. +Vestuari, Pujals dels Pagesos, 3.8. 

 
359 
(1339) 1340 març 14 
Berenguer de Mieres, fill de Pere de Mieres, de Pujals dels Pagesos, es fa home 

propi del Vestuari per raó del mas Mieres, del que el seu pare li ha fet heretament. 
N. Guillem Rei. 24 x 23 cms. +Vestuari, Pujals dels Pagesos, 4.1. 
 
360 
1337 novembre 21 



Guillem Esteve, de Palol de Farguet, parròquia de Pujals dels Pagesos, cabreva 
al Vestuari i als marmessors de Berenguer de Pau el seu mas Esteve i les terres que 
es descriuen. 

N. Pere Massanet, de Girona. 23 x 57 cms. +Vestuari, Pujals dels Pagesos, 3.5. 
 
361 
1337 novembre 21 
Bernat ça Carrera, de Pujals dels Pagesos i la seva esposa Garsendis, venen als 

marmessors de Berenguer de Pau, cabiscol de la seu, el directe domini i 42 sous de 
cens sobre el seu mas Carrera, pel preu de 2.260 sous. 

N. Pere Massanet, de Girona. Carta partida. 65 x 60 cms. +Vestuari, Pujals 
dels Pagesos, 3.7. 

 
362 
1337 novembre 21 
a) Bernat de Carrera, de Palol de Farguet, parròquia de Pujals dels Pagesos, 

cabreva als marmessors de Berenguer de Pau, cabiscol de la seu, el seu mas, pel 
qual és home propi del Vestuari. 

b) Bernat Adroher, del mateix lloc, cabreva als mateixos el seu mas Adroher. 
N. Pere Massanet, de Girona, 57 x 57 cms. +Vestuari, Pujals dels Pagesos, 3.9. 
 
363 
1341 setembre 27 
Ermessendis, filla de Pere de Quer, d’Esponellà, esposa de Berenguer de 

Mieres, de Pujals dels Pagesos, es fa dona pròpia del Vestuari en mans del rector 
d’aquest, Ramon Albert, per raó del matrimoni que ha contret. 

N. Pere Costa, de la cúria episcopal. 27 x 17.5 cms. +Vestuari, Pujals dels 
Pagesos, 4.2. 

 
364 
1343 octubre 25 
Pere Esteve i Ramon Albert, rectors del Vestuari, atès que el mas Soler de 

Pujals dels Pagesos, deu a aquest 180 sous de cens i 20 sous d’empares i que no els 
pot haver perquè no se’n treballen les terres, amb consentiment de Clara, viuda de 
Pere de Soler, el donen a treballar a Mateu Esteve, de Pujals dels Pagesos, a meitat 
de fruits i despeses, fins que s’hagin recuperat els dits 200 sous. 

N. Jaume Comte, de Girona. Carta partida. 38 x 37.5 cms. +Vestuari, Pujals 
dels Pagesos, 4.3. 

 
365 
1347 abril 6 
Pere Casala i Bonanata, esposos de Canet, firmen debitori a Bernat Carrera i a 

la seva filla Brunissendis, de Palol de Farguet, parròquia de Pujals dels Pagesos, de 
700 sous, donació per causa de núpcies a Guillem Casala, marit de dita 
Brunissendis. 

N. Guillem Simó, de Cornellà. 37.5 x 16 cms. +Vestuari, Pujals dels Pagesos, 
4.5. 

 
366 
(1349) 1350 febrer 15 



Mateu Esteve i Berenguera, esposos, de Pujals dels Pagesos, firmen debitori a 
Ramon Albert, prevere de capítol de la seu, de 90 sous per raó de la hipoteca per 
causa de núpcies del seu mas. 

N. Guillem Simó, de Cornellà. 36 x 11 cms. +Vestuari, Pujals dels Pagesos, 4.7. 
 
367 
1350 maig 8 
Francesca, filla de Guillem Ramon Amich, de Pujals dels Cavallers, 

enfranquida per l’abat de Sant Cugat del Vallès, es fa dona pròpia del Vestuari per 
haver-se casat amb Berenguer Borrell a la borda Borrell de Pujals. 

N. Francesc de Fornells, de la cúria episcopal. 25 x 18 cms. +Vestuari, Pujals 
dels Pagesos, 4.9. 

 
368 
1345 juny 27 
Guillem de Mieres, de Pujals dels Pagesos, reconeix ser home propi del 

Vestuari per haver-ho estat el seu pare, Pere de Mieres. 
N. Galceran de Bàscara, de la cúria episcopal.. 26 x 21 cms. +Vestuari, Pujals 

dels Pagesos, 4.4. 
 
369 
1348 octubre 19 
Berenguera, esposa de Mateu Esteve, de Pujals dels Pagesos, filla de Pere de 

Soler i Clara, del mateix lloc, com a propietària del mas Soler es fa dona pròpia del 
Vestuari. 

N. Ramon de Bruguera, de Girona. 31.5 x 16 cms. +Vestuari, Pujals dels 
Pagesos, 4.6. 

 
370 
(1349) 1350 març 2 
Mateu Esteve, fill de Gironès Esteve, de Pujals dels Pagesos, reconeix ser home 

propi de Ramon Albert, rector del Vestuari, per raó del mas Esteve 
N. Pere Miró, de la cúria episcopal. 34 x 18 cms. +Vestuari, Pujals dels 

Pagesos, 4.8. 
 
371 
1351 setembre 22, Girona 
Bernat Carrera, de Pujals dels Pagesos, reconeix ser home propi del Vestuari 

per haver entrat al mas Carrera, després d’haver estat enfranquit per Jaume de 
Vila, de Corts. 

N. Pere Miró, de la cúria episcopal. 24.5 x 19.5 cms. +Vestuari, Pujals dels 
Pagesos, 4.10 

 
372 
1353 setembre 12, Girona 
Berenguer Mieres, hereu del mas Mieres de Pujals dels Pagesos, el renuncia a 

Ramon Albert, rector del Vestuari, a causa dels censos excessius que se li han 
carregat. 

N. Pere Rei. 36 x 34.5 cms. +Vestuari, Pujals dels Pagesos, 4.11. 
 



373 
1360 novembre 9, Cornellà 
Dolça, esposa de Palol Adroher, de Palol de Farguet, parròquia de Pujals dels 

Pagesos, es fa dona pròpia del Vestuari en mans del rector d’aquest, Ramon 
Albert, per raó del seu matrimoni. 

N. Guillem Simo. 26.5 x 24 cms. +Vestuari, Pujals dels Pagesos, 5.1. 
 
374 
1373 maig 11, Girona 
Guillem Mieres, pedrer, propietari del mas Mieres de Pujals dels Pagesos, i la 

seva esposa Francesca, reconeixen a Ramon Albert, rector del Vestuari, ser 
persones pròpies seves per raó de l’esmentat mas. 

N. Francesc de Cantallops. 33 x 26.5 cms. +Vestuari, Pujals dels Pagesos, 5.3. 
 
375 
1374 agost 31, Girona 
Berenguer de Pedró, de Canet, dit abans Berenguer Rigau, natural de Pujals 

dels Pagesos, ven a Pujal de sa Roca, de Pujals, un camp situat a aquest lloc que 
havia estat del mas Rigau i que fa cens de 5 sous al Vestuari, pel preu de 15 lliures. 

N. Pere de Pont. 67 x 43 cms. +Vestuari, Pujals dels Pagesos, 5.5. 
 
376 
1360 febrer 26, Girona 
Bernat de Carreres, propietari del mas Carreres de Palol de Farguet, 

parròquia de Pujals dels Pagesos, el renuncia al Vestuari per cens excessiu. 
N. Guillem Llonet.38 x 36 cms. +Vestuari, Pujals dels Pagesos, 4.12 
 
377 
1368 febrer 17, Girona 
Francesca, filla de Jaume de Pujada, d’Esponellà, esposa de Guillem Mieres, 

de Pujals, es fa dona pròpia de Ramon Albert, rector del Vestuari, per raó del dit 
mas Mieres. 

N. Joan de Fontcoberta, 24 x 27 cms. +Vestuari, Pujals dels Pagesos, 5.2. 
 
378 
1375 juny 20, Girona 
Bonanata, filla de Guillem Carrera, de Palol de Faruet, parròquia de Pujals 

dels Pagesos, heretada del mas Carrera, es fa dona pròpia del Vestuari. 
N. Joan de Fontcoberta. 29.5 x 18 cms. +Vestuari, Pujals dels Pagesos, 5.4. 
 
379 
1380 març 1, Girona 
Alamanda, filla de Pere Salera, de Vilademuls, i esposa de Narcís Soler de 

Pujals dels Pagesos, es fa dona pròpia del Vestuari. 
N. Joan de Fontcoberta. Deteriorat. 32 x 22.5 cms. +Vestuari, Pujals dels 

Pagesos, 5.6. 
 
380 
1387 juliol 11, Sords 



Guillem Farró i Bonanata, esposos de Sords, fan donació per causa de núpcies 
a la seva filla Margarida de 1.000 sous, que ella constitueix en dot per a Pere 
Esteve, fill de Jaume Esteve, de Pujals dels Pagesos, que els hipoteca sobre el mas 
Esteve que té pel Vestuari. 

Sense cloure. Carta partida. Hi ha els dos exemplars. 43 x 38 cms. +Vestuari, 
Pujals dels Pagesos, 5.7. 

 
381 
1393 juliol 10, Girona 
Berenguer Mieres, natural de Pujals dels Pagesos i veí de Banyoles, reconeix 

ser home propi del Vestuari per raó del seu naixement. 
N. Pere de Prat. 16 x 33 cms. +Vestuari, Pujals dels Pagesos, 5.9. 
 
382 
1417 febrer 8, Girona 
Joan de Bosch, tresorer de la seu i administrador del Vestuari, estableix el mas 

Carrera, de Palol de Farguet, parròquia de Pujals dels Pagesos, a Bernat Pasqual, 
del mateix lloc, a cens de 22 sous. 

N. Bernat Soler. Còpia del s. XVII, 30 x 30 cms. +Vestuari, Pujals dels Pagesos, 
5.12. 

 
383 
1355 maig 12, Girona 
Brunissendis, esposa de Jaume Esteve, de Pujals dels Pagesos, enfranquida per 

l’abat d’Asmer, es fa dona pròpia de Ramon Albert, rector del Vestuari, per raó 
del seu matrimoni. 

N. Ramon de Bruguera. 31.5 x 17.5 cms. +Vestuari, Pujals dels Pagesos, 5.14. 
 
384 
1387 octubre 8, Girona 
Margarida, filla de Guillem Ferreró, de Sords, esposa de Pere Esteve, de Palol 

de Farguet, parròquia de Pujals dels Pagesos, es fa dona pròpia del Vestuari per 
raó del mas Esteve, on s’ha casat. 

N. Guillem Llobet. 28.5 x 16 cms. +Vestuari, Pujals dels Pagesos, 5.8. 
 
385 
1394 abril 7, Girona 
Guillem Esteve, fill de Jaume Esteve, de Palol de Farguet, parròquia de Pujals 

dels Pagesos, es fa home propi del Vestuari per haver-ho estat els seus pares. 
N. Pere de Prat. 37.5 x 12 cms. +Vestuari, Pujals dels Pagesos, 5.10. 
 
386 
1596 juny 15, Girona 
Jaume Llauger, pagès de Pujals dels Pagesos, cabreva al Vestuari una terra 

dita Camp de Pont, de 5 vessanes, situada a Pujals, que afronta amb el Torrent de 
la Font, comprada a Joan Company, àlies Oliveres. 

N. Miquel Savarrés. 26 x 22.5 cms. +Vestuari, Pujals dels Pagesos, 5.13. 
 
387 
1595 abril 15, Girona 



Cristòfol Llauger àlies Viladevall, pagès de Pujals dels Pagesos, cabreva al 
capítol de la seu com a administrador del Vestuari, el seu mas Carrera àlies Oliver, 
amb les possessions que es descriuen. 

N. Miquel Savarrés. 49.5 x 34 cms. +Vestuari, Pujals dels Pagesos, 5.14 bis. 
 
388 
1599 agost 17, Girona 
Cristòfol Llauger àlies Viladevall, que s’ha casat al mas Viladevall de Pujals 

dels Pagesos, de la Vall de Cornellà, cabreva al Vestuari una feixa d’una vessana 
que havia estat del mas Soler, i que té per compra feta a Montserrat Soler, del 
mateix lloc. 

N. Francesc Pasqual. 26 x 24 cms. +Vestuari, Pujals dels Pagesos, 5.15. 
 
389 
1667 maig 30, Girona 
Marianna Roca, Sitjar i Ciurana, viuda de Miquel Roca, pagès de Fontajau, 

cabreva al Vestuari el mas Esteve de Palol de Farguet, parròquia de Pujals dels 
Pagesos, amb les terres que es descriuen. 

N. Pere Rosselló. +Vestuari, Pujals dels Pagesos, 5.17. 
 
390 
1602 setembre 3, Girona 
Miquel Colomer, pagès de Pujals dels Pagesos, cabreva al Vestuari un camp, 

dit de la Font, situat a Pujals. 
N. Miquel Savarrés. 19 x 29 cms. +Vestuari, Pujals dels Pagesos, 5.16. 
 
391 
1268 juliol 29 
Margarida, viuda de Berenguer d’Aguiló, de Palau, i la seva filla Brunissendis, 

firmen a Bernat de Salt, tresorer de la seu, la venda que Guillem d’Aguiló, fill de 
dit Guillem i Margarida, féu a aquest dels masos Jofre i Esperapans, i de drets 
sobre els masos Besalú, Ginestar, Tordera i Vives, tots de Pujarnol. 

N. Dalmau de Vilaür, de Torroella de Montgrí. 16.5 x 21 cms. +Vestuari, 
Pujarnol, 6.1. 

 
392 
1270 octubre 17 
Bernat de Mercadal, de Castelló, i la seva esposa Ava venen a Cervià de 

Mercadal i Bernat de Salt, procuradors del Vestuari de la seu, una masoveria, dita 
de Mas, situada a Pujarnol, on habiten Joan de Mas i la seva esposa Cerdana, pel 
preu de 330 sous bar. 

N. Joan, levita de Banyoles. S. Pere d’Usall. 44 x 27 cms. +Vestuari, Pujarnol, 
6.3. 

 
393 
(1320) 1321 març 2 
Pere de Campsutirà, de Pujarnol, cabreva a Bernat de Llach, procurador del 

Vestuari, una feixa dita “de l’alou de Munyades”, que té a Pujarnol, comprada a 
Guillem Gaufred de Vila, per la que fa tasca i mitja copa d’oli. 

N. Pere Massanet, de Girona, 26 x 31 cms. +Vestuari, Pujarnol, 6.5. 



 
394 
1384 març 8, Girona 
Margarida, esposa de Joan de Mas, es fa dona pròpia del Vestuari per raó del 

mas Mas de Pujarnol. 
N. Joan de Fontcoberta, 16 x 41 cms. +Vestuari, Pujarnol, 6.7. 
 
395 
1270 novembre 10 
Cervià de Mercadal i Bernat de Salt, procuradord del Vestuari firmen a 

Cerdana, spoa de Joan de Mas, de Pujarnol, la borda de Mas que té pel mateix 
Vestuari, a cens de 14 sous. 

N. Ramon de Cassà, de Girona. S. Miquel d’Om. Carta partida. 21 x 26 cms. 
+Vestuari, Pujarnol, 6.2. 

 
396 
1287 desembre 15 
Pere de Puig, procurador del Vestuari, atès que el mas d’Esperapans ha 

quedat inculte, l’estableix a Pere de Coll, de Biert, i al seu fill Pere, a cens de 20 
sous. 

N. Bernat de Reixach, de Banyoles. S. Tortosa de Reixach. 26.5 x 24 cms. 
+Vestuari, Pujarnol, 6.4. 

 
397 
1335 octubre 30 
Guillem de Vila, de Pujarnol, enfranqueix Joan de Serrahima, fill 

d’Ermessendis d’Esperapans, del mateix lloc, que passa a ser home propi del 
Vestuari per haver entrat al mas d’Esperapans de Pujarnol, on ha casat amb 
Brunissendis. 

N. Jaume Tresfort. 25.5 x 32 cms. +Vestuari, Pujarnol, 6.6. 
 
398 
1335 maig 11 
Joan de Mas, de Pujarnol, cabreva al Vestuari el mas Mas i les possesions que 

es descriuen. 
N. Pere Ametller, de Banyoles. 13.5 x 15.5 cms. +Vestuari, Pujarnol, 6.8. 
 
399 
1261 agost 5, Girona 
Berenguer Llorens, de Salt, la seva esposa Guillema i la seva mare Guillema 

venen a Bernat de Salt, tresorer de la seu, la borda que Pere Gener habita a Salt i 
un ferragenal que té per l’abadessa de Sant Daniel també a Salt, indret de Sala, i 
un altre ferragenal amb un noguer que tenen per l’abat de Sant Pere de Galligants, 
pel preu de 300 sous bar. 

N. Ramon de Cassà. S. Miquel d’Om. 51 x 24 cms. +Vestuari, Salt, 3.1. 
 
400 
1270 maig 14., Girona 
Bernat de Salt, tresorer de la seu, fa donació al Vestuari de la borda Gener de 

Salt. 



N. Ramon Oller de Palol, de la cúria episcopal. 31 x 27.5 cms. +Vestuari, Salt, 
3.3. 

 
401 
1276 maig 15, Girona 
Ramon Llotens, fll de Berenguer Llorens, de Salt, defineix a Companyó 

d’Estanyol, prevere de capítol i a Guillem Gaufred. Tresorer de la seu, 
procuradors del Vestuari, els seus drets sobre un quadró de terra, dit d’Ulina, 
situat a Salt, que els seus pares havien venut a Bernat de Salt, tresorer estat de la 
seu. 

N. Ramon de Cassà. S. Bernat de Palol. +Vestuari, Salt, 3.5. 
 
402 
1292 novembre 22, Girona 
Ramon Llorens, de Salt, estableix a Pere, fill de Joan Pylo i a la seva esposa 

Francesc,a filla de Maria Guasch, de Salt, la borda Gener de Salt, a cens de 8 sous 
bar., i en rep homenatge. 

N. Besalú Burgués. Carta partida. 12 x 32.5 cms. +Vestuari, Salt, 3.7. 
 
403 
1264 agost 17, Girona 
Bernat de Salt, tresorer de la seu, fa carta de gràcia per set anys a Berenguer 

Llorens, de Salt, per un quadró de terra situat a Salt, indret d’Ollina, comprat per 
400 sous melg. 

N. Ramon Oller de Palol, de la cúria episcopal. Còpia de 1265. 15 x 28 cms. 
+Vestuari, Salt, 3.2. 

 
404 
1274 juliol 12, Girona 
Testament de Pere Gener de Salt, que pren per marmessors Pere Artal, clergue 

de Salt i Joan de Torrent; obliga els seus béns a la seva esposa Ermessendis per 200 
sous de dot i institueix hereu Pere Martorell de Salt, fillol seu. 

N. Ramon de Cassà. S. Ramon Estruch. 41.5 x 21 cms. Hi ha còpia de 1274, 29 
x 26 cms. +Vestuari, Salt, 3.4. 

 
405 
1289 octubre 6, Girona 
Guillema, filla de Jaume de Gornet, d’Anglès, esposa d’Arnau Martorell de 

Salt, es fa dona pròpia del Vestuari en mà de Guillem de Queixàs, clergue de 
capítol de la seu. 

N. Besalú Burgués. 10 x 17 cms. +Vestuari, Salt, 3.6. 
 
406 
(1303) 1304 gener 8, Girona 
Arnau Martorell, de Salt, fa donació per causa de núpcies al seu fill Guillem de 

la seva borda Martorell, amb reserva de 200 sous, i aquest rep de Gueraua, filla de 
Guillem d’Hospital, també de Salt, dot de 400 sous. 

N. Besalu Burgués. Carta partida. 35.5 x 28 cms. Amb signatures d’Arnau de 
Ruyra, prevere de capítol de la seu, de Bernat de Llach, procurador de Sant 
Daniel, i de l’abat Arnau, de Sant Pere de Galligants. +Vestuari, Salt, 3.8. 



 
407 
(1320) 1321 febrer 13, Girona 
Ponç Albert, prevere de capítol de la seu, enfranqueix en nom del Vestuari 

Elicsendis, filla d’Arnau Martorell de Salt, per 2 sous 8 d. 
N. Pere Burgués. 14 x 27 cms. +Vestuari, Salt, 3.9. 
 
408 
1329 juliol 13, Girona 
Ponç Albert, prevere de capítol de la seu i procurador del Vestuari, redueix a 

cens de 10 sous les prestacions que ha de fer Guillem Martorell, de Salt, home 
propi del matex Vestuari, i li arrenda un quadró de terra situat a Salt, indret 
d’Ullina, a meitat dels fruits. 

N. Francesc Simó. Carta partida. 44 x 31 cms. +Vestuari, Salt, 3.11. 
 
409 
(1303) 1304 gener 8, Girona 
Arnau Martorell, de Salt, fa heretament al seu fill Guillem de la borda 

Martorell, reservant-se el domini, 200 sous per testar i les legítimes dels fills, i 
Gueraua, filla de Guillem d’Hospital, dona al seu futur marit, el referit Guillem, 
400 sous en concepte de dot. 

N. Besalú Burgués. Amb firma de Bernat de Llach, pel monestir de Sant 
Daniel, d’Arnau de Rovira pel Vestuari, i de l’abat Arnau, de Sant Pere de 
Galligants. 36 x 28 cms. +Vestuari, Salt, 3.13. 

 
410 
1325 novembre 8, Girona 
Ponç Albert, prevere de capítol de la seu i procurador del Vestuari, 

enfranqueix Bernat Martorell, fill d’Arnau Martorell, de Salt, per 130 sous bar. 
N. Francesd Simó. 10 x 22 cms. +Vestuari, Salt, 3.10. 
 
411 
(1333) 1334 gener 14, Girona 
Ponç Albert, prevere de capítol de la seu, enfranqueix en nom del Vestuari 

Sibilꞏla, filla de Guillem Martorell, de Salt, per 2 sous 8 d. 
N. Jaume Tresfort. 17 x 27 cms. +Vestuari, Salt, 3.12. 
 
412 
(1296) 1297 gener 8, Girona 
Arnau de Pou, de Bordils, batlle, i el seu fill Dalmau venen a Guillem de 

Vilosser, de Sant Martí Vell, i a Bernat Miquel, corretger de Girona, un camp 
situat a Sant Martí Vell, indret de Puig Marsal, pel preu de 2.000 sous bar. 

N. Besalú Burgués. Carta partida. 40 x 35 cms. +Vestuari, Sant Martí Vell, 2.1. 
 
413 
(1328) 1329 gener 25, Girona 
Jaume Miquel, mercader de Girona,i Guillem Vilosser, de Sant Martí Vell, es 

divieixen un camp situat a Sant Martí Vell, indret de Puig Marçal, del que eren 
propietaris per indivís, i essent major la part de Jaume, la compensa amb 200 sous 
que dòna al dit Guillem. 



N. Pere Massanet.. Carta partida. 47 x 32 cms. +Vestuari, Sant Martí Vell, 2.3. 
 
414 
(1334) 1335 gener 26 
Jaume Miquel, jurista de Girona, estableix a Ramon Pere, de Sant Martí Vell, 

quatre feixes de la seva coromina de Puig Marçal, a cens de 20 sous, per 15 lliures 
bar. d’entrada. 

N. Jaume Comte. Carta partida. 37 x 30 cms. +Vestuari, Sant Martí Vell, 2.5. 
 
415 
(1334) 1335 gener 26, Girona 
Jaume Miquel, ciutadà de Girona, estableix a Pere Soler i a la seva esposa 

Guillema, de Juià, dues feixes de la coromina de Puig Marçal, de Sant Martí Vell, a 
cens de 10 sous, per 16 lliures bar. d’entrada. 

N. Jaume Comte. Carta partida. 38 x 31 cms. +Vestuari, Sant Martí Vell, 2.7. 
 
416 
1310 novembre 19, Girona 
Bernat Miquel, corretger de Girona, promet a Guillem de Volosser, de Sant 

Martí Vell, que, si vengués la meitat de la coromina que tenen per indivís a Sant 
Martí Vell, indret de Puig Marsal i que havien comprat a Arnau de Pou, de 
Bordils, la hi vendria al preu corrent de mercat. 

N. Besalú Burgués. Còpia de 1325. 29 x 27 cms. +Vestuari, Sant Martí Vell, 2.2. 
 
417 
(1334) 1335 gener 26 
Jaume Miquel, ciutadà de Girona, estableix a Bernat Esteve, de Sant Martí 

Vell, dues feixes d’una coromina que té a Sant Martí Vell, indret de Puig Marçal, a 
cens de 10 sous, per 15 lliures bar. d’entrada. 

N. Jaume Comte. Carta partida. 31 x 34 cms. +Vestuari, Sant Martí Vell, 2.4. 
 
418 
(1334) 1335 gener 31, Girona 
Jaume Miquel, ciutadà de Girona, estableix a Ramon Esteve de Juià i a la seva 

esposa Gueraua, dues feixes de la seva coromina de Puig Marçal, situada a Sant 
Martí Vell, a cens de 10 sous, per 11 lliures d’entrada. 

N. Jaume Comte. Carta partida. 30 x 33 cms. +Vestuari, Sant Martí Vell, 2.6. 
 
419 
1335 maig 12, Girona 
Jaume Miquel, ciutadà de Girona, ven a Bernat de Lladó, prevere de capítol de 

la seu, els censos que rep per la seva coromina de Puig Marçal, situada a Sant 
Martí Vell (10 sous de Bernat Esteve, 10 sous de Pere Soler, 10 sous de Ramon 
Pere i 20 sous de Ramon Esteve) i el directe domini de les mateixes feixes, pel preu 
de 2.000 sous bar. 

N. Jaume Comte. Amb escriptura d’àpoca. 71 x 34.5 cms. +Vestuari, Sant 
Martí Vell, 2.8. 

 
420 
1335 maig 12, Girona 



Jaume Miquel, ciutadà de Girona, atès que Bernat Miquel, corretger de la 
mateixa ciutat, li llegà la coromina de Puig Marçal, de Sant Martí Vell, a condició 
de que si el beneficiari moria sense fills, es donés als pobres; i atès que l’ha 
establerta en feixes a Pere Soler i Ramon Esteve, de Juià, a Bernat Esteve i Ramon 
Pere, de Sant Martí Vell, i que ha venut el domini directe de les feixes a Bernat de 
Llach, prevere de capítol de la seu, es compromet a comprar-la-hi de nou per 2.000 
sous, si hagués de llegar-la als pobres. 

N. Jaume Comte. Carta partida. 34 x 35.5 cms. +Vestuari, Sant Martí Vell, 2.9. 
 
421 
1361 maig 26, Girona 
Jaume Agustí, ciutadà de Girona, ven a Ramon Albert, prevere de capítol de la 

seu i rector del Vestuari, un cens de 26 sous 8 d. sobre una coromina de Sant Martí 
Vell, pel preu de 40 lliures bar., amb reserva de terços i lluïsmes. 

N. Guillem Llobet. Amb escriptures d’àpoca i de carta de gràcia, i amb còpia 
d’escriptura de 16 de setembre de 1337, per la qual Francesc de Vilert i Arnau de 
Santmartí, cavallers, vengueren a dit Jaume Agustí la referida coromina pel preu 
de 50 lliures. 115 x 58 cms. +Vestuari, Sant Martí Vell, 2.10. 

 
422 
(1281) 1282 març 6 
Pere de Puig, prevere de capítol de la seu, estableix a Berenguer de Casadevall 

de Buscarons, parròquia de Serinyà, la seva esposa Franca i a Arnau de 
Casadevall i Berenguera, pares de dita Franca, un camp situat al pla de Serinyà, 
indret de Coromina, que afronta amb el camí de Besalú, i una feixa dita d’Alou, a 
cens de dues copes d’oli. 

N. Bernat de Reixach, de Banyoles. Carta partida. Hi ha els dos exemplars. 22 
x 32 cms. +Vestuari, Serinyà, 1. 

 
423 
1290 setembre 26 
Testament de Pere de Puig, prevere de capítol de la seu, que pren per 

marmessors Bernat de Reixach, jurista de Banyoles, Bernat de Perer, clergue de 
Girona, i Ademar, clergue de Jonqueres; elegeix sepultura a la seu; fa llegats de 
devoció; llega al Vestuari dues copes d’oli censals, comprades a Bernat de 
Casadevall de Bosquerons, de Serinyà, amb reserva de violari per als seus nebots, 
Ademar de Jonqueres i Arnau de Vilar, clergue de Camós; llega al ferial 100 sous; 
a Saurina de Vilar, de Dosquers, 30 sous; a Ramon de Santacecília, prevere de 
capítol, la casa on habita, i institueix hereus els pobres de Jesucrist. 

N. Guillem Tarascó, de Besalú. 45.5 x 24 cms. +Vestuari, Serinyà, 5. 
 
424 
(1199) 1200 febrer 25 
Arnau de Fàbrega, de Serinyà, la seva esposa Maria i la seva filla Berenguera 

venen a Berenguer de Carreres i ala seva esposa Maria tres peces petites de terra 
que tenen a Serinyà, una sota el puig de Taziano i les altres dues a les Comes, pel 
preu de 4’5 sous. 

N. Arnau, prevere. 12.5 x 19 cms. +Vestuari, Serinyà, 7. 
 
425 



(1281) 1282 març 3 
Berenguer de Casadevall de Bosquerons, de Serinyà, la seva esposa Franca i els 

pares d’aquesta, Arnau de Casadevall i Berenguera, venen a Pere de Puig, prevere 
de capítol de la seu, un camp que tenen al pla de Serinyà, indret de Coromina, i 
una feixa dita d’Alou, pel preu de 120 sous bar. 

N. Bernat de Reixach, de Banyoles, 26 x 31.5 cms. +Vestuari, Serinyà, 2. 
 
426 
1290 setembre 26 
Clàusules del testament de Pere de Puig, prevere de capítol de la seu, que tren 

per marmessors Bernat de Reixach, de Banyoles, Bernat de Perer, clergue de la 
seu, i Ademar, clergue de Jonqueres; llega al Vestuari dues copes d’oli de cens que 
rep de Bernat de Casadevall de Bosquerons, de Serinyà, amb reserva de violari per 
dit Ademar i per al seu germà, Arnau de Vilar, clergue de Camós, nebots del 
testador. 

N. Guillem Tarascó, de Besalú. Còpia de 1291, 20 x 28 cms. Hi ha una altra 
còpia de 1295, 18.5 x 36 cms. +Vestuari, Serinyà, .4. 

 
427 
(1333) 1334 gener 18 
Pere de Carrera de Mont, de Serinyà, la seva esposa Sibilꞏla, el seu fill 

Berenguer i l’esposa d’aquest, Berenguera, venen a Guillem de Cornellà, Bernat 
de Cornellà i Francesc Alió, canonges, marmessors de Bernat de Llach, cabiscol de 
la seu, el directe domini de tres terres situades a Serinyà, una a l’indret de 
Llacunes, de mitja vessana, una a Comes, d’una vessana, i la tercera també a 
Comes, de 4 vessanes, amb 6 sous de cens, pel preu de 9 lliures 5 sous bar., i 
s’obliguen a hipotecar-les per causa de núpcies. 

N. Bernat Folquet, de Banyoles. 64 x 45 cms. +Vestuari, Serinyà, 6. 
 
428 
1251 juny 10 
Adelaida Riambau, de Santa Maria de Camós, i el seu fill Arnau de Camós, 

venen a Camonés de Coll, de Sords, al seu fill Guillem i a l’esposa d’aquest, 
Ermessendis, la tasca i un parell de gallines de cens que reben al camp de Puntí, 
una altra prestació similar sobre el cap de Garrigoles que aquests tenen pels 
atorgants, situats a Sords, pel preu de 110 sous. 

N. Joan, levita de Banyoles. S. Bernat de Reixach. 32 x 19 cms. +Vestuari, 
Sords, 4.1. 

 
429 
1378 octubre 1, Girona 
Jaume de Viladevall, sagristà de Santa Llogaia de Terri, firma debitori a 

Ramon Albert i Pere de Montcorb, rectors del Vestuari, de 114 sous bar., preu de 
la venda d’una vinya situada a Sant Mer i d’una terra situada a ses Comes, que li 
han fet. 

38 x 27.5 cms. +Vestuari, Sords, 4.2bis. 
 
430 
1337 juliol 29 



Jaume Camones, de Sords, la seva esposa Dolça i el seu germà Guillem 
Camonés, venen a Bernat de Llach, prevere de capítol de la seu, 8 sous de cens 
sobre el seu camp de Pontiny, pròxim al torrent de Pontiny, de 5 vessanes 
decabuda, i el domini directe del mateix camp. Pel preu de 300 sous bar. 

N. Pere Massanet, de Girona. Carta partida. 50 x 54.5 cms. +Vestuari, Sords, 
4.4. 

 
431 
1337 juliol 29 
Berenguer Ferró, la seva esposa Agnès i la seva mare Berenguer,a tots de 

Sords, venen a Gispert Fulcarà, sagristà segon de la seu, el directe domini i 25 sous 
de cens sobre diverses terres que es descriuen del mas Ferró, pel preu de 1.200 sous 
bar. 

N. Pere Massanet, de Girona. Carta partida. Amb escriptura d’àpoca. 75 x 63 
cms. +Vestuari, Sords, 4.5. 

 
432 
1271 juliol 21 
Ermessendis, filla de Guille Gil, de Sords, es fa dona pròpia de Bernat de Salt, 

tresorer de la seu i procurador del Vestuari, i de Ramon de Galliners. 
N. Ramon Vidal, rector de Corts. 6.5 x 22.5 cms. +Vestuari, Sords, 4.2. 
 
433 
(1336) 1337 febref 20 
Berenguer de Llasera, veguer, Bernat Estruch, batlle, i Ramon Albert, ciutadà 

de Girona, procuradors reials, venen a Berenguer Agustí, de Sords, el mas Agustí 
que aquest tenia pel rei, pel preu de 3.520 sous bar, amb firma de Dalmau Xatmar, 
i Sança, filla de Ramon Xatmar. 

N. Pere Massanet, de Girona. Carta partida. 73 x 55 cms. +Vestuari, Sords, 
4.3. 

 
434 
1337 juliol 28 
Berenguer Agustí, de Sords, i la seva esposa Adelaida, venen a Bernat de 

Llach, prevere de capítol de la seu, 40 sous bar. de cens sobre el seu mas Agustí, 
que té més de 20 jornals de cabuda, pel preu de 1.600 sous bar. 

N. Pere Massanet, de Girona. Carta partida. Amb escriptira d’àpoca, 53 x 57.5 
cms. +Vestuari, Sords, 4bis. 

 
435 
1353 febrer 26, Cornellà 
Francesca, filla de Pere de Bosch, de Taialà, i esposa de Pere Carrer, de Sords, 

es fa dona pròpia de Ramon Albert, rector del Vestuari, per haver-se casat al mas 
Carrer de Sords. 

N. Guillem d’Església. 13.5 x 35 cms. +Vestuari, Sords, 4.6. 
 
436 
1339 juliol 21 
Gispert Fulcarà, sagristà segon de la seu, firma rebut a Bernat de Llach, 

prevere de capítol de la mateixa, administrado del Vestuari, de 300 sous, 



procedents de l’establiment de béns situat a Terradelles, indret de Fonollet, propis 
del mateix Vestuari, i que han estat invertits en la compra de les persones dels 
masos de Berenguer Ferrer, Berenguer Carrer, Astruga, filla d’aquest, i 
Berenguer de Caselles, espòs de dita Astruga. 

Sense cloure. 17.5 x 33.5 cms. +Vestuari, Sords, 4.7. 
 
437 
(1336) 1337 febrer 20 
Berenguer de Llasera, veguer, Bernat Estruch, batlle, i Ramon Albert, ciutadà 

de Girona, procuradors reials, venen a Ramon sa Quintana, de Sords, el mas sa 
Quintana, pel preu de 65 lliures bar., amb firma de Dalmau Xatmar i Sança, fills 
de Ramon Xatmar. 

N. Pere Massanet, de Girona. Carta partida. 78 x 52 cms. +Vestuari, Sords, 
4.9. 

 
438 
1337 juliol 29 
Berenguer Carrer, de Sords, la seva esposa Guillema i la seva filla Astruga, i el 

marit d’aquesta, Berenguer, venen a Gispert Fulcarà, segaristà segon de la seu, el 
directe domini del mas Carrer i 25 sous de cens pel preu de 1.200 sous bar. 

N. Pere Massanet, de Girona. Carta partida. 74 x 63 cms. +Vestuari, Sords, 
4.10bis 

 
439 
1336 setembre 2 
Testament d’Ermessendis, esposa de Guillem Camonés, de Sords, que pren per 

marmessors el seu pare, Jaume Camonés, el seu marit i el seu cosí, Pere de Coll de 
Montjuïc; elegeix sepultura a Sords; fa llegats de devoció; fa llegats a Jaume de 
Coll, dit, a Gueraua Tomasa, de Vilopriu, Guillema Berenguera, de Vilademuls, 
Ermessendis de Tordera de Vall, de Pujarnol, els seus fills, Pere i Ermessendis, i el 
seu marit, i retorna l’heretament que tenia rebut del seu pare. 

N. Pere de Puig, clergue de Sords. Carta partida. 36 x 28 cms. +Vestuari, 
Sords, 4.11bis. 

 
440 
1337 juliol 29 
Ramon sa Quintana i Guillema, esposos de Sords, venen a Gispert Fulcarà, 

sagristà segon de la seu, 25 sous de cens sobre un olivar, casa i era situats a Sords, 
pel preu de 1.000 sous bar. 

N. Pere Massanet, de Girona. 62 x 59 cms. +Vestuari, Sords, 4.8. 
 
441 
(1336) 1337 febrer 20 
Berenguer de Llasera, veguer, Bernat Estruch, batlle, i Ramon Albert, ciutadà 

de Girona, procuradors reials, venen a Berenguer Carrer de Caselles, de Sords, el 
mas Carrer que aquest tenia pel rei com a senyor del castell de Cornellà, pel preu 
de 1.300 sous bar. 

N. Pere Massanet, de Girona. Carta partida. 64 x 60 cms. +Vestuari, Sords, 
4.10. 

 



442 
1331 abril 27 
Jaume Camonés, de Sords, i la seva esposa Dolça, fan heretament a la seva filla 

Ermessendis, del mas Camonés que tenen per Ramon Xatmar, amb diverses 
retencions. 

N. Bernat Rei, de Cornellà. Carta partida. 31 x 28 cms. +Vestuari, Sords, 
4.11a. 

 
443 
1353 febrer 26, Cornellà 
Pere Carrer, propietari del mas Carrer de Sords, reconeix a Ramon Albert, 

administrador del Vestuari, ser home propi del mateix. 
N. Guillem d’Església. 17 x 32 cms. +Vestuari, Sords, 4.13. 
 
444 
1394 gener 7, Girona 
Guillem de Coll, fill de Pere de Coll de Sords, ara anomenat Guillem ferró, es 

fa home propi del Vestuari per haver-se casat al mas Ferró del mateix lloc amb 
Bartomeua, filla de Pere Ferró i propietària del mateix. 

N. Pere de Pont. 17.5 x 24 cms. +Vestuari, Sords, 4.14. 
 
445 
1619 setembre 17, Sords 
Miquel Geli, de Santa Llogaia de Terri, Miquel Casademont, de Ravós, el fill 

d’aquest Miquel Casademont, Vicenç Moresc àlies Genover, de Pujals dels 
Pagesos, i el fill d’aquest, Bartomeu Genover, i Miquel Llosa, de Borgonyà, com a 
propietaris del mas Carrer de Sords, cabreven a Jaume Pla, administrador del 
Vestuari, les possessions del mateix que s’enumeren. 

N. Onofre Caxas, de Girona. 67 x 37.5 cms. +Vestuari, Sords, 4.16. 
 
446 
1498 gener 26 
Miquel Salvany, batlle reial de Cornellà, ven el mas Cornellà a Jaume Borrell, 

mestre de cases de Cornellà pel preu de 40 sous bar. 
N. Miquel Batlle. Amb escriptura d’àpoca i presa de possessió. Còpia de 1582. 

86 x 57 cms. +Vestuari, Sords, 4.15. 
 
447 
1192 octubre 12 
Berenguer de Fonollet i la seva esposa Ricsendis, el seu fill Pere i l’esposa 

d’aquest, Guillema, estableixen a Pere Julià el cortal d’Avall, a cens de 15 diners i 
un parell de gallins, i en reben 3 sous 5 d. d’acapte 

N. Pere, prevere. 8.5 x 18 cms. +Vestuari, Terradelles, 1. 
 
448 
1214 desembre 22 
Ramon de Santiscle cedeix durant dos anys a Ermengol, abat de Sant Miquel 

de Fluvià, els fruits de les seves possessions de Terradelles, Vilafreser i Sant Esteve 
de Guialbes, i de manera general, de tota la baronia de Fonollet, que té Gil de 
Fonollet, per 20 sous melgoresos anuals. 



N. Bernat Sanç. Carta partida. 15.5 x 20.5 cms. +Vestuari, Terradelles, 4. 
 
449 
1220 desembre 4, Girona 
Ponç, baró d’Orriols i la seva esposa Agnès venen a Ramon de Cornellà les 

seves possessions situades a Fonollet, sobre el mas Guerau i cap a l’església de 
Santa Maria d’Olives, situades a les parròquies de Terradelles i Vilafreser, pel 
preu de 220 sous bar. de quatern. 

N. Bernat Esteve. S. Bernat Sanç. 26 x 22 cms. +Vestuari, Terradelles, 6. 
 
450 
1252 setembre 3 
Pere de Cornellà, fill de Ramon de Cornellà, ciutadà de Girona, ven al 

monestir de Santa Maria de Vilabertran els masos de Pere Gil, Guillem Gil i 
Gironès de Fonollet, del vilar de Fonollet, parròquia de Terradelles, i un quart del 
mas Roland de Vilafreser, i tots els drets que rep a les parròquies esmentades i a 
Sant Esteve de Guialbes, pel preu de 2.230 sous bar. de doblenc. 

N. Bernat de Vic, de Girona. S. Joan de Porqueres. 77.5 x 26.5 cms. +Vestuari, 
Terradelles, 40. 

 
451 
(1201) 1202 febrer 9 
Pere de Riumors, el seu fill Bernat Pere i l’esposa d’aquest, Maria, venen a 

Ponç baró la meitat de la seva propietat de Fonollet i de les parròquies de 
Terradelles, Sant Esteve de Guialbes i Vilafreser, pel preu de 250 sous bar. 

N. Joan, prevere. 9.5 x 25 cms. +Vestuari, Terradelles, 2. 
 
452 
1219 abril 10 i maig 1, Girona 
Ramon de Santiscle, la seva esposa Dolça i les seves filles Ermessendis i 

Berenguera, venen a Ramon de Cornellà tota la possessió que tenen a les 
parròquies de Terradelles i Vilafreser, al vilar de Fonollet, i altres que havien 
rebut del seu oncle Vualguer a Sant Esteve de Guialbes i Fellines, pel preu de 850 
sous bar. de quatern, dels de 50 el marc de plata. 

N. Bernat Esteve, canonge. S. Bernat Sanç. Amb escriptura de garantia. 48 x 
21 cms. +Vestuari, Terradelles, 9. 

 
453 
1223 agost 5, Girona 
Agnès, esposa de Ponç, baró d’Orriols, cedeix a Ramon de Cornellà tot el dret 

que pugui tenir sobre el mas Feliu, que habita Guerau de Fonollet, i confirma la 
venda feta pel seu marit de dit mas a dit Ramon pel preu de 400 sous. 

N. Bernat Esteve, canonge. S. Pasqual de Santa Helena. 19.5 x 10.5 cms. 
+Vestuari, Terradelles, 3. 

 
454 
1252 setembre 14 
L’abat Guillem, de Santa Maria de Vilabertran, i Arnau de Darnius, cambrer 

del mateix monestir, cedeixen a Guillem de Cartellà, ardiaca de Rabós, i a Bernat 
de Salt, tresorer de la seu, la compra feta a Pere de Cornellà, ciutadà de Girona, de 



masos i drets situats a Vilafreser, Terradelles i Sant Esteve de Guialbes, pel preu 
de 2.2.30 sous bar. 

N. Bernat de Vic, de Girona. S. Joan de Porqueres. 24 x 29 cms. +Vestuari, 
Terradelles, 40bis 

 
455 
1253 maig 23 
Bernat de Salt, tresorer de la seu, per sí i per Guillem de Cartellà, ardiaca de 

Rabós, estableix a Pere Gil de Fonollet, de Terradelles, i al seu fill Pere Gil, la 
batllia dels drets que ells dos reben a les parròquies de Terradelles i Vilafreser. 

N. Bernat de Vic. S. Joan de Porqueres. Carta partida. 27 x 25 cms. +Vestuari, 
Terradelles, 4bis. 

 
456 
(1253) 1254 març 12, Girona 
Pere Gil de Fonollet, de Terradelles, la seva esposa Barcelona, el fill Pere Gil i 

la nora Saurina, estant endeutats al call jueu, pacten amb els seus senyors, Guillem 
de Cartellà, ardiaca de Rabós i Bernat de Salt, un augment de cens del seu mas, pel 
que reben 200 sous bar. 

B. Bernat de Vic. S. Joan de Porqueres. 23 x 26 cms. +Vestuari, Terradelles, 8. 
 
457 
1281 abril 3 
Ermessendis, esposa de Guillem Gil, de Fonollet a Terradelles, es fa dona 

pròpia de Companyó d’Estanyol, prevere de capítol de la seu i senyor de Fonollet, 
N. Besalú Burgués. S. Pere Burgués. 12.5 x 22.5 cms. +Vestuari, Terradelles, 

14. 
 
458 
1315 abril 17 
Ramon Massot, natural de Juià, dit ara Ramon Geli, de Terradelles, es fa 

home propi de Pere de Galliners, rector del Vestuari, per haver-se casat al mas 
Geli de Fonellet. 

N. Ramon Viader, de Girona. 11 x 28 cms. +Vestuari, Terradelles. 
 
459 
1254 març 29 
Guillem Gil de Fonellet, parròquia de Terradelles i la seva esposa Ermessendis, 

a causa de tenir el seu mas hipotecat per deutes al call jueu de Girona, augmenten 
el cens que fan als seu senyor, Guillem de Cartellà, ardiaca de Rabós, i Bernat de 
Salt, en mitja squillata de blat i mitja d’ordi, per 200 sous que reben d’aquests. 

N. Bernat de Vic, de Girona. S. Joan de Porqueres, 24 x 26 cms. +Vestuari, 
Terradelles, 12. 

 
460 
1264 novembre 24 
Maria de Cavallers de Locata, parròquia de Fellines, i el seu fill Bernat, venen 

a Bernat de Salt, tresorer de la seu, un camp que tenen a Terradelles, indret de 
Cabrafiga, pel preu de 20 sous bar. 



N. Bernat, prevere, lloctinent del diaca de Terradelles. 20 x 21 cms. +Vestuari, 
Terradelles, 5. 

 
461 
(1296) 1297 març 2 
Guillem Gil de Fonellet, de Terradelles, ven a Companyó d’Estanyol, prevere 

de capítol de la seu, la meitat d’un celler situat a Fonellet, pel preu de 100 sous bar. 
N. Pere Burgués, de Girona. 27 x 28.5 cms. +Vestuari, Terradelles, 15. 
 
462 
1318 març 13 a setembre 28 
Capbreu que fan a Bernat de Llach, prevere de capítol de la seu i 

administrador del Vestuari, de béns situats a Terradelles, Sant Esteve de Guialmes 
i Vilafreser, i coneguts com a “possessió de Fonellet”, Arnau Geroni de Fonellet, 
parròquia de Terradelles, Berenguer Gili i Ramon Gili, pels seus respectius masos; 
Ramon de Puig, Guillem Carbó, Ramon Pradella, Elisi Nigrell i Guillem Pere Bala, 
tots d’Olives, parròquia de Sant Esteve de Guialbes; Bernat i Maria, esposos, 
Bernat Ermengou, Pere Martí, Pere Carrera i Maria, esposos, tots de Vilafreser; 
Guillem Morastell, del vilar de Sant Andreu; Narbona Ferrer, de Vilafreser; Joan 
de Riera, de Vilafreser, Joan de Pla, de Vilafreser, Brunissendis Teixidor, d’Olives, 
Bernat Balell, d’Olives, i Guillem Llorens, del Vilar de Sant Andreu, parròquia de 
Terradelles, per terres i camps. 

N. Francesc Simó, de Girona. 160 x 53 cms. +Vestuari, Terradelles, 7.1 (rotlle). 
 
463 
1341 juliol 2 
Ramon Bala, la seva esposa Guillema i la seva mare Ermessendis, de Santa 

Maria d’Olives, parròquia de Sant Esteve de Guialbes, venen a Berenguer Gil de 
Fonellet, parròquia de Terradelles, i una vinya situada a Fonellet que es té pel 
Vestuari, pel preu de 128 sous bar. 

N. Bernat Carrera, de Vilademuls. 23.5 x 38 cms. +Vestuari, Terradelles, 19. 
 
464 
1342 maig 31 
Dolça, filla de Pere Martí, de Corts, es fa dona pròpia del Vestuari en poder de 

Ramon Albert, prevere de capítol de la seu, per haver-se casat amb Pere Gil, del 
mas Gil de Fonellet, parròquia de Terradelles. 

N. Ramon de Bruguera, de Girona. 22 x 28.5 cms. +Vestuari, Terradelles, 13. 
 
465 
1318 setembre 28 
Bernat de Llach, prevere de capítol i procurador del Vestuari, estableix a 

Arnau Geroni de Fonellet, parròquia de Terradelles, una vinya situada a Fonellet, 
indret de Solcides, a cens de 2 sous i tasca, per 100 sous d’entrada. 

N. Frances Simó, de Girona, Carta partida. 25.5 x 35 cms. +Vestuari, 
Terradelles, 16. 

 
466 
1338 agost 31 



Ramon Gil i Guillema, esposos de Fonellet, parròquia de Terradelles, firmen 
debitori a Bernat de Llach i Pere Esteve, procuradors del Vestuari, de 269 sous 
bar. per raó de censos endarrerits, i de 40 sous per raó de la hipoteca del mas en 
ocasió dels seus capítols matrimonials. 

N. Guillem Rei, de Girona. 24 x 33.5 cms. +Vestuari, Terradelles. 
 
467 
1341 desembre 20 
Berenguer Gil de Fonellet, parròquia de Terradelles, batlle del Vestuari, firma 

rebut a Ramon Albert, rector del mateix, de 23 lliures 13 sous, cost de reparar un 
celler i fer cavar una vinya, i li firma debitori de 657 sous per diversos ingressos 
cobrats. 

N. Ramon Bruguera, de Girona. 24 x 25 cms. +Vestuari, Terradelles, 11. 
 
468 
1350 maig 25 
Ramon Albert, rector del Vestuari, atès que el mas Gil (o Geli) de Fonollet, 

parròquia de Terradelles, pertoca a Guillema, filla de Guillema Gil, i que ningú vol 
entrar al mas i fer-se persona pròpia del Vestuari, i atès que l’esmentada Guillema 
s’ha casat amb Berenguer Garriga, de Juià, redueix la remença del mas a 7 sous de 
cens. 

N. Ramon de Bruguera. Carta partida. 55 x 39 cms. +Vestuari, Terradelles, 16. 
 
469 
1353 setembre 27, Girona 
Ramon Albert, rector del Vestuari, atès que Guillema, filla de Ramon Geli i 

Guillema, propietària del mas Geli de Terradelles, l’ha definit al mateix Vestuari, 
l’estableix a Bernat Arnau de Cerià i a la seva esposa Berenguera, a dues tasques i 
cens de 3 quarteres de blat i 8 sous, amb obligació d’hipotecar-lo en cas de núpcies 
per valor de 400 sous, pagant-ne 40 al Vestuari. 

Sense cloure. 57 x 61 cms. +Vestuari, Terradelles, 12. 
 
470 
1370 gener 3, Girona 
Pere Gil de Fonellet, parròquia de Terradelles, firma debitori a Ramon Albert, 

rector del Vestuari, de 389 sous bar., per foriscapis i remences degudes des de 
1368, que promet pagar en el termini de quatre anys. 

N. Guillem Llobet. 45.5 x 30.5 cms. +Vestuari, Terradelles. 
 
471 
1354 març 6 
Francesc Nicolau, fill de Pere Nicolau, de Fellines, enfranquit per fra Pere 

d’Oix, prior de Calabuig, rd fa home propi del Vestuari i del prior d’Olives, per 
haver-se casat amb Boneta, filla d’Arnau Jeroni, del mas Jeroni de Terradelles. 

N. Arnau Ramon, de la cúria episcopal. 25.5 x 35 cms. +Vestuari, Terradelles, 
19. 

 
472 
1394 octubre 29, Girona 



Joan Jeroni de Fonellet, parròquia de Terradelles, i la seva esposa Margarida, 
filla de Jaume Llorens, de Fellines, reconeixen ser persones pròpies del Vestuari en 
mans del rector d’aquest, Pere de Moncorb, prevere de capítol de la seu. 

N. Guillem Llobet. 25 x 35 cms. +Vestuari, Terradelles, 18. 
 
473 
(1344) 1345 gener 21 
El bisbe Arnau de Mont-rodon, atès que Bernat de Llach, prevere de capítol de 

la seu, ha fet hereva seva universal l’almoina del Vestuari i que els seus 
marmessors han comprat la meitat del delme de Viladamí per 2.050 sous a Ponç de 
Prat, l’amortitza a cens de 10 sous. 

N. Pere Costa, de Girona. 23 x 41 cms. +Vestuari, Vilademuls, 2.1. 
 
474 
1344 octubre 8 
Ramon de Pont, fill i hereu de Ponç de Pont,  la seva mare Ermessendis i la 

seva esposa Gueraua venen a Ramon Albert i Pere Esteve, procuradors del 
Vestuari de la seu, la meitat del delme de Viladamí pel preu de 2.050 sous, que són 
satisfets amb cabals de la marmessoria de Bernat de Llach, prevere de capitol de la 
seu. 

N. Arnau de Pols, de Girona. 74 x 50 cms. +Vestuari, Vilademuls, 2.3. 
 
475 
1344 octubre 14, Viladamí 
Ramon de Pont, donzell, fill de Ponç de Pont, cavaller, ates que ell, la seva 

esposa Gueraua i la seva mare Raimunda han venut a Ramon Albert, prevere, 
procurador del Vestuari de la seu, la meitat del delme de Viladamí, n’hi dòna 
possessió per entrega d’un bocí de col. 

N. Bernat de Carrera, de Vilademuls. 18.5 x 26.5 cms. +Vestuari, Vilademuls, 
2.2. 

 
476 
1344 octubre 14 
Ramon de Puig i el seu fill Ramon, de Viladamí, defineixen a Ramon de Pont la 

batllia de la meitat del delme de Viladamí. 
N. Bernat de Carrera, de Vilademuls. 26 x 28.5 cms. +Vestuari, Vilademuls, 

2.4. 
 
477 
1380 desembre 3, Girona 
Ramon Albert i Pere de Montcorb, rectors del Vestuari, atès que el mas 

Colomer de Vilella, parròquia de Vilafreser, ha restat sense tenidor, després de 
venda en subhasta a Jaume de Casadevall, de Santa Llogaia de Terri, per 500 sous, 
l’estableixen a Bernat Eimeric, de Mollet, sota les prestacions acostumades, per 
500 sous d’entrada. 

N. Bernat de Donç. 65 x 41 cms. +Vestuari, Vilafreser, 1. 
 
478 
(1344) 135 febrer 3 



Blanca, filla de Pere de Verdaguer, de Cartellà, enfranquida per Andreu de 
Banyoles, ciutadà de Girona, es fa dona pròpia del Vestuari en mans del prepòsit 
Ramon Albert, per haver-se casat a la borda Corretger de Vilella, parròquia de 
Vilafreser, amb Guillem Ramon Corretger, propietari de la mateixa 

N. Ramon de Bruguera. 31.5 x 21 cms. +Vestuari, Vilafreser, 3. 
 
479 
1379 febrer 28, Girona 
Sibilꞏla., filla d’Arnau Periat, de Medinyà, esposa de Jaume Corretger, de 

Vilella, parròquia de Vilafreser, enfranquida per Ramon Xatmar, es fa dona 
pròpia del Vestuari per raó del mas Corretger, on s’ha casat. 

N. Guillem Llobet. 27 x 21 cms. +Vestuari, Vilafreser, 5. 
 
480 
1323 octubre 28 
Arnau Miquel, de Vilella, parròquia de Vilafreser, el seu fill Arnau i la seva 

esposa Francesca, estableixen a Guillem Bernat Borrell, del mateix lloc, una feixa i 
un tros o reclau, situats a Vilafreser, indret de Raig, que afronta amb el torrent de 
Raig, i un quadró, situat a l’altra banda del mateix riu, a cens d’una migera de 
blat, un parell de gallines i 6 diners, per 20 sous d’entrada. 

N. Francesc Simó, de Girona. Carta partida. 52 x 30 cms. +Vestuari, 
Vilafreser, 7. 

 
481 
1338 maig 25 
Guillema, esposa de Guillem Ramon Corretger, de Vilella, parròquia de 

Vilafreser, es fa dona pròpia de Bernat de Llach, rector del Vestuari, per raó del 
seu matrimoni. 

N. Guillem Rei. 17 x 36 cms. +Vestuari, Vilafreser, 2. 
 
482 
1428 maig 8, Girona 
Guillem de Brugueroles, prevere de capítol i administrador del Vestuari, atès 

que Jaume Corretger, de Vilella, parròquia de Vilafreser, té dos masos units, dits 
Corretger i Colomer, pels que fa 45 sous i una gallina de cens, i que la producció de 
les terres és petita, redueix el cens a 20 sous i una gallina. 

N. Berenguer Ferrer sa Sala. 35 x 58 cms. +Vestuari, Vilafreser, 4. 
 
483 
1350 octubre 19 
Maria, esposa de Guillem Corretger de Vilella, parròquia de Vilafreser, es fa 

dona pròpia del Vestuari en mans de Ramon Albert, rector, per raó del mas 
Corretger on s’ha casat. 

N. Berenguer Saló, de la cúria episcopal. 28 x 18 cms. +Vestuari, Vilafreser, 6. 
 
484 
1403 juliol 30, Girona 
Joan Miquel, de Vilella, parròquia de Vilafreser, que té pel Vestuari una terra 

de dues vessanes amb oliveres, per la que fa 8 sous de cens, la renuncia per cens 
excessiu. 



N. Pere Sitjar. 29 x 40 cms. +Vestuari, Vilafreser, 8. 
 
485 
1407 gener 4, Girona 
Bonanata, filla de Pere Cases, de Palol de Revardit, esposa de Jaume 

Corretger, de Vilafreser, enfranquida per Felipa de Palou, esposa de Jaume 
Malarç, ciutadà de Girona i senyora del castell de Palol de Revardit, es fa dona 
pròpia del Vestuari en mans de Joan de Bosch, tresorer de la seu. 

N. Bernat de Soler. 29 x 38 cms. +Vestuari, Vilafreser, 9. 
 
486 
1270 juliol 28 
Andreu Sunyer i la seva esposa Raimunda estableixen a Bartomeu Corretger 

de Vilella, parròquia de Vilafreser, dues cases situades a la cellera de Vilella, a cens 
d’una gallina, per 50 sous bar. d’acapte. 

B. Ramon de Cassà, de Girona. S. Arnau de Santmartí. Carta partida. 24.5 x 
15.5 cms. +Vestuari, Vilafreser, 11. 

 
487 
(1331) 1332 febrer 8 
Arnau Miquel, de Vilella, parròquia de Vilafreser, ven a Berenguer de Pau, 

cabiscol de la seu, una migera de blat de cens que rep de Guillem Bernat Borrell 
per una terra situada a Vilafreser, indret de Raig, pel preu de 300 sous bar. 

N. Jaume Tresfort, de Girona. 72 x 34 cms. +Vestuari, Vilafreser, 13. 
 
488 
1345 juny 23 
Brunissendis, filla de Bernat Riba, de Vilella, parròquia de Vilafreser, es fa 

dona pròpia de Ramon Albert, rector del Vesturi, per haver-ho estat el seu pare, i 
promet fer dos diners de cens. 

N. Pere Costa, de la cúria episcopal. 31 x 18.5 cms. +Vestuari, Vilafreser, 15. 
 
489 
1373 juliol 22, Girona 
Ramon Albert, rector del Vestuari, redueix a Bernat Miquel, de Vilella, 

parròquia de Vilafreser, un cens de dues migeres de civada, un pollastre, un feix de 
palla, un parell de gallines, una somada de llenya, 10 diners, dos formatges i 6 ous, 
a cens de 8 sous. 

N. Guillem Llobet. Carta partida. 29.5 x 31.5 cms. +Vestuari, Vilafreser, 10. 
 
490 
1329 juliol 7 
Ramon Xatmar i el seu fill Dalmauet, atès que Margarida, esposa i mare seva 

respectivament, havia llegat certs béns per a sufragis a la seu, situats al veïnat de 
Vilella, parròquia de Vilafreser, consistents en els masos Colomer, Viladevall, 
Rosselló, Plaià de Vall, borda Plaià de Mont, Borrell, Seguí, Roure, Corretger, 
Castelló, Riba, Martí i Agost, atès que els han venut a Berenguer de Pau, cabiscol 
de la seu, excepte els dos darrers, que han estat venuts als marmessors de 
Berenguer de Palau, sagristà de la seu, obliguen a la mateixa seu, per als referits 



aniversaris, els masos Benvingut de Lladós, Galí, Blanch, Medinyà i Masdevall, del 
veïnat de Lladrós, parròquia de Medinyà. 

N. Pere Massanet, de Girona. Carta aprida. 72 x 36 cms. +Vestuari, Vilafreser, 
12. 

 
491 
1329 octubre 10 
Eimeric de la Via, ciutadà de Girona, firma rebut a Berenguer de Pau de 900 

sous, resta dels 8.000 que havia promès pagar-li dels 16.000 que havia de rebre de 
Ramon i Dalmau Xatmar per la venda del mas Colomer i altres, del veïnat de 
Vilella, parròquia de Vilafreser. 

N. Jaume Tresfort, de Girona. 19.5 x 33 cms. +Vestuari, Vilafreser, 14. 
 
492 
1590 juliol 28, Girona 
Ponç Adroher, canonge i administrador del Vestuari, firma rebut a Rafael 

Masó, negociant de Girona, de 48 sous 8 diners de cens per una possessió situada a 
Vilafreser que havia estat de Pere Ribes. 

N. Miquel Savarrés. 26.5 x 14 cms. +Vestuari, Vilafreser, 16. 
 
493 
1363 abril 23, Girona 
Brunissendis, filla de Joan de Foixà, de Santa Llogaia de Terri, enfranquida 

per Pere Ferrer, rector de l’altar de Sant Miquel de la seu, es fa dona pròpia del 
Vestuari per haver-se casat amb Arnau Rosselló al mas Rosselló de Vilella, 
parròquia de Vilafreser. 

N. Ramon de Bruguera. 26.5 x 26.5 cms. +Vestuari, Vilafreser, 17. 
 
494 
1380 octubre 18, Girona 
Ermessendis, filla de per Martí, de Ventalló, parròquia de Valveralla, esposa 

de Francesc Palahí de Vilella, parròquia de Vilafreser, es fa dona pròpia del 
Vestuari per raó del seu matrimoni. 

N. Ramon de Peradalta. 41 x 16 cms. +Vestuari, Vilafreser, 19. 
 
495 
(1262) 1263 gener 11 
Andreu Sunyer, ciutadà de Girona, i la seva esposa Raimunda, estableixen a 

Joan Plaià de Vilella, parròquia de Vilafreser, una vinya situada a l’indret de 
Vilella, que afronta amb la riera de Farguet, a dues tasques, per 12 sous d’acapte. 

N. Ramon de Cassà, de Girona. S. Miquel d’Om. 23.5 x 14.5 cms. +Vestuari, 
Vilafreser, 21. 

 
496 
1380 agost 28, Girona 
Pere Martí, fill de Guillem Riambau, de Sarrià, es fa home propi del Vestuari 

per raó del mas Viladevall de Vilella, parròquia de Vilafreser, on ha casat amb 
Alamanda, filla de Jaume de Viladevall, propietària del mas. 

N. Guillem Llobet. 36.5 x 17 cms. +Vestuari, Vilafreser, 22. 
 



497 
(1347) 1348 febrer 24 
Margarida, filla de Pere Costa, de Cervià, enfraquida per Francesc de Cervià, 

es fa dona pròpia del Vestuari en mans del rector Ramon Albert, per haver entrat 
al mas Roure de Vilella, parròquia de Vilafreser, on ha casat amb Guillem de 
Roure. 

N. Ramon de Bruguera, de Girona. 27.5 x 21.5 cms. +Vestuari, Vilafreser, 18 
 
498 
1381 novembre 15, Girona 
Francesca, filla de Simó Carrera, de Vilafreser, es fa dona pròpia del Vestuari 

per haver-se casat amb Guillem Seguí, del mas Seguí de Vilafreser. 
N. Joan de Fontcoberta. 28 x 22 cms. +Vestuari, Vilafreser, 20. 
 
499 
1285 agost 6 
Pere Domènc de Perles, parròquia de Vilafreser la seva esposa Maria i el seu 

fill Berenguer, venen a Joan Plaià de Vilella, de la mateixa parròquia un camp que 
tenen per Andreu Sunyer, situat a Vilafreser, indret de Molí de Farguet, que 
afronta amb el riu Farguet, pel preu de 20 sous. 

N. Ramon de Cassà, de Girona. S. Ramon Estruch. 44 x 22 cms. +Vestuari, 
Vilafreser, 21bis. 

 
500 
1354 maig 6, Girona 
Ermessendis, esposa de Guillem de Colomer, de Vilella, parròquia de 

Vilafreser, enfranquida per Guillem d’Escala, sagristà segon de Sant Feliu de 
Girona, es fa dona pròpia de Ramon Albert, rector del Vestuari, per haver-se casat 
al mas Colomer. 

N. Berenguer Guerau, de la cúria episcopal. 27 x 24 cms. +Vestuari, Vilafreser, 
23. 

 
501 
1376 abril 21, Girona 
Guillema, esposa de Pere de Roure, de Vilella, parròquia de Vilafreser, es fa 

dona pròlia del Vestuari per raó del mas Roure.N. Joan de Fontcoberta. 23.5 x 18 
cms. +Vestuari, Vilafreser, 24. 

 
502 
1352 setembre 6 
Berenguer Sastre, de Vilamarí, es fa home propi del Vestuari en mans del 

rector Ramon Albert, per haver-se casat al mas Pleià de Vilafreser, amb 
Brunissendis, propietària del mateix. 

N. Berenguer Saló, de la cúria episcopal. 17 x 34 cms. +Vestuari, Vilafreser, 36. 
 
503 
(1339)1340 gener 13 
Guillem Pere Seguí, de Vilella, parròquia de Vilafreser, cabreva al Vestuari 

una terra, part erma, part conreu. 
N. (...) Deteriorat. 22 x 20 cms. +Vestuari, Vilafreser, 28 



 
504 
1373 juliol 22, Girona 
Ramon Albert, rector del Vestuari, redueix a Bernat de Terri, de Vilafreser, 

una prestació de dues migeres de civada, un pollastre, dues fogaces del valor en 
diners, una migera de blat en sous, un feix de palla, una quartera de vi, tres 
gallines, una somada de llenys i 8 sous de cens, a cens d’11 sous. 

N. Guillem Llobet. Carta partida. 32.5 x 27.5 cms. +Vestuari, Vilafreser, 30 
 
505 
1345 juny 30 
Francesc de Colomers i el seu fill Guillem de Vilella, parròquia de Vilafreser, 

reconeixen ser homes propis del Vestuari i fer-li cada any 6 diners de cens. 
N. Galceran de Bàscara, de la cúria episcopal.. 28 x 17 cms. +Vestuari, 

Vilafreser, 25. 
 
506 
1352 agost 29 
Saurina, filla de Pere Esteve, d’Olives, parròquia de Sant Esteve de Guialbes, 

es fa dona pròpia de Ramon Albert, rector del Vestuari, per haver-se casat amb 
Pere Seguí al mas Seguí de Vilella, parròquia de Vilafreser. 

N. Berenguer Saló, de la cúria episcopal. 27.5 x 24 cms. +Vestuari, Vilafreser, 
27 

 
507 
1335 octubre 31 
Bernat de Llach i Pere Esteve, rectors del Vestuari, redueixen a Bernat 

Borrell, de Vilafreser, a cens de 9 sous 2 diners una migera de blat de cens, un 
parell de gallines i 6 diners que feia a Berenguer de Pau, cabiscol de la seu, per un 
camp situat a Vilafreser, indret de Raig. 

N. Arnau de Mas, de Girona. 31.5 x 28. cms. +Vestuari, Vilafreser, 29. 
 
508 
1583 maig 6, Girona 
Bartomeu Pou, administrador del Vestuari, atès que els masos Viladevall i 

Borrell de Vilella, parròquia de Vilafresr, han quedat abandonats, estableix les 
seves terres a Nicolau Riba, del mateix lloc, a cens de 10 sous, per 12 lliures 
d’entrada. 

N. Pere Vinyoles. 59 x 29 cms. +Vestuari, Vilafreser, 31. 
 
509 
1329 abril 5-7 
Capbreu que fan a Dalmauet Xatmar, Arnau de Castelló, Bartomeu Riba, 

Guillem Pere Seguí, Guillem de Roura, Pere Corretger, Guillem de Colomer, 
Castelló de Viladevall, Arnau Rosselló, Narbona, esposa de Bartomeu Pleià de 
Vall, Llorenç Pleià de Mont i Guillem Bernat Borrell, tots veïns de Vilella, 
parròquia de Vilafreser. 

N. Pere Massanet, de Girona. 250 x 61 cms. +Vestuari, Vilafreser, 32. 
 
510 



1329 juliol 11 
Dalmau Xatmar, amb consentiment del seu pare, Ramon Xatmar, cavaller, 

firma rebut a Berenguer de Pau de 16.000 sous, preu de la venda dels masos 
Colomer, Riba i altres, del veïnat de Vilella, parròquia de Vilafreser. 

N. Jaume Tresfort. 20 x 41 cms. +Vestuari, Vilafreser, 34. 
 
511 
1374 abril 15, Girona 
Ramon Albert, rector del Vestuari, ven el mas Colomer de Vilafreser, que ha 

restat sense tenidor, a Jaume Casadevall, de Santa Llogaia de Terri, pel preu de 
500 sous, amb reserva per al Vestuari de les prestacions de costum. 

N. Pere de Pont. 58 x 62 cms. +Vestuari, Vilafreser, 36. 
 
512 
1329 juliol 7, Girona 
El capítol de la seu, atès que Margarida, viuda de Ramon Xatmar, havia 

obligat certs bens seus per a la celebració d’un aniversari perpetu a la mateixa seu, 
situats al veïnat de Vilella, a Vilafreser, i que després aquests béns han estat 
comprats per Berenguer de Pau i pels marmessors de Berenguer de Palau, sagristà 
de la seu, defineix als comprador els seus drets sobre els béns adquirits, ja que 
Dalmau Xatmar li ha obligat en substitució altres béns situats al veïnat de Lladrós, 
parròquia de Medinyà. 

N. Pere Massanet. Carta partida. 66 x 46 cms. +Vestuari, Vilafreser, 38. 
 
513 
1329 juliol 6 
Ramon Xatmar i el seu fill Dalmauet reconeixen haver venut a Berenguer de 

Pau, cabiscol de la sseu, els masos Colomer, Viladevall, Rosselló, pleià de Vall, 
borda Borrell, mig mas Seguí, Roura, borda Corretger, mig mas Castelló, riba i 
borda Pleià de Mont, situats a Vilella, parròquia de Vilafreser, i prometen 
enfranquir els seus homes propis dels masos esmentats, tot donant fermances de 
Medinyà. 

N. Pere Massanet, de Girona. 49 x 24 cms. +Vestuari, Vilafreser, 33. 
 
514 
1329 juliol 6 
Dalmau Xatmar, com a hereu de la seva mare Margarida, amb consentiment 

del seu pare Ramon, cavaller, ven a Berenguer de Pau els masos Colomer, Seguí, 
Borrell, Viladevall, Riba, Castelló, Plaià de Vall, Plaià de Munt., Roure i Rosselló, 
del veïnat de Vilella, parròquia de Vilafreser, pel preu de 16.000 sous bar. 

N. Jaume Tresfort, de Girona. 75 x 69 cms. Hi ha còpia de 1379, 62 x 57 cms. 
+Vestuari, Vilafreser, 35. 

 
515 
1329 juliol 6 
Ramon Xatmar i Dalmau Xatmar, que han venut a Berenguer de Pau, cabiscol 

de la seu, els masos Colomer, Viladevall, Rosselló, Plaià de Vall, borda Borrell, mig 
mas Seguí, mas Roure, borda Corretger, mig mas Castelló, mas Riba i borda Pleià 
de Mont, li reconeixen que no hi ha batlle i la facultat de posar-ne. 

N. Pere Massanet, de Girona. 26.5 x 18 cms. +Vestuari, Vilafreser, 37. 



 
516 
1329 juliol 7 
Berenguer de Pau, fill de Guillem de Pau, cavaller, ven a Guillem de Colomer 

de Vilella, parròquia de Vilafreser i a la seva esposa Alamanda, a Castellò de 
Viladevall i a la seva esposa Adelaida, totes les tasques de pa i vi que rep al veïnat 
de Vilella, per un cens de 72 sous de pensió. 

N. Jaume Tresfort, de Girona. Carta partida. 59 x 47 cms. +Vestuari, 
Vilafreser, 39. 

 
517 
1380 març 28, Girona 
Berenguer Guerau, beneficiat del Corpus a la seu, com a procurador de 

Ramon Albert, rector del Vestuari, requereix Guillem Ramon de Lloret, veguer de 
Girona, que no obligui els homes propis del Vestuari, del veïnat de Vilella, ni Pere 
Agist, Arnau Perejoan i Pere Martí de Vilafreser, homes propis del benefici del 
Corpus, a sortir amb armes contra el noble Alemany de Cervelló, per no ser 
obligats a host sinó quan la fan tots els homes del castell de Medinyà. 

N. Francesc de Cantallops. 62 x 26 cms. +Vestuari, Vilafreser, 40. 
 
518 
a)1344 octubre 20 
Homenatge que fan a Ramon Albert, rector del Vestuari, Bartomeu de Riba, 

de Vilella, Castelló de Viladevall, Pere Castell, Guillem Ramon Corretger. Guillem 
Palahí, Ermessendis Borrell, Guillema Roure, Arnau Rosselló, Bernat de Colomer 
i Guillem Pere Seguí, tots de Vilafreser 

b) (1344) 1345 gener 26 
Homenatge fet al mateix per Guillem de Vilar, Guillem Pellicer, de Pujals dels 

Pagesos, Pere Miró, Guillem Esteve, de Palol de Farguet, Bernat sa Carrera, 
Bernat Adroher, Oliver Borrell, Guillem de Vilar i Bernat Vallòria, de Pujals dels 
Cavallers. 

c) 1345 maig 19 
Homenatge fe al mateix per Berenguer Carrera i Astruga, esposos, Berenguer 

Ferró i la seva mare Agnès, tots de Sords. 
N. Ramon de Bruguera. 72 x 60 cms. +Vestuari, Vilafreser, 42. 
 
519 
1329 juliol 14 
Eimeric de la Via, ciutadà de Girona, defineix a Dalmau Xatmar tot el dret que 

pugués tenir sobre els masos Colomer, Seguí, Borrell, Viladevall, Riba, Castelló, 
Plaià de Vall, Roure, Rosselló, Corretger i Plaià de Mont, de Vilella, parròquia de 
Vilafreser. 

N. Jaume Tresfort, de Girona. 37 x 49 cms. +Vestuari, Vilafreser, 41. 
 
520 
1338 agost 21 
Arnau Miquel, Maria Duran, Pere d’Esterria i Pere Bernat de perles cabreven 

a Bernat de Llach, rector del Vestuari de la seu, béns situats a Vilella, parròquia 
de Vilafreser. 

N. Guillem Rei, de Girona. 59 x 57 cms. +Vestuari, Vilafreser, 44. 



 
521 
1333 novembre 4 
Testament de Berenguer de Pau, prevere de capítol de la seu que pren per 

marmessors Bernat de Cornellà, ardiaca de la Selva, Guillem de Cornellà i 
Francesc Alió, canonges, Bernat de Llach, prevere de capítol i Bernat de Torrent i 
Ramon de Clota, beneficiats de la seu; elegeix sepultura als Predicadors de Girona; 
funda sufragis, entre els quals un aniversari a la seu, un benefici a la capella de les 
Onze Mil verges de la mateixa seu i un altre a la seu de València; fa llegats a 
Ermessendis Alió, neboda seva, monja de Cadins, a Bonanat Escuder, clergue de 
Sant Feliu de Girona, a Guillem de Torroella, Guillem Pagès i Berenguer Bernich, 
escuders seus, i a Pere Savina; mana que es permeti al seu nebot, Pere de Cornellà, 
de rescatar el delme d’Orfes i institueix hereva l’almoina del Vestuari. 

N. Guillem Llobet. Còpia de 1379, 64 x 57 cms. +Vestuari, Vilafreser, 45. 
 
522 
1353 gener 27, Girona 
Berenguer de Cruïlles, fill del noble Gilabert de Cruïlles, senyor de Bestracà, i 

la seva mare Graida, venen a Ramon Albert, prevere de capítol de la seu i rector 
del Vestuari, 300 sous bar de cens, pels que hipotequen totes les seves possessions, i 
donen com a fermances els veïns que s’enumeren del terme de Bestracà i de les 
parròquies d’Oix, Escales, Hormoier i Calonge, pel preu de 6.000 sous bar. 

N. Jaume Comte. Reparació judicial de 1441. 82 x 65 cms. +Vestuari, Censals. 
 
523 
1379 febrer 28, Riudellots de la Creu 
Bernat de Prat i Guillem Roig, síndics de la universitat dels homes de Besalú, a 

fi de contribuir a la quantitat de 40.000 florins d’or amb la que s’ha de redimir de 
l’infant Joan el comtat de Besalú, venen a Ramon Albert i Pere de Montcorb, 
preveres de capítol de la seu, administradors del Vestuari, un censal de 204 sous 2 
d. bar. de pensió pel preu de 7.000 sous. 

N. Guillem Llobet, de Girona. Amb escriptura d’àpoca. 210 x 63 cms. 
+Vestuari, Censals, 2.7 

 
524 
1498 desembre 3, Barcelona 
Joana, viuda de Pere Madrenchs, mercader de Barcelona, i Joana, viuda de 

Gaspar Anglès, també mercader de Barclona, junt amb Joan Madrenchs, canonge 
de Sant Feliu de Girona, com a tutors de Miquel Joan, fill de dit Pere Madrenchs, 
venen a Francesc Peixater, de Girona, una casa que fa cens al Vestuari, pel preu de 
60 lliures. 

N. Esteve Soley. 29 x 42 cms. +Vestuari, Censals. 
 
525 
1602 novembre 7, Girona 
Baldiri Gironès firma rebut a Antoni Adroher, canonge de la seu i 

administrador del Vestuari, de 490 lliures, a lluïció d’un censal de 490 sous de 
pensió. 

N. Miquel Savarrés. 22 x 27 cms. +Vestuari, Censals, 13 
 



526 
a) 1371 gener 13, Girona 
Berenguera Padrés, viuda de Pere Padrés, draper de Girona, ven a Bernat 

Celrà, clergue de la seu, 100 sous censals que rep d’una casa i botigues situades a 
Girona, al carrer de les Taverneries, que afronta amb el mur, pel preu de 200 
lliures. 

b) (1342) 1343 març 4 
Bernat Bertó i Bernat ça Rovira, en nom del rei Pere IV venen en pública 

subhasta a Bernat de Bordils, ciutadà de Girona, 4 sous de cens i el directe domini 
d’una casa i botigues, situades a Girona, pel preu de 400 sous bar. 

N. Jaume de Soldevila, de Montblanc. Còpia de 1357. 
c) 1321 octubre 15 
Bernat d’Escala, draper de Girona, fa donació al seu fill, Bernat de Bordils, 

ciutadà de Girona, d’una casa situada al carrer de les Taverneries de Girona, amb 
les botigues annexes situades dins i fora del mur. 

N. Jaume Tresfort, de Girona, Còpia de 1357. 
d) 1315 abril 16 
Ramon Provençal, ferrer de Girona, ven a Bonanat de Bordils, fill de Bernat 

d’Escala, draper de Girona, un cens de 17 diners sobre una casa situada al carrer 
de les Taverneries de Girona, pel preu de 40 sous bar. 

N. Ramon Viader, de Girona, Còpia de 1357. 
e) 1313 agost 4 
Jaume Ramon, colteller de Girona i la seva esposa Guillema venen a Bonanat 

de Bordils, draper de Girona, una casa situada a l’Areny de Girona, indret de les 
Taverneries, que afronta a ponent amb el riu clar de l’Onyar, pel preu de 3.600 
sous bar. 

B. Guillem de Quer. Còpia de 1357. 175 x 69 cms. +Vestuari, Censals (rotlle). 
 
527 
a) 1296 juliol 20, l’Armentera 
Berenguer de Botonach, fill i hereu de Pere Arnau de Botonac, reconeix a 

Alemany de Foixà tenir en feu per ell les lleudes que rep a l’Armentera, la fàbrega 
i el delme, i li presta homenatge. 

N. Bernat Jonquer, de Castelló, Còpia de 1441 
b) (1306) 1307 gener 2, Girona 
Fina, viuda de Berenguer de Botonac, senyor de Requesens, tudriu de la seva 

filla Saurina, reconeix tenir per Alemany de Foixà les lleudes, la fàbrega i el delme 
de l’Armentera, i li presta homenatge. 

N. Besalú Burgués. Còpia de 1441. 
c) 1324 maig 28, l’Armentera 
Saurina, filla de Berenguer de Botonac, senyor del castell de Requesens i viuda 

de Dalmau de Castellnou, reconeix a Bernat Guillem de Foixà tenir per ell les 
lleudes, la fàbrega i el delme de l’Armentera, i li presta homenatge 

N. Mateu Carbó. Copia de 1441. 
d) 1354 juliol 8, Girona 
Pere de Serra, procurador d’Ermessendis, esposa de Bernat Guillem de Foixà, 

requereix Berenguer de Castellnou, senyor del castell de Requesens, que li presti 
homenatge per les lleudes, la fàbrega i el delme de l’Armentera. 

N. Simo de Bosseganys. Còpia de 1441. Llatí i català. 
e) 1362 abril 6, Perpinyà 



Bernat Hostèn, de l’Armentera, prourador d’Ermessendis, esposa de Bernat 
Guillem de Foixà, requereix Berenguer de Castellnou que li presti homenatge pels 
feus que té per ella a l’Armentera 

N. Pere Ballaró. Còpia de 1441. Llatí i català. 74 x 64 cms. +Armentera, 4. 
 
528 
1441 març 16, Girona 
Capítols concordats entre els marmessors d’Agnès, viuda en primeres núpcies 

de Joan Guerau, jurista, i en segones, d’Alfons de Llúria, cavaller de Castelló, i 
Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, de part altra, sobre la venda del delme de 
l’Armentera. 

N. Miquel Pere. Llatí i català, 53 x 55 cms. +Armentera, 5 
 
529 
1441 febrer 27, Girona 
Manuel de Rajadell, cavaller, senyor dels castells de Galí i Otina, del bisbat de 

Vic, ven a Pere de Bergadà, sagristà segon de la seu i a Joan Pellicer, paborde de 
l’Almoina, el directe domini del delme de l’Armentera, que per ell tenia Jaume de 
Llúria, domini dels que es ressenyen els anteriors posseïdors, pel preu de 19.000 
sous. 

N. Miquel Pere. 78 x 64 cms. +Armentera, 6. 
 
530 
1441 febrer 27, Girona 
Manuel de Rajadell, cavaller, senyor dels castells de Galí i Ocina, bisbat de 

Vic, atès que en la venda que ha fet a Pere de Bergadà, sagristà de la seu i a Joan 
Pellicer, paborde de l’Almoina, del delme de l’Armentera per 19.000 sous, es va 
pactar que donaria caució, promet que Alemany de Foixà, cavaller de l’Hospital, 
cuidarà que els dos fills de l’atorgant, Joan i Manuel, firmin l’esmentada venda. 

N. Miquel Pere. 31 x 64 cms. +Armentera, 7. 
 
531 
1441 febrer 28, Girona 
Pere Serra i Joan Dalmau, clergues de Girona, marmessors subrogats per 

decret del vicari general Dalmau de Raset, d’Agnès, viuda en primeres núpcies de 
Joan Guerau, jurista, i en segones d’Alfons de Llúria, cavaller de Castelló, venen a 
Pere de Bergadà com a laica persona i a Joan Pellicer, paborde de l’Almoina, el 
delme de l’Armentera pel preu de 19.000 sous. 

N. Miquel Pere. 78 x 58 cms. +Armentera, 8. 
 
532 
1441 març 6, Castelló d’Empúries 
El bisbe Bernat de Pau firma a Manuel de Rajadell, cavaller, senyor de 

Castellgalí, el directe domini del delme de l’Armentera, que el mateix Manuel ha 
venut a Pere de Bergadà i Joan Pellicer, paborde de l’Almoina, i amortitza dit 
delme per 4.475 sous, dels que en fa dipositar 2.000 a la seu a fi de comprar rendes 
per a la dignitat episcopal. 

N. Miquel Pere. 49 x 71 cms. +Armentera, 9. 
 
533 



1441 febrer 27, Girona 
Manuel de Rajadell, cavaller, fa procura a Pau de Costa, escriptor de Girona i 

Esteve Mir, notari de Barcelona, a fi de fer firmar a fra Alemany de Foixà, Martí 
Guerau de Cruïlles i Berenguer de Boixadors la venda que fa del directe domini 
del delme de l’Armentera. 

b) Bernat Guillem de Foixà, cavaller, senyor del castell de Foixà, i la seva 
esposa Maria Joana, junt amb Manuel de Rajadell, fan procura als dit Pere de 
Costa i Esteve de Mir, per garantir d’evicció l’esmentada venda. 

N. Miquel Pere. 56 x 62 cms. +Armentera, 10. 
 
534 
1441 març 11, Girona 
Capítols concordats entre Manuel de Rajadell, cavaller, senyor de Castellgalí i 

Pere de Bergadà, sagristà mitjà de la seu, i Joan Pellicer, paborde de l’Almoina, 
sobre la venda que el primer ha de fer als altres de la directa senyoria del delme de 
l’Armentera i de la batllia del mateix delme. 

N. Miquel Pere. Llatí i català. 77 x 65 cms. +Armentera, 11. 
 
535 
1441 març 20, l’Armentera 
Manuel de Rajadell, cavaller, dòna possessió a Pere de Bergadà i Joan Pellicer 

del directe domini del delme de l’Armentera, que els ha venut. 
N. Miquel Pere. 39 x 56 cms. +Armentera, 12. 
 
536 
1441 març 21, l’Armentera 
Pere Serra i Jaume Dalmau, beneficiat de la seu, marmessors subrogats 

d’Agnès, viuda en primeres núpcies de Joan Guerau i en segones d’Alfons de 
Llúria, donzell de Castelló, donen possessió a Pere de Bergadà i Joan Pellicer del 
delme de l’Armentera. 

N. Miquel Pere. 38 x 50 cms. +Armentera, 13. 
 
537 
1441 març 21, Girona 
a) Pere de Bergadà, sagristà segon de la seu, i Joan Pellicer, paborde de 

l’Almoina, dipositen 19.000 sous, en moneda de reals de Perpinyà, valorats a 15 
sous cada un, en mans de Joan Banyils, dipositari episcopal, preu del delme de 
l’Armentera, comprat a Joan Dalmau i Pere Serra, marmessors subrogats 
d’Agnès, viuda de Joan Alfons de Llúria, cavaller de Castelló d’Empúries 

b) El bisbe Bernat de Pau ordena lliurar 13.000 sous, part de la suma anterior, 
a Manuel de Rajadell. 

c) Manuel de Rajadell firma rebut de la quantitat anterior i dòna com a 
fermança la seva esposa Rafaela. 

N. Miquel Pere. 72 x 58 cms. +Armentera, 14. 
 
538 
1441 març 22, Girona 
a) Manuel de Rajadell, cavaller, firma rebut a Pere de Bergadà, sagristà segon 

de la seu i a Joan Pellicer, paborde de l’Almoina, de 19.000 sous, valor del directe 
domini del delme de l’Armentera. 



b) El bisbe Bernat de Pau firma rebut a Pere de Bergadà i Joan Pellicer de 
1.475 sous, part dels 4.475 pels que ha donat la seva firma a la referida venda. 

c) Pere de Bergadà i Joan Pellicer dipositen a la teca de dipòsits de la seu 100 
lliures, part dels drets del bisbe per la seva firma a la repetida venda. 

N. Miquel Pere. 77 x 51 cms. +Armentera, 15. 
 
539 
a) 1443 abril 15, Girona 
Pere Ferrer àlies Batlle, de Palau-Borrell, i el seu avi, Pere Ferrer, venen a 

Guillem espígol, paborde de l’Almoina, la batllia del delme de l’Armentera, pel 
preu de 60 lliures. 

b) 1360 gener 8, Pau 
Berenguer de Castellnou, senyor dels castells de Requesens i Montferrer, firma 

a Nicolau Ferrer, de l’Armentera, la fàbrega i la batllia del delme de l’Armentera. 
N. Pere de Pujol. Còpia de 1443. 66 x 69 cms. +Armentera, 16. 
 
540 
a) 1330 desembre 16 
Bernat Guillem de Foixà permuta amb la seva esposa Ermessendis tota la seva 

vila de l’Armentera per la vila de Riumors. 
N. Mateu Carbó, notari de l’Armentera. 
b) 1428 agost 9, l’Armentera 
Jaume de Llúria, donzell de l’Armentera, reconeix a Bernat Guillem de Foixà, 

senyor de Foixà i l’Armentera, tenir per ell en feu el delme de l’Armentera, i li fa 
homenatge. 

N. Joan Ponç. Còpies de 1441. 73 x 64 cms. +Armentera, 17. 
 
541 
1437 febrer 24, Foixà 
Bernat Guillem de Foixà, cavaller senyor del castell de Foixà, fa heretament al 

seu fill Lluís Benet del castell de Foixà i del lloc de l’Armentera, i dels 6.000 florins 
d’or d’Aragó que Berenguer de Boixadors, germà seu, li deu de l’herència del seu 
oncle, Berenguer de Boixadors, amb reserva d’una quantitat a determinar per 
l’atorgant a favor de Caterina, Anna i Elisabet, filles del mateix. 

N. Berenguer Ferrer. Còpia de 1441, 73 x 66 cms. +Armentera, 18 
 
542 
1174 octubre 20 
Ramon, cavaller de Borrassà, estableix a Arnau de Trull dues feixes situades a 

Borrassà, indrets d’Arenes i Olives, en contracte de pagesia, a tasca, braçatge i un 
terç de calcadura, per 12 diners d’acapte. 

Que est facta .XIII. kalendas nouembris anno .XXXVIII. regni Ludouici regis 
iunioris. 

N. Pere, prevere. 5 x 23 cms. +Borrassà, 2. 
 
543 
1214 desembre 8 
Pere Trull defineix al seu germà Arnau Trull i a l’esposa d’aquest, Beatriu, la 

seva legítima sobre el mas Trull de Borrassà, per 160 sous bar., tres sesterades de 
vinya, un llit, una tina i una casa situada a la cellera de Borrassà. 



N. Pere, prevere de Borrassà. 10 x 17 cms. +Borrassà, 3. 
 
544 
1225 novembre 28 
Ramon de la Miana i Ermessendis enfranqueixen Pere d’Illa, fill de Bernat 

d’Illa, de Borrassà, per 90 sous, el qual passa a ser home propi de Pere Esquerd, de 
Serinyà, a qui haurà de fer una oca de cens i s’haurà de redimir per 5 sous. 

N. Bernat de Prat, de Besalú, 11 x 22 cms. +Borrassà, 4. 
 
545 
1232 novembre 23 
Arnau de Trull, de Borrassà, i la seva esposa Beatriu, amb consentiment de 

Gueraua, viuda d’Ademar d’Empúires, de Raimunda de Pontós, del seu fill 
Berenguer i de l’esposa d’aquest, Saurina, fan heretament al seu fill Ramon del seu 
mas Trull de Borrassà, amb reserva de 150 sous melg. per al seu fill Pere, de 50 
sous de legítima per cada un dels altres fills, Arnau, Bernat i Berenguer, i de que 
dit Ramon doti la filla Maria segons les possibilitats del mas. 

N. Joan, s acerdot. 21 x 18 cms. +Borrassà, 5. 
 
546 
1237 juliol 17 
Guillem de Creixell concedeix a Ramon de Trull, de Borrassà, i Saurimunda, 

esposos, el Clos de Colomer que tenen per ell a Borrassà, i rep per la firma 3 sous 
bar. de doblenc i els imposa un cens d’una migera de blat i una oca. 

N. Joan, sacerdot. 6 x 21.5 cms. +Borrassà, 6. 
 
547 
(1239) 1240 febrer 20 
Arsendis de Puig, de Borrassà, Ermessendis de Puig i les seves filles, Arsendis i 

Berenguera, amb consentiment de Guillem de Borrassà, d’Elicsendis, mare 
d’aquest, d’Arnau de Borrassà i Raimunda, esposos, venen a Pere de Ros de 
Borrassà i Elicsendis, esposos, una casa situada a la vila de Borrassà pel preu de 50 
sous de doblenc o dels de 88 sous el marc, amb reserva de 4 diners de cens per al 
venedor. 

N. Joan, sacerdot. Còpia de 1299, 23 x 20 cms. +Borrassà, 7 
 
548 
(1241) 1242 març 15 
Maria, filla de Bernat de Déu, amb consentiment del seu marit, Bernat Llucià, 

defineix al seu germà, Ramon de Déu, totes les peticions que podia fer-li per raó 
del testament del seu pare, per 1.200 sous de doblenc i les cases de Mora. 

N. Bernat de Vic, de Girona, S. Pasqual. 13 x 21 cms. +Borrassà, 8. 
 
549 
1256 octubre 8 
Saurimunda de Trull, viuda de Ramon de Trull, de Borrassà, i el seu fill Arnau 

donen a la seva filla i germana respectiva Elicsendis tota la possessió situada entre 
el mas de Trull, el mas de Cases i la vila d’Ordis, un hort, un clos que tenen pel 
castell de Creixell i una casa a la vila de Borrassà, que ella constitueix en dot per a 
Pere d’Ordis, del qual rep 1.500 sous bar. de doblenc, amb certes condicions. 



N. Pere, clergue d’Ordis. Deteriorat. 24 x 24 cms. +Borrassà, 9. 
 
550 
1260 maig 4 
Guillema de Borrassà i el seu marit, Ramon de Palol, cavaller, estableixen a 

Maria, esposa de Pere Martí, de Borrassà, un quadró de terra de Borrassà a tasca i 
braçatge de blat i 1/7 d’esplet dels raïms, per 20 sous bar. d’acapte. 

N. Ramon de Costa, sagristà de Borrassà. Còpia de 1307. 18 x 17 cms. 
+Borrassà, 10. 

 
551 
1265 abril 3 
Dalmau de Molins, cavaller, defineix a Pere de Mata, cavaller, la possessió que 

aquest tenia en feu perMaria de Cistella, i aquesta per l’atorgant, situada a les 
parròquies de Borrassà, Vilamalla i Ordis, per 370 sous bar. de tern. 

N. Pere, clergue del vilar d’Ordis. 21 x 18.5 cms. +Borrassà, 11. 
 
552 
1262 abril 7 
Berenguera, viuda de Bernat Alquer, defineix al seu germà Pere de Mata la 

seva legítima, i ella, junt amb Pere Alquer, Gispert Alquer i Berenguera, filla de 
dit Bernat Alquer, i Assalit, cavaller, i Guerau Franch, tutors de Ponç, Francesc i 
Huguet, fills també de dit Bernat Alquer, defineixen les despese fetes al molí de 
Coromina i els aliments donats a la germana de dit Pere, Guillema d’Espasèn. 

N. Mateu Eimeric, de Castelló. Carta partida. 28 x 23 cms. +Borrassà, 12. 
 
553 
1263 abril 17 
Arnau de Pontós, cavaller, i el seu pare Berenguer, venen a Arnau d’Ordis, 

jurista, els masos Trull i Brescó de Borrassà, pel preu de 2.600 sous bar. 
N. Bernat de Vic, de Girona. S. Ramon de Bas. 69 x 29 cms. +Borrassà, 13. 
 
554 
a)1266 octubre 7 
Guillema de Borrassà i el seu marit, Ramon de Palol, estableixen a Berenguer 

Guillem, de Borrassà i a la seva esposa Elicsendis una feixa situada a l’indret de 
Blanques, a 1/7 dels esplets de raïms, i tasca i braçatge dels de blat, per 13 sous i 
mitja lliura de cera d’acapte. 

b) (1263) 1264 març 19 
Guillema de Borrassà i el seu marit, Ramon de Palol, firmen a Ermessendis, 

viuda de Ponç Pere, de Borrassà, i al seu fill Guillem, una casa situada a Borrassà, 
a orient del cementiri, a cens d’una migera d’ordi, una gallina i una fogaça. 

N. Arnau de Costa, sagristà de Borrassà. Còpies de 1279. 29 x 19 cms. 
+Borrassà, 14. 

 
555 
1263 abril 17 
Arnau de Pontós, cavaller, i el seu pare Berenguer, venen a Arnau d’Ordis, 

jurista, els masos Trull i Brescó de Borrassà, pel preu de 2.600 sous bar. 
N. Bernat de Vic, de Girona. S. Ramon de Bas. 69 x 29 cms. +Borrassà, 15. 



 
556 
1269 abril 5 
Ramon de Palol Sabaldória, cavaller, i el seu fill Pere, hereu de Guillema de 

Borrassà, mare seva, estableixen a Bernat Teixidor, de Borrassà, dit Godc, un pati 
situat a aquesta vila per a edificar-hi, a cens de 8 diners, per 13 sous bar. de tern 
d’acapte. 

N. Ramon de Riba, clergue. Còpia de 1303. 15.5 x 27 cms. +Borrassà, 16. 
 
557 
1271 juliol 29 
Guillem de Pals, fill de Guerau de Pals, defineix a Bernat de Camós, monjo de 

Sant Pere de Besalú, els seus drets sobre el feu de Borrassà per raó de la donació 
que li havia fet Raimunda, mare de Berenguer de Borrassà, que el tenia per Arnau 
de Camós, germà de dit Bernat, i aquest, pel senyor de Creixell, per 30 sous bar. de 
tern. 

N. Ramon de Cassà, de Girona. S. Ramon Estruch. 20 x 24 cms. +Borrassà, 17 
 
558 
1271 juliol 29 
Blanca de Creixell promet a Dalmau i a Pere de Creixell, canonge de la seu, 

germans, que si obtenen una part de la possessió de Creixell per ser fills de 
Guillem de Creixell, els lliurarà en diners o en posessions la part proporcional que 
els correspondria de la venda que havia fet a Arnau d’Ordis, jurista, dels masos 
Trull i Brescó, de Borrassà. 

Sense cloure. 16 x 19 cms. +Borrassà, 18. 
 
559 
1274 abril 12 
Ramon de Prat, de Besalú, firma a Guillem d’Hort, de Creixell, i a la seva 

esposa Girona, el camp dit de Timoners, situat a Borrassà, que Castelló d’Hort i la 
seva esposa Barcelona, havien comprat a Ermessendis, Baró, de Creixell, al seu 
marit Pere i al seu fill Guillem, amb reserva de fer-li dos jornals al mas de Guillem 
Baró cada any, pel preu de 32 sous bar. 

N. Bernat de Prat, de Besalú. S. Ramon Burgués. Carta partida. 14 x 22 cms. 
+Borrassà, 19. 

 
560 
1275 abril 7 
Procés davant Ramon de Costa, sagristà de Borrassà, en la causa entre Arnau 

d’Ordis, d’una part, i Elicsendis de Trull i Pere d’Ordis, marit d’aquesta i hereu 
de dit Arnau, sobre no haver aquest complert els seus deures d’home propi del 
primer, ni haver conreat degudament el mas Trull de Borrassà. 

N. Pere de Vilar, clergue d’Ordis. 69 x 28 cms. +Borrassà, 20. 
 
561 
1281 setembre 11 
Cecília, viuda de Bernat de Puig, de Creixell, cedeix al seu fill Bernat els seus 

drets sobre el “stadium” que aquest té a Creixell, i li fa donació de tots els seus 
béns amb reseva d’un violari de 100 sous i d’hipoteca sobre un molí d’aquest. 



N. Ramon Benet, de Creixell. Còpia contemporània, 30.5 x 20 cms. +Borrassà, 
21. 

 
562 
1283 octubre 25 
L’abat Arnau, del monestir de Vilabertran, enfranqueix Berenguera de Bach, 

filla de Pere de Bach, de Sant Pau de la Calçada, que passa a ser dona pròpia 
d’Arnau d’Ordis, per 2 sous 8 d. bar. 

N. Bernat de Bedós, clergue de Vilabertran. 12 x 14.5 cms. +Borrassà, 22. 
 
563 
1286 maig 30 
Ferrer Salendí, jueu de Figueres, cedeix a Arnau d’Ordis, jurista, els seus drets 

sobre la venda que li havia fet Cecília, viuda de Bernat de Puig de Creixell, d’un 
violari de 100 sous i d’un altres de 200 sous, pels que havia hipotecat el seu molí. 

N. Dalmau Honrat, de Figueres. S. Jaume Barrachi. 18 x 24 cms. +Borrassà, 
23. 

 
564 
1286 setembre 28 
Pere de Saragossa, senyor dels castells de Pontós i de Creixell, defineix a 

Bernat de Trull, fill de Pere d’Ordis, de Borrassà, i a Saurimunda, viuda de 
Galceran Batlle, de Creixell, les demandes que tenia contra ells per raó d’un 
matrimoni ilꞏlegal a causa de parentiu pròxim, i per haver dit Bernat pres blat del 
molí de Cases de Borrassà, per 120 sous. 

N. Ramon Bonet, de Pontós, S. Ramon de Cot. 22.5 x 19 cms. +Borrassà, 24. 
 
565 
(1296) 1297 febrer 14 
Bernat de Prat, de Besalú, i la seva esposa Ermessendis, enfranqueixen Sibilꞏla, 

filla de Guillem Baró, de Creixell, per 2 sous 8 diners. 
N. Bernat de Prat, de Besalú. 13.5 x 17 cms. +Borrassà, 25. 
 
566 
(1288) 1289 març 17 
En presència de Pere de Saragossa, senyor del castell de Pontós, Arnau d’Ordis 

presenta querella contra Guillem de Vilar, cavaller, per haver-li pres aquest certes 
quantitats de blat que li pertocaven del molí de Bes (Becio) de Creixell. 

N. Ramon Bernat, de Pontós. S. Arnau Oliver. 30 x 16 cms. +Borrassà, 26. 
 
567 
(1288) 1289 gener 15 
Guillem Moner, de Creixell, reconeix ser home propi d’Arnau d’Ordis, jurista, 

per compra feta per aquest a Blanca de Creixell, esposa de Guillem Galceran de 
Cartellà i hereva de Guillem de Creixell, de la jurisdicció d’Ordis. 

N. Berenguer de Vilar, clergue d’Ordis. 11 x 25 cms. +Borrassà, 27. 
 
568 
1291 octubre 19 



Maria, filla de Pere d’Ordis i d’Elicsendis de Trull, de Borrassà, dona en dot a 
Berenguer Guillem de Borrassà, 550 sous i aixovar, i ren rep altres tants i 100 de 
millora. 

N. Ramon Benet, de Pontós. S. Guillem Benet.. 22 x 29 cms. +Borrassà, 28. 
 
569 
1294 octubre 20 
Berenguer de Palol, cavaller de Palol Sabaldória, i la seva esposa Elicsendis, 

estableixen a Guillem, fill de Guillem Pellicer, de Borrassà i ala seva esposa 
Guillema, una feixa del camp dit de Prat, situat a Borrassà, a cens d’una aimina de 
blat, per 10 sous d’acapte. 

N. Ramon Benet, de Pontós. Carta partida. 18 x 24 cms. +Borrassà, 29. 
 
570 
1297 agost 2 
Berenguer de Palol, cavaller de Palol Sabaldòria, i la seva esposa Elicsendis, 

estableixen a Bernat Joan, de Borrassà i a la seva esposa Maria un camp, dit de 
Prat, situat a Borrassà, a cens d’una aimina de blat. 

N. Ramon Benet, de Pontós. Carta partida. 23 x 18.5 cms. +Borrassà, 30. 
 
571 
(1298) 1299 febrer 14 
Pere de Saragossa, senyor dels castells de Pontós i Creixell, enfranqueix 

Raimunda, filla de Joan de Trull, de Creixell, parròquia de Borrassà, que passa a 
ser dona pròpia d’Arnau d’Ordis i del senyor de la casa de Cabanelles, per 2 sous 8 
d. 

N. Bernat Reboll, de Pontós. 12 x 19 cms. +Borrassà, 31. 
 
572 
1299 setembre 17 
Bernat de Prat, de Besalú, redueix a Guillem Baró i Saurina, esposos de 

Creixell, persones seves pròpies, a tasca de raïms, la tasca, braçatge i terç de 
calcadura d’esplets de pa que rep a una part del camp d’aquests, dit de Cerver, a 
una feixa situada a l’indret de Figueretes, a rabassa morta de les vinyes que s’hi ha 
de plantar. 

N. Bernat de Prat, de Besalú. Carta partida. 18 x 24.5 cms. +Borrassà, 32. 
 
573 
1286 abril 19 
Bernat de Puig, de Creixell, dona possessió a Ferrer Salendí, jueu de Figueres, 

del molí seu que li havia hipotecat per un violari de 100 sous. 
N. Dalmau Honrat, de Figueres, S. Jaume Barrachi. 10.5 x 26 cms. +Borrassà, 

33. 
 
574 
1287 maig 24 
Bernat de Puig, de Creixell, rep d’Arnau d’Ordis, jurista, en feu, el molí de 

Bes, que té en franc alou a Borrassà, a la riera d’Àlguema, de manera que quan es 
vengui o empenyori, dit Ordis en tingui terços i foriscapis, i promet fer-li cens 
d’una migera de blat. 



N. Ramon Benet de Pontós S. Arnau Oliver. 32 x 25.5 cms. +Borrassà, 34. 
 
575 
1286 setembre 5 
Bernat de Pols, fill d’Arnau de Pols, cavaller, i Saurina, esposa seva, venen a 

Arnau d’Ordis, jurista, la meitat de la meitat del molí dit de Bes, situat a Creixell, 
damunt la riera d’Àlguema, pel preu de 315 sous bar. 

N. Ramon Benet, de Pontós. S. Guillem Benet. 27 x 20 cms. +Borrassà, 35. 
 
576 
1288 juny 22 
Bernat de Puig, de Creixell, garanteix d’evicció a Arnau d’Ordis la venda que 

li ha fet d’una aimina de blat de cens sobre el molí de Bes, situat sobre la riera 
d’Àlguema, per 315 sous, i que ha fet firmar per la seva germana Saurina, esposa 
de Bernat de Pols. 

N. Ramon Benet, de Pontós. S. Arnau Oliver. 39 x 29 cms. +Borrassà, 36. 
 
577 
1292 juny 23 
Arnau d’Ordis declara a Pere de Saragossa, Guillem de Vilar, jurista de 

Peralada, i Guillem de Vilar, cavaller, que seguirà la causa que té contra dit 
Guillem de Vilar cavaller, sobre la percepció d’una aimina de blat cada 15 dies al 
molí de Bes de Creixell, que li ha venut Bernat de Puig de Creixell, i sobre la 
percepció d’una aimina i una quartera de blat del mateix molí que li ha venut 
Bernat de Pols. 

N. Ramon Benet, de Pontós. 28 x 24 cms. +Borrassà, 37. 
 
578 
1375 gener 8, Vilabertran 
Pere Serol, de Tonyà, parròquia de Siurana, estableix a Guillem de Puig, 

clergue de Vilamalla, els molins que té a Vilamorell, sobre el riu Àlguema, a cens 
de 34 migeres d’ordi per al capellà de Sant Genís de Vilamorell, 6 migeres de blat 
per a l’Almoina i 100 sous melgoresos per a l’atorgant, per 105 lliures bar. 
d’acapte. 

N. Joan Roig. 37 x 40 cms. +Borrassà, 38. 
 
579 
1537 novembre 22, Girona 
Joan Bret, donzell de la vegueria de Girona, procurador de Narcís Bret, senyor 

de la força de la Bastida, estableix a Gilabert de Cruïlles, cavaller de Sant Pere 
Pescador, uns molins derruïts situats a la riera d’Àlguema, a cens, reduït amb 
autorització del vicari general, de 6 migeres i 3 mesurons d’ordi per al benefici de 
Sant Genís de Vilamorell, i d’una migera i 4 mesurons de blat per a l’Almoina. 

N. Gaspar Barrot. 64 x 41 cms. +Borrassà, 39. 
 
580 
(1307) 1308 març 12 
Guillem Sabater, d’Ordis, el seu fill Pere i l’esposa d’aquest, Sibilꞏla, el fill dels 

dos, Pere i l’esposa d’aquest, Maria, venen a Guillem, viuda de Pere d’Olives, 



d’Ordis i al seu fill Pere, un camp dit de Salamanya, que tenen per Berenguer de 
Palol Sabaldòria, situat a Borrassà, pel preu de 85 sous bar. 

N. Ramon Jover, de Navata. S. Pere Ferrer. 23 x 26.5 cms. +Borrassà, 40. 
 
581 
1263 juny 30 
a) Arnau de Pontós, cavaller, fill de Bernat, firma a Arnau d’Ordis, jurista, la 

venda que ell i el seu pare li havien fet dels masos Trull i Brescó, situats a la 
parròquia de Borrassà, pel preu de 2.600 sous bar.  

b) Saurina, esposa de Berenguer de Pontós, firma la mateixa venda, per raó de 
la hipoteca de 300 sous melgoresos feta pel seu marit per raó d’un llegat de la seva 
mare, Ermessendis.  

N. Ponç de Fonts, de Peralada. S. Guillem Pou. 36x 21 cms. +Borrassà, 41. 
 
582 
1263 octubre 20 
Berenguer de Pontós i el seu fill Arnau, cavallers, firmen rebut a Arnau 

d’Ordis, jurista, de 2.600 sous bar., preu dels masos Trull i Brescó de Borrassà, 
que li han venut. 

N. Ponç de Fonts, de Peralada. S. Guillem Pere. 10 x 16.5 cms. +Borrassà 42. 
 
583 
(1308) 1309 febrer 24 
Bernat d’Ulineda, clergue d’Ordis, marmessor d’Arnau d’Ordis, jurista, ven a 

Arnau Adroher, que compra amb cabals de la marmesoria de Guillem Gaufred, 
tresorer de la seu, els masos Trull i Brescó de Borrassà, certes prestacions que fan 
en Cases, en Girbert, en Cruquelles, en Roquella i en Gamell, i el molí de Guillem 
de Vilar, situat a la riera d’Àlguema, pel preu de 7.000 sous bar. 

N. Besalú Burgués, de Girona. 56 x 33 cms. +Borrassà, 43. 
 
584 
(1309) 1310 març 16 
Sentència de Berenguer Rebull, jurista de Lladó, en causa de Berenguer de 

Palol, cavaller, contra els homes de Borrassà, sobre el seu dret de pas pel portal de 
Borriana, del mur de Borrassà. 

N. Bernat Colom, de Pontós. 52 x 36 cms. +Borrassà, 44. 
 
585 
1315 juliol 14 
Berenguer de Palol Sabaldòria estableix a Ramon de Puig, de Borrassà i a la 

seva esposa Maria, un hort del Camp de l’Horta, situat a Borrassà, a cens d’una 
aimina de blat, per 20 sous d’acapte. 

N. Bernat Colom, de Figueres. Carta partida. 21 x 32 cms. +Borrassà, 45. 
 
586 
1317 maig 27 
Berenguer de Palol Sabaldòria, cavaller, estableix a Bartomeu Sifred i 

Elicsendis, esposos de Borrassà, una feixa del seu camp de Timoners, situat a 
Borrassà, a cens d’una aimina de blat, per 25 sous bar. d’acapte. 

N. Bernat Colom, de Pontós. Carta partida. 23 x 22 cms. +Borrassà, 46. 



 
586 
1323 agost 6 
L’abat Berenguer, del monestir de Sant Miquel de Fluvià, enfranqueix 

Elicsendis, filla de Bernat des Prats, de Borrassà, [que casa amb Ramon Trull, 
també de Borrassà] per 2 sous 8 diners. 

N. Francesc de Vall, de Sant Miquel de Fluvià. 12 x 18.5 cms. +Borrassà, 47. 
 
588 
1324 abril 27 
Maria, esposa de Berenguer Brescó, de Borrassà, es fa dona pròpia de 

l’Almoina per raó del seu matrimoni 
N. Bernat Colom, de Pontós. 13 x 28.5 cms. +Borrassà, 48. 
 
589 
1325 agost 26 
Guillem Ramon, batlle reial de Creixell, amb consentiment de Jaume Toulat, 

jutge de Creixell, defineix a Ramon de Trull, de Borrassà, el delicte d’haver tallat 
un arbre poll de Bartomeu Guillem, del mateix poble i cosí seu, per 5 sous. 

N. Bernat Colom, de Pontós. 16.5 x 24 cms. +Borrassà, 49. 
 
590 
1326 març 31 
Ramon de Prat, jurista de Besalú, autoritza Berenguer de Pou, de Borrassà, a 

fer vinya en una terra que aquest té per ell i pel beneficiat de Creixell, situada a 
Borrassà, per un parell de gallines. 

N. Bernat Colom, de Pontós. Carta partida. 17 x 19 cms. +Borrassà, 50. 
 
591 
1326 març 31 
Ramon de Prat, jurista de Besalú, dòna llicència a Guillem Baró, de Creixell, i 

a la seva esposa Barcelona, de fer vinya i trilla a unes terres que tenen per ell, 
situades a Borrassà, indrets de Satrou i Puig Ferrer, a tasca, braçatge i un terç de 
calcadura, per 5 sous. 

N. Bernat Colom, de Pontós. Carta partida. 18 x 22.5 cms. +Borrassà, 51. 
 
592 
1326 octubre 13 
Maria, viuda de Berenguer Guillem, de Borrassà, defineix al seu germà Ramon 

de Trull i al fill d’aquest, Ramon, la seva legítima per 550 sous i les peces de roba 
que s’enumeren. 

N. Bernat Colom, de Pontós. 16.5 x 27 cms. +Borrassà, 52. 
 
593 
a) 1327 setembre 28 
Arnau, fill de Ramon de Trull, de Borrassà, reconeix al seu germà Ramon de 

Trull haver rebut d’ell 50 sous dels que tenia debitori. 
b) 1327 setembre 3 



Castelló d’Oliveres, de Vilajoan, firma rebut a Ramon, fill de Ramon de Trull, 
de Borrassà de 200 sous, dot d’Alemanya, esposa de l’atorgant i germana de dit 
Ramon. 

N. Bernat Colom, de Pontós. 17 x 27 cms. +Borrassà, 53. 
 
594 
1329 novembre 5 
Berenguer Albert, de Borrassà, promet a Ramon de Trull, del mateix lloc, que 

un cop rebut els 50 sous que aquest li deu, li tornarà certes escriptures atorgades 
per Isaac Deuslocresca, jueu de Figueres, Bartomeu Guillem, de Borrassà i el 
mateix Trull. 

N. Guillem de Castellsarraí, de Pontós. 12 x 31 cms. +Borrassà, 54. 
 
595 
1330 desembre 18 
Perpinyà de Joanell, de Borrassà, firma rebut a Ramon, fill de Ramon Trull, 

del mateix lloc, de 30 sous bar., part del deute de 120 que Momet Maimó, jueu de 
Peralada, havia cedit a l’atorgant. 

N. Guillem de Castellsarraí, de Pontós. 11.5 x 23 cms. +Borrassà, 55. 
 
596 
1339 agost 18, Pontós 
Berenguer Albert, de Borrassà, firma rebut a Ramon de Trull, del mateix 

poble, de 37 sous 6 d. bar., que resten d’un debitori de 150 que li havia firmat el 
1328. 

N-. Guillem de Castellsarraí. 11 x 25 cms. +Borrassà, 56. 
 
597 
1332 maig 18 
Guillem Baró major de dies, Guillem Baró menor i Barcelona, esposa d’aquest 

i filla d’aquell, tots de Creixell, parròquia de Borrassà, reconeixen a Pere de 
Casadevall, paborde de l’Almoina, ser persones pròpies seves per raó del mas Baró 
de Creixell. 

N. Guillem de Castellsarraí, de Pontós. 26 x 29 cms. +Borrassà, 57. 
 
598 
1333 maig 19 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, redueix una alberga que rebia del 

mas Brescó de Borrassà, de dos cavallers, dos escuders, dos troters, dues fogaces 
“canaberils”(sic; cavallerils), un pernil de lliura carnissera, un pa d’ordi, 4 ous, 
dos formatges, 2 garbes d’ordi i 5 tirades i joves, a cens de 17 sous. 

N. Arnau de Mas, de Girona. Carta pertida. 36 x 27 cms. +Borrassà, 58. 
 
599 
1333 juliol 24 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, redueix una alberga, tragines i 

altres prestacions que rep de Ramon de Trull i el seu fill Ramon pel mas Trull de 
Borrassà, a cens de 10 sous per l’alberga i de 5 sous per les altres prestacions. 

N. Guillem de Castellsarraí, de Pontós. Carta partida. 39 x 40 cms. +Borrassà, 
59. 



 
600 
1334 novembre 28 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, enfranqueix Guillema, filla de 

Ramon de Trull, de Borrassà, per 2 sous 8 d. bar. 
N. Ramon de Vinyes, de la cúria episcopal. 17 x 23.5 cms. +Borrassà, 60. 
 
601 
(1336) 1337 febrer 25 
Ramon de Trull, el seu fill Ramon i Elicsendis, esposa d’aquest, tots de 

Borrassà, venen a Arnau Borra, d’Ordis, un pati del mas Trull que tenen a directe 
domini de l’Almoina, a fi d’edificar-hi casa, pel preu de 60 sous, amb reserva de 
cens d’una gallina. 

N. Guillem de Castellsarraí, de Pontós. Carta partida. 28 x 34 cms. +Borrassà, 
61 

 
602 
(1336) 1337 febrer 25 
Ramon de Trull, el seu fill Ramon i Elicsendis, esposa d’aquest, tots de 

Borrassà, venen a Pere Fornell, de Borrassà, un pati del mas Trull que tenen a 
directe domini de l’Almoina, a fi d’edificar-hi casa, pel preu de 100 sous, amb 
reserva de cens d’una gallina. 

N. Guillem de Castellsarraí, de Pontós. Carta partida. 24 x 33.5 cms. 
+Borrassà, 62. 

 
603 
(1336) 1337 març 22 
Ramon de Trull major de dies, de Borrassà, atès que el seu fill Ramon ha dotat 

la filla de l’atorgant, Guillema, esposa de Bernat Avinyó, també de Borrassà, amb 
1.060 sous, li lliura dos camps, dits de Sant Andreu i de Feixes, per mentre no 
s’hagi satisfet totalment la dita dot. 

N. Guillem de Castellsarraí, de Pontós. 23 x 21.5 cms. +Borrassà, 62, 
 
604 
1336 abril 21 
Bernat Brescó, fill de Berenguer Brescó de Borrassà, es fa home propi de Pere 

de Casadevall, paborde de l’Almoina, i li promet cens de mitja lliura de cera, amb 
reserva de poder-se redimir per 5 sous. 

N. Guillem de Castellsarraí, de Pontós. Carta partida. 18 x 28 cms. +Borrassà, 
64. 

 
605 
1336 novembre 14 
Bernat Avinyó, de Borrassà, procurador de Castelló d’Oliveres de Vila-joan 

davant de la cort de Creixell per a exigir un deute de 2.000 sous que amb dit 
Oliveres tenen Ramon de Trull, de Borrassà i els seus per causa del dot 
d’Alamanda, filla de l’esmentat Ramon i esposa de dit Oliveres, firma rebut de 20 
sous, procedents dels esplets del mateix Ramon de Trull durant l’any corrent. 

N. Guillem de Castellsarraí, de Pontós. 17 x 21 cms. +Borrassà, 65. 
 



606 
1336 novembre 14 
Guillem Vinyoles, draper de Figueres, firma rebut a Ramon de Trull menor de 

dies, de Borrassà, de 10 sous que la cort del castell de Creixell li ha lliurat, part 
dels 30 en què s’havien avaluat els esplets de dit Trull per l’any corrent. 

N. Guillem de Castellsarraí, de Pontós. 14 x 22 cms. +Borrassà, 66. 
 
607 
(1337) 1338 març 6 
Pere Vinyoles, fill de Guillem, de Figueres, firma quitació total de deutes a 

favor de Ramon de Trull, fill de Ramon, de Borrassà. 
N. Guillem de Castellsarraí, de Pontós. 10 x 33 cms. +Borrassà, 67. 
 
608 
1337 març 28 
Ramon de Trull, el seu fill Ramon i l’esposa d’aquest, Elicsendis, venen a 

Bernat Teixidor i Ermessendis, de Borrassà, un pati que tenen a directe domini de 
l’Almoina en terra del seu mas Trull de Borrassà, pel preu de 40 sous, amb reserva 
de cens d’una gallina 

N. Guillem de Castellsarraí, de Pontós. Carta partida. 30 x 39 cms. +Borrassà, 
68. 

 
609 
1337 abril 28 
Bernat Avinyó, de Borrassà, com a procurador de Castelló d’Oliveres, de Vila-

joan, firma rebut a Ramon de Trull, de Borrassà, de 36 sous bar., part del dot 
d’Alamanda, esposa de dit Castelló i germana de l’esmentat Ramon. 

N. Guillem de Castellsarraí, de Pontós. 14 x 17 cms. +Borrassà, 69. 
 
610 
1337 maig 12 
Huguet d’Empúries, senyor dels castells de Pontós i Creixell, composa a 

Ramon de Trull menor de dies, de Borrassà, el delicte d’haver donat cops al seu 
pare, Ramon de Trull major, per 100 sous bar. 

N. Guillem de Castellsarraí, de Pontós. 22 x 27 cms. +Borrassà, 70. 
 
611 
1337 març 28 
Ramon de Trull, el seu fill Ramon i l’esposa d’aquest, Elicsendis, tots de 

Borrassà, venen a Berenguer Llucià, del mateix lloc, un pati per a construir-hi casa 
que tenen a directe domini de l’Almoina, pel preu de 60 sous bar., amb reserva de 
cens d’un parell de gallines. 

N. Guillem de Castellsarraí, de Pontós. Carta partida. 29.5 x 36 cms. 
+Borrassà, 71. 

 
612 
1338 desembre 5 
Testament de Ramon de Trull major de dies, de Borrassà, que pren per 

marmessors Bernat Avinyó, de Borrassà, i Castelló Oliveres, de Vila-joan, gendres 



seus, elegeix sepultura a Sant Andreu de Borrassà i institueix hereu el seu net 
Antoni. 

N. Guillem de Castellsarraí, de Pontós. 50 x 28 cms. +Borrassà, 72. 
 
613 
1338 desembre 12 
Ramon de Trull major de dies firma debitori a Ramon de Terrades, sagristà de 

Borrassà i confessor seu, de 18 sous, de que reconeix estar obligat a diverses 
persones, segons que ha manifestat en confessió al mateix sagristà. 

N. Guillem de Castellsarraí, de Pontós. 15 x 27 cms. +Borrassà, 73. 
 
614 
(1338) 1339 febrer 14 
Ramon Brescó, de Borrassà, reconeix a Ramon de Trull i Ramon d’Eres, de 

Creixell, estar satisfet per ells dels perjudicis que li havien causat en haver-lo citat 
a la cort de Creixell en una causa sobre bovatge. 

N. Guillem de Castellsarraí, de Pontós. 21 x 24 cms. +Borrassà, 74. 
 
615 
(1340) 1341 gener 15 
Arnau Borra, d’Ordis, atès que Ramon de Trull i Elicsendis, esposos de 

Borrassà, li havien venut una gallina censal que s’havien reservat en la venda al 
mateix d’un pati per edificar-hi casa, i que l’Almoina va retenir dita venda de la 
gallina, ven el referit cens a la mateixa Almoina pel preu de 13 sous. 

N. Guillem de Castellsarraí, de Pontós. 37 x 27 cms. +Borrassà, 75. 
 
616 
1340 octubre 4 
Ramon de Trull i la seva esposa Elicsendis, de Borrassà, venen a Berenguer 

Llucià, del mateix lloc, dues gallines censals que s’havien reservat en vendre al 
mateix un pati per construir-hi casa, pel preu de 30 sous bar. 

Sense cloure. 26 x 29 cms. +Borrassà, 76. 
 
617 
1369 juny 1, Roses 
Fra Berenguer de Vilaür, monjo i procurador de l’abat Francesc del monestir 

de Santa Maria de Roses, enfranqueix Francesca, filla de Guillem Bremon de 
Tonyà, parròquia de Siurana [que es fa dona pròpia de l’Almoina], per 2 sous 8 
diners melgoresos. 

N. Perpinyà Collell, de Roses. 15.5 x 34 cms. +Borrassà, 77. 
 
618  
1340 octubre 2 
Ramon de Trull i Elicsendis, esposos de Borarassà, venen a Pere Fornell, del 

mateix lloc, una gallina censal que s’havien reservat en vendre al mateix un pati 
per edificar-hi casa, pel preu de 13 sous bar. 

Sense cloure. 28 x 28 cms. +Borrassà, 78. 
 
619 
1340 octubre 2 



Ramon de Trull i Elicsendis, esposos de Borrassà, venen a Arnau Borra, 
d’Ordis, una gallina censal que s’havien reservat en vendre-li un pati per a 
edificar-hi casa, pel preu de 13 sous bar. 

Sense cloure. 32 x 27 cms. +Borrassà, 79. 
 
620 
1340 octubre 26 
Ramon de Trull i Elicsendis, esposos de Borrassà, venen a l’Almoina i al 

paborde Pere de Casadevall dues gallines censals que s’havien reservat en vendre 
un pati a Nicolau Cardoner, de Borrassà, pati que és a directe domini de 
l’Almoina, pel preu de 27 sous bar. 

N. Guillem de Castellsarraí, de Pontós. 40 x 33 cms. +Borrassà, 80. 
 
621 
1340 octubre 26 
a) Berenguer Olivet, clergue, beneficiat de Santa Maria de Creixell, 

procurador de l’Almoina, reté la venda d’una gallina censal feta per Ramon de 
Trull a Berenguer Teixidor, i satisfa a dit Trull 14 sous. 

b) Berenguer Olivet, dit, procurador de l’Almoina, notifica a Ramon de Trull, 
venedor, i a Berenguer Teixidor, comprador, la retenció feta per l’Almoina d’una 
gallina censal, venuda per dit Ramon a dit Berenguer. 

N. Guillem de Castellsarraí, de Pontós. 44 x 30 cms. +Borrassà, 81. 
 
622 
1340 octubre 26 
a) Berenguer Olivet, clergue, beneficiat de Santa Maria de Creixell, 

procurador de l’Almoina, reté la venda d’una gallina censal feta per Ramon de 
Trull a Arnau Borra, i satisfa a dit Borra 13 sous. 

b) Berenguer Olivet, dit, procurador de l’Almoina, notifica a Ramon de Trull, 
venedor, i a Arnau Borra, comprador, la retenció feta per l’Almoina d’una gallina 
censal, venuda per dit Ramon a dit Arnau. 

N. Guillem de Castellsarraí, de Pontós. 52 x 27 cms. +Borrassà, 82. 
 
623 
1341 maig 9 
Bernat Avinyó, de Borrassà, firma rebut a Ramon de Trull, del mateix lloc, de 

100 sous bar., part del dot de Guillema, esposa de l’atorgant i germana de dit 
Ramon. 

N. Guillem de Castellsarraí, de Pontós. 22 x 34 cms. +Borrassà, 83. 
 
624 
1341 juny 5 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, ven a Berenguer Olivet, beneficiat 

de Santa Maria de Creixell, per set anys, els esplets de la part de delme de 
Borrassà que rep l’Almoina i dels altres drets i prestacions que rep la mateixa 
Almoina a les parròquies de Borrassà i Oris, per 800 sous anuals. 

N. Jaume Tresfort, de Girona. Carta partida. 46 x 29 cms. Borrassà, 84. 
 
625 
1341 octubre 13 



Guillema de Santgenís i el seu marit Berenguer, de Borrassà, venen a Pere 
Ramon i Guillem Ramon, de Vilamorell, un camp situat a Borrassà, indret de 
Rieradevall, per 80 sous bar., amb reserva de domini directe per a l’Almoina. 

N. Guillem de Castellsarraí, de Pontós. 28 x 28 cms. +Borrassà, 85. 
 
626 
1342 setembre 23 
Bernat Avinyó i la seva esposa Guillema, de Borrassà, firmen rebut a Ramon 

de Trull, del mateix lloc, de 15 sous, part del dot de dita Guillema. 
N. Guillem de Castellsarraí, de Pontós. 18 x 30 cms. +Borrassà, 86. 
 
627 
(1346) 1347 març 18 
Ramon de Trull, la seva esposa Elicsendis i el seu fill Berenguer, tots de 

Borrassà, venen a Guillem Martí i Elicsendis, esposos del mateix lloc, un pati que 
tenen a Borrassà a directe domini de l’Almoina, pel preu de 103 sous bar. 

N. Guillem de Castellsarraí, de Pontós. Carta partida. 37 x 29 cms. +Borrassà, 
87. 

 
628 
1346 setembre 6 
Bernat Avinyó i la seva esposa Guillema, d’Albons, venen a Bernat Bertran de 

Borrassà, una casa que tenen a Borrassà a directe domini de l’Almoina, i que 
afronta amb casa dels compradors, pel preu de 37 sous. 

N. Jaume Ferrer, d’Albons. 29 x 25 cms. +Borrassà, 88. 
 
629 
1354 maig 8, Borrassà 
Sibilꞏla, esposa de Pere Brescó, de Borrassà, es fa dona pròpia de l’Almoina en 

mans de Ramon de Clota, paborde de la mateixa, per haver entrat al mas Brescó. 
N. Pere Bru, dels castells de Pontós i Creixell. 18 x 36 cms. +Borrassà, 89. 
 
630 
1355 agost 21, Borrassà 
Pere Brescó, de Borrassà, reconeix a Berenguer Sunyer, de Creixell, haver 

rebut 350 sous, part del dot de la seva esposa Maria, neboda de dit Sunyer, difunts, 
i que es compromet a restituir a Pere, fill i hereu de dita Maria, pels que 
empenyora la feixa dita des Vich, situada a Borrassà. 

N. Pere Bru, dels castells de Pontós i Creixell. 32 x 39 cms. +Borrassà, 90. 
 
631 
1330-1357 
Cabrevacions que fan a la Pia Almoina, Arnau Borrassà, d’Ordis, Elicsendis, 

esposa de Guillem Bernat de Borrassà (1), Oliva, esposa de Francesc Jutglar de 
Vilamorell (2), Pere de Prat, de Borrassà (3), Guillem Bernat de Vilamorell (4), 
Pere Vidal, de Creixell (5) i Blanca, esposa d’Arnau de Perles, del Far, filla i 
hereva de Bernat de Vilar de Vilamorell (6). 

Notaris diversos. Sis pergamins cosits. +Borrassà, 91. 
 
632 



1359 juny 1, Girona 
Berenguer Sastre, de Borrassà, cabreva a l’Almoina una vinya situada a 

Borrassà, indret de Momires, que té per compra feta a Bartomeu Adolf, d’Ordis. 
N. Dalmau Gispert, de la cúria episcopal. 34 x 37 cms. +Borrassà, 92. 
 
633 
1360 novembre 9, Pontós 
Andreu de Verdera, batlle de Pontós, procurador de Pere sa Costa, batlle 

general de Catalunya, enfranqueix Elicsendis, filla de Ramon de Clos de la 
Roqueta, de Pontós [que casa amb Andreu Baró, de Borrassà], per 2 sous 8 d. bar. 

N. Bernat Capmany, dels castells de Pontós i Creixell. 22 x 33 cms. +Borrassà, 
93. 

 
634 
1362, s.d. 
Elicsendis, filla de Ramon de Clos, de Pontós, i esposa d’Andreu Baró, de 

Cdrteixell, reconeix ser dona pròpia de l’Almoina per raó del mas Baró on s’ha 
casat. 

N. Pere Bru, dels castells de Pontós i Creixell. 22 x 34.5 cms. +Borrassà, 94. 
 
635 
1263 octubre 20 
Berenguer de Pontós i el seu fill Arnau de Pontós, cavallers, prometen a Arnau 

d’Ordis, jurista, satisfer els deutes pels que puguin estar obligats a jueus o cristians 
els habitants dels masos Brescó i Trull, que han venut a dit Arnau. 

N. Ponç de Fonts, de Peralada. S. Guillem Pere. 14 x 16.5 cms. +Borrassà, 95. 
 
636 
1363 març 28, Girona 
Ramon de Masó i Nicolau de Font, clergues procuradors de l’Almoina, 

defineixen a Arnau des Trull, que en temps passats havia entrat al mas Canudel de 
Cistella, el mig lluïsme del mas Trull de Borrassà causat per la transmissió del 
mateix de Margarida, propietària de dit mas, a Bartomeu d’Oliveres, canonge de 
Vilabertran i oncle de dita Margarida, i per la donació feta per dit Bartomeu a 
l’esmentat Arnau, per 27 lliures bar., i a condició de que el mateix Arnau en el 
termini de cinc anys es faci home propi de l’Almoina. 

N. Guillem Llobet. Carta partida. 59 x 44 cms. +Borrassà, núm. 96. 
 
637 
1370 juny 25, Borrassà 
Arnau de Roca, clergue procurador de Pere Dalmau, paborde de l’Almoina, 

estableix a Pere de Pou, dit també Pere Ramon, una feixa de terra del mas Trull, 
situada a Borrassà, prop del camí que va a Santa Eulàlia Erma, a cens de 5 
migeres de blat, per 250 sous bar. d’entrada. 

N. Pere Bru, dels castells de Pontós i Creixell. Carta partida. 62 x 54 cms. 
+Borrassà, 97. 

 
638 
1370 juny 25, Borrassà 



Arnau de Roca, procurador de Pere Dalmau, paborde de l’Almoina, estableix a 
Ermessendis, esposa de Guillem de Solers, de Borrassà, una terra del mas Trull, 
situada a Borrassà, indret de les Feixes d’en Trull, a cens de dues migeres i una 
quartera de blat, per 135 sous bar. d’entrada. 

N. Pere Bru, dels castells de Pontós i Creixell. Carta partida. 69 x 49 cms. 
+Borrassà, 98. 

 
639 
1372 novembre 2, Borrassà 
Guillem de Solers, de Borrassà, ven a Maria, esposa de Pere Hospital, també 

de Borrassà, un trosset de terra del seu clos, a fi de donar-li pas, per 5 sous bar., 
amb reserva de directe domini per a l’Almoina. 

Sense cloure. 33 x 25 cms. Borrassà, 99. 
 
640 
1383 octubre 29, Girona 
Joan Moner, fill de Pere Moner de Creixell, parròquia de Borrassà, reconeix a 

Jaume de Soler, paborde de l’Almoina, ser home propi d’aquesta per la meitat. 
N. Guillem Llobet. 22 x 25.5 cms. +Borrassà, 100. 
 
641 
1390 novembre 14, Borrassà 
Pere de Mediona, domer de Borrassà, firma rebut a Guillem de Serres, 

procurador de l’Almoina, de 24 sous bar. per raó de les llums de vigília dels 
darrers vuit anys degudes pel mas Trull, i de 13 sous per les despeses processals en 
reclamar aquest i altres drets parroquials. 

N. Antoni Bru, dels castells de Pontós i Creixell. 13 x 31 cms. +Borrassà, 101. 
 
642 
1390 novembre 14, Borrassà 
Berenguer Brescó àlies Vich, i Guillem Vidal, de Creixell, obrers de la 

parròquia de Borrassà, firmen rebut a Guillem de Serres, procurador de 
l’Almoina, de 32 sous quel’Almoina devia a l’obra parroquial per raó dels mas 
Trull. 

N. Antoni Bru, dels castells de Pontós i Creixell. 13 x 26 cms. +Borrassà, 102. 
 
643 
1385 maig 4, Girona 
Bernat Orts, de Borrassà, cabreva a Bernat Llogaia, paborde de l’Almoina, 

una terra i vinya situades a Borrassà, indret dit “lo Truy”, per la que fa dues 
migeres i una quartera de blat de cens. 

N. Bernat de Donç. 20 x 30.5 cms. +Borrassà, 103. 
 
644 
1399 gener 30, Castelló 
Francesc de Vallgornera, senyor de Vallgornera a Peralada, ven a Elicsendis, 

esposa de Bernat de Reixach, donzell de cadaqués, fill de Bernat Sord, donzell de 
Vilanova i de Francesca, certs censos que rep de Pere Cuca, Guillem Vidal, Pere 
Casabó, Berenguer Vidal i altres veïns de Borrassà, per terres que es descriuen, pel 



preu de 5.000 sous melg., part del dot de Marquesa, esposa de l’atorgant i filla de 
l’esmentat Bernat Sord. 

N. Bernat Bofill, de Castelló. 62.5 x 62 cms. +Borrassà, 104. 
 
645 
1401 març 1, Girona 
Pere de Fàbrega, procurador de Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, 

redueix a Francesc Gibert, de Borrassà, el cens que satisfa per una possessió 
situada a l’indret de les Aspres, de tres vessanes, Salamanya o Serres d’en Trull, de 
2 vessanes, i Masada de Cases, de 4 vessanes, a tasca d’1/16, braçatge i un terç de 
calcadura. 

N. Narcís Simó. Cancelꞏlat. 33 x 41 cms. +Borrassà, 105. 
 
646 
1402 novembre 6, Vilaür 
Berenguer Cuc àlies Puig, de Vilaür, fa donació a la seva neboda Margarida, 

esposa de Jaume de Bellvespre àlies Baró, de Creixell, del mas Baró de Creixell 
que té per l’Almoina, amb reserva de recuperar-lo si dits Margarida i Jaume 
morissin sense fills i ell sobrevisqués. 

N. Jaume Riera, de Vilaür. 24 x 34 cms. +Borrassà, 106. 
 
647 
1408 novembre 3, Girona 
Sentència de Pere de Donç, clergue regent l’oficialat eclesiàstic, en la causa 

entre Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, i Guillem Vidal, de Creixell, 
parròquia de Borrassà, sobre posseïr aquest una terra del mas Baró de Borrassà 
sense reconèixer el directe domini de l’Almoina. 

N. Joan Banyils, de la cúria episcopal. 50 x 69 cms. +Borrassà, 107. 
 
648 
1408 febrer 9, Figueres 
Pere de Figuera, de Santa Llogaia d’Àlguema, la seva esposa Joana i la seva 

mare Elicsendis, venen a Antoni Oliva àlies Andreu, de Borrassà, una vinya i erm 
de sis vessanes situada a Borrassà, indret de la Serra, que és a directe domini de 
l’Almoina, pel preu de 50 sous bar. 

N. Joan Vilafant. Cancelꞏlat. 40.5 x 33 cms. +Borrassà, 108. 
 
649 
1413 setembre 29, Borrassà 
Francesc Royll, escrivent de Girona, firma rebut a Pere de Bergadà, paborde 

de l’Almoina, de 13 lliures 15 sous bar., salari de la confecció d’un capbreu dels 
béns i prestacions que l’Almoina rep a Borrassà i llocs veïns. 

N. Francesc Royll, de Girona. 21 x 26 cms. +Borrassà, 109. 
 
650 
1419 desembre 11, Borrassà 
Ramon de Palol, cavaller, i el seu fill Berenguer, estableixen a Guillem Calvell 

un hort situat a Borrassà, indret de l’Horta de Mont, a cens d’una migera de blat, 
per tres gallines d'entrada. 



N. Pere Barrera, dels castells de Pontós i de Creixell. Deteriorat. 38.5 x 41 cms. 
+Borrassà, 110. 

 
651 
1420 febrer 25, Figueres 
Guillem Calvell, de Borrassà, que ha rebut en enfiteusi de Ramon de Palol, 

cavaller, senyor del castell de Palol Sabaldòria, un hort situat a Borrassà, indret de 
l’Horta de Mont, que afronta amb el Rec Madral, a cens d’una migera de blat, la 
renuncia per cens excessiu. 

N. Pere Barrera, dels castells de Pontós i Creixell. 28.5 x 35 cms. +Borrassà, 
111. 

 
652 
1427 febrer 1, Barcelona 
Berenguer de Palol, senyor de la casa de Baulòria, atès que la seva mare 

Bartomeua, filla de Bernat Sagarriga i de Caterina de Vilaüt, i successora de Pere 
de Sagarriga, senyor de Vilaüt, a fi de restitui a Leonor, viuda de dit Pere, el dot de 
25.000 sous, havia venut a Pere Blan(sic) donzell del Rosselló, 1.562 sous 6 d. de 
censal mort, hipoteca per al pagament de les pensions de l’esmentat censal la casa 
de Vilaüt, les seves rendes de Borrassà i certs censals que es descriuen. 

N. Jaume Dalmau, de Barcelona. Còpia de 1431. 82 x 64.5 cms. +Borrassà, 112. 
 
653 
1428 març 6, Borrassà 
Bartomeua, esposa d’Antoni ça Font àlies Baró, del castell de Creixell, 

parròquia de Borrassà, reconeix a Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, ser 
persona pròpia seva per raó del mas Baró on s’ha casat. 

N. Joan de Cadavall, dels castells de Pontós i Creixell. 17 x 30.5 cms. 
+Borrassà, 113. 

 
654 
1430 octubre 12, Palol Sabaldòria 
Capítols concordats entre mossèn Berenguer de Palol, senyor de la casa de 

Palol Sabaldòria, i mossèn Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, sobre la venda 
que aquell es proposa de fer a aquesta de censos, rendes dites oblials i cavallerils, i 
terços, lluïsmes i foriscapis que rep al terme de la parròquia de Borrassà. 

N. Miquel Pere, de Girona. Llatí i català. 82 x 61.5 cms. +Borrassà, 114. 
 
655 
1430 octubre 8, Girona 
Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, Pau Riba, beneficiat de Sant Pau de la 

Calçada i Guillem Cardona, beneficiat de Santa Maria de Borrassà, atès que el 
mas de Puig de Borrassà es té pels seus respectius beneficis, a fi que Guillem 
Avinyó, senyor útil de l’esmentat mas no el deixi, li redueixen censos i tasques a 
cens de 40 sous bar., amb altres pactes. 

N. Miquel Pere. 33.5 x 47.5 cms. +Borrassà, 115. 
 
656 
1431 agost 3, Borrassà 



Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, requereix Blanca, esposa de Bernat 
Moradell, àlies Salord, que ha cedit una possessió anomenada “Camp de Prat”, 
situada a Borrassà, a Guillem Pellicer, que pagui els censos que deu a l’esmentada 
Almoina. 

N. Pere de Puig, de Pontós i Creixell. Llatí i català, 19 x 41 cms. +Borrassà, 
116. 

 
657 
1437 maig 30, Figueres 
Pere Bernat Bramon, sastre de Borrassà, ven a Antoni Margall, ferrer del 

mateix lloc, una feixa situada a l’indret de les Feixes, de mitja vessana de cabuda, 
que es té per l’Almoina, pel preu de 5 sous bar. 

Sense cloure. 28 x 34 cms. +Borrassà, 117. 
 
658 
1459 desembre 25, Borrassà 
Antoni Margall, ferrer de Borrassà, que té a directe domini de l’Almoina una 

feixa de mitja vessana situada al’indret de les Feixes, la renuncia per cens excessiu. 
N. Pere Joan, de Pontós i Cteixell. 28 x 44 cms. +Borrassà, 118. 
 
659 
1439 febrer 14, Girona 
Francesc Brescó, de Borrassà, per sí i per la seva esposa Margarida, 

propietària del mas Brescó, reconeix a Joan Pellicer, paborde de l’Almoina, s er 
home propi d’aquesta per raó de la compra feta per la mateixa Almoina a 
Berenguer de Palol Sabaldòria de diverses possessions situades a Borrassà, i li 
cabreva les terres que s’enumeren. 

N. Pere Cervià. 65.5 x 41 cms. Borrassà, 119. 
 
660 
1446 juliol 26, Avinyonet 
Anna, esposa de Pere Illa, llaner d’Avinyolet i filla de Pere Giró, teixidor 

d’Avinyonet, que té per l’Almoina una feixa situada a Borrassà, indret de les 
Feixes d’en Trull, a cens de 5 migeres de blat, la renuncia per cens excessiu. 

N. Pere de Puig, de Figueres, 26 x 40 cms. +Borrassà, 120. 
 
661 
1451 octubre 21, Girona 
Pere Cervià, teixidor de lli natural de Borrassà, veí de Celrà, ven a Guillem 

Espígol, paborde de l’Almoina, una casa situada a Borrassà, pelp preu bde 37 
lliures 5 sous, amb reserva de mitja quartera d’oli de cens per a la mateixa 
Almoina. 

Sense cloure. 34 x 38 cms. +Borrassà, 121. 
 
662 
1451 octubre 21, Girona 
Pere Cervià, teixidor de lli veí de Celrà, firma rebut a Guillem Espígol, 

paborde de l’Almoina, de 37 lliures 5 sous, preu d’una casa situada a Borrassà que 
ha venut a la mateixa Almoina. 

Sense cloure. 20 x 24 cms. +Borrassà, 122. 



 
663 
1455 desembre 12, Borrassà 
Pere Esponellà, de Creixell, parròquia de Borrassà, que té a directe domini de 

l’Almoina una terra situada a Creixell la renuncia per cens excessiu. 
N. Pere Joan de Prat, de Pontós i Creixell. 26 x 28 cms. +Borrassà, 123. 
 
664 
1496 febrer 29, Girona 
Nicolau Masdeu, paborde de l’Almoina, estableix a Bartomeu Moy àlies 

Seguer, una terra que havia estat abans donada a cens a Miquel Margall, situada a 
Borrassà, a cens de quatre migeres de blat, per un parell de pollastres d’entrada. 

N. Joan Oliu. 32 x 58 cms. +Borrassà, 124. 
 
666 
1530 gener 7, Borrassà 
Salvador Eres, del veïnat de Creixell, ven a Andreu Giró, de Borrassà, el mas 

d’Eres, que és a directe domini de l’Almoina, pel preu de 15 lliures bar. 
N. Joan de Font, de Pontós i Creixell. 51 x 39.5 cms. +Borrassà, 125. 
 
606 
1445 
Pere Cardona ven a l’Almoina una casa situada a Borrassà 
Notari i.legible. 
50 x 35 cm. 
+Borrassà, 126 
 
667 
1598 febrer 13, Girona 
Joan Vilar, bracer de Borrassà, cabreva a Enric Sampsó, paborde de 

l’Almoina, un pati situat a la cellera de Borrassà, que té per compra feta a Bernat 
Mediona, propietari del mas Mediona de Borrassà, pel que fa una quartera d’ordi 
de cens. 

N. Miquel Vila. 25 x 66 cms. +Borrassà, 127. 
 
668 
1607 octubre 4, Figueres 
Antoni Solà, treballador natural de Borrassà i veí de Maçane de Cabrenys, ven 

a Pere Benet marsal, domer de Borrassà, el dret de quitar un hort d’un quart de 
vessana, situat a Borrassà, indtret d’Hortes, per 3 lliures 2 sous. 

N. Gaspar Vilar. 47 x 32 cms. +Borrassà, 128. 
 
669 
1608 agost 7, Figueres 
Esteve Morató, fuster de Borrassà, ven a Pere Benet Marsal, domer de 

Borrassà, un hort situat a Borrassà, indret d’Hortes, d’un quart de vessana de 
cabuda, pel preu de 10 sous 8 diners. 

N. Gaspar Vilar. 3 x 32 cms. +Borrassà, 129. 
 
670 



1620 juny 30, Girona 
Francesc Vehí àlies Closells, pagès d’Ordis, cabreva a Baldiri Vergonyós, 

ardiaca d’Empordà, Onofre Ciurana i de Bellafila, Matias Cella i de Canet i Joan 
Gonfaus, canonges, Bernat March i Jalpí, Miquel Vives, ciutadà honrat, Joan 
Clapés, mercader, i Gaspar Garrich, llibreter de Girona, comissaris dels afers de 
l’Almoina, una vinya situada a Borrassà, indret de Tresserres, de quatre vessanes 
de cabuda. 

N. Joan Riurans. 20 x 29 cms. +Borrassà, 130. 
 
671 
1594 gener 24, Girona 
Joan Costa, pagès de Vilamacolum, cabreva a Enric Sampsó, paborde de 

l’Almoina, una casa i hort situats a Borrassà i certes peces de terra que es 
descriuen. 

N. Miquel Gila. 16 x 63 cms. +Borrassà, 131. 
 
672 
s. XIII, s.d. 
Còpia del capbreu de la batllia de l’Almoina a Borrassà, provinent de la 

compra feta per Arnau d’Ordis a Arnau de Pontós, cavaller, de les prestacions que 
fan Elicsendis de Trull, Arnau Brescó, Pere de Casa o de Castellar, Guillem 
Moner, Berenguer Gibert, Bernat Cruquella, Pere Massot, Pere, fill de Ramon 
Helies, Pere de Cases, Elicsendis, viuda de Berenguer Roquella, Pere Gamell i 
Maria, viuda de Bernat de Vilar. 

Sense cloure. 130 x 32 cms. +Borrassà, 132. 
 
673 
1277 agost 21 
Capbreu fet per Berenguer de Palol, fill de Guillema de Borrassà, esposa de 

Ramon de Palol, de les prestacions que rep a Borrassà i Ordis dels masos de Puig, 
Massot, Guillema Sifre, Trull, Berenguer de Pou, Elies, Croquella, Brescó, 
Girbert, Casadellà i Casadeçà, de Borrassà; Carbonell Pellicer, de Creixell; 
Berenguer Ponç, de Santa Eulàlia; Pedró i Rool(sic), d’Ordis; Jordà, Pujada i 
Giguera, de Vilamorell, i Robau, d’Ordis. 

N. Ramon Benet, de Creixell. Deteriorat. 63 x 41 cms. +Borrassà, 133. 
 
674 
s. XIII, sense data 
Nota de les prestacions que satisfa el mas de Trull de Borrassà a Berenguer de 

Pontós, Santa Maria de Lladó, Sant Martí [Sacosta] de Girona, els castells de 
Creixell i d’Avinyonet, i a Guillem de Borrassà, per peces de terra que hom 
enumera. 

Sense cloure. Deteriorat. 15.5 x 18 cms. +Borrassà, 134. 
 
675 
1125 abril 25 
Guerau, “chapellanus” de l’església de Sant Andreu de Borrassà, amb 

consentiment de Pere Pons, sagristà, i d’Arnau, prevere, clergues de la mateixa 
església, i d’Arnau, prepòsit de Santa Maria de Lladó, concedeix perpètuament a 
Pere de Trull i al “nepos” d’aquest, Arnau, un camp que ja tenen en pagesía per 



Sant Andreu, a tasca, braçatge i un terç de calcadura, per mentre els seus 
descendents habitin el mas de Trull, i en reben 24 sous de diners de Girona. 

Que est acta .VII. kalendas madii anno .XVII. regnante Ludouicho rege. 
N. Pere, prevere. 9.5 x 26.5 cms. +Borrassà, 135. 
 
676 
1192 setembre 10 
Pere de Borrassà firma a Arnau des Trull i a la seva esposa Beatriu dues feixes 

de terra i un hort que aquests tenen a la parròquia de Borrassà, a tasca, braçatge i 
un terç de calcadura, i quart per l’hort, i en rep 4 sous. 

N. Ermengol, prevere de Girona. S. Bernat Esteve. 9 x 18.5 cms. +Borrassà, 
136. 

 
677 
(1236) 1237 febrer 7 
Arnau de Borrassà, la seva esposa Raimunda i el seu fill Berenguer, junt amb 

el seu germà Berreganus, enfranqueixen Pere Pellicer, home propi seu de 
Borrassà, que passa a ésser-ho de Pere de Mata, per 100 sous bar. que reben del 
mateix Pellicer. 

N. Joan, sacerdot. 9 x 19 cms. +Borrassà, 137. 
 
678 
1247 juliol 20 
Guillema, filla de Pere de Mata, defineix al seu germà Pere de Mata la legítima 

sobre els béns del seu pare i de la seva mare Garsendis, per 4.000 sous melgoresos. 
N. Jaume, levita de Banyoles. S. Joan de Porqueres. Còpia de 1263. 21.5 x 20 

cms. +Borrassà, 138. 
 
679 
1248 desembre 20 
Guillema de Borrassà i el seu marit Ramon de Palol estableixen a Bernat 

Francesc i Ermessendis, esposos, una terra situada a Borrassà, al camp d’Olivet, a 
cens d’una migera de blat, per 8 sous bar. de doblenc. 

N. Berenguer, sacerdot de ferigola. Còpia de 1294. 17 x 26 cms. +Borrassà, 139. 
 
680 
1260 maig 2 
Berenguer de Pontós, cavaller, la seva esposa Saurina i el seu fill Ramon, venen 

a Arnau d’Ordis, amb consentiment d’Arnau de Trull, batlle, les tasques i 
braçatges que reben sobre quatre camps situats a Borrassà, que tenen Pere 
Roquella, d’Ordis, Nicolau Gamell, d’Ordis i Bernat de Cases, pel preu de 130 sous 
bar. de tern. 

N. Arnau, clergue del vilar d’Ordis. 24 x 19.5 cms. +Borrassà, 140. 
 
681 
1261 juny 18 
Bernat de Puig, de Creixell, firma debitori a Joan Montaner, de Peralada, de 

44’5 sous melg., per raó de roba que li ha comprat, i que promet satisfer en la 
proxima festivitat de Sant Miquel de setembre, i dòna per fermança Pere d’Ordis, 
de Borrassà. 



N. Arnau Pere de Truyols, de Peralada. 13 x 17.5 cms. +Borrassà, 141. 
 
682 
a) 1263 abril 17 
Berenguer de Pontós, cavaller, i el seu fill Arnau prometen a Arnau d’Ordis, 

jurista, que satisfarà a jueus i cristians allò en què estigui obligats com a fermances 
els habitants dels masos Trull i Brescó que han venut a dit Arnau 

b)1263 abril 18 
Berenguer de Pontós, caballer, i el seu fill Arnau firmen rebut a Arnau d’Ordis 

de 2.600 sous bar. de tern, preu pel que li han venut els masos Trull i Brescó, de 
Borrassà. 

N. Bernat de Vic, de Girona. S. Ramon de Bas. 30 x 20 cms. +Borrassà, 142. 
 
683 
(1266) 1267 febrer 20 
Guillem de Creixell firma a Berenguer de Borrassà, fill d’Arnau de Borrassà, 

el feu dit de Bellpuig que a aquest havia venut Pere de Bellpuig, que el tenia per la 
seva esposa Berenguera Galiera de Pausada, de Sant Llorenç de la Muga; el feu és 
situat a la parròquia de Borrassà i dit Berenguer l’haurà de tenir per Arnau de 
Camós i aquest per l’atorgant, que rep per l’acte 50 sous bar. de tern. 

N. Berenguer Elies, prevere de Borrassà. 11 x 28 cms. +Borrassà, 143. 
 
684 
1271 juny 9 
Berenguer de Bellpuig, cavaller, reconeix a Berenguer de Pals, cavaller, haver 

venut a Berenguer de Borrassà el feu que Pere de Bellpuig, germà de l’atorgant, 
tenia per Arnau de Camós, situat a Borrassà, i definei a dit Guillem de Pals totes 
les peticions que pogués fer-li pel mateix feu. 

N. Damon de Prat, de Besalú. S.Besalú Burgués. 10.5 x 14.5 cms. +Borrassà, 
144. 

 
685 
1271 novembre 7 
Blanca de Creixell, filla i hereva de Guillem de Creixell, firma a Bernat de 

Camós, monjo de Sant Pere de Besalú, el feu que Arnau de Camós, germà 
d’aquest, tenia pel senyor de Creixell a la parròquia de Borrassà i que li va donar 
amb donació entre vius, per 10 sous bar.de tern. 

N. Ramon de Prats, de Besalú. S. Besalú Burgués.15 x 23.5 cms. +Borrassà, 
145. 

 
686 
1271 juliol 2 
Arnau de Camós, cavaller, fa donació al seu germà Bernat de Camós, monjo de 

Sant Pere de Besalú, del feu que té pel senyor de Creixell a la parròquia de 
Borrassà. 

N- Ramon de Prat, de Besalú. S. Besalú Burgués. 18 x 16.5 cms. +Borrassà, 
145. 

 
687 
1277 agost 22 



Berenguer de Palol, cavaller del castell de Palol Sabaldòria, fill de Guillema de 
Borrassà, esposa de Ramon de Palol, pare seu difunt, firma a Pere Elies de 
Borrassà i Guillema, esposos, una feixa “ad rigandum” situada a Borrassà, indret 
d’Horta de Mont, de dues porcas de cabuda, a cens de dos diners comtals, per 100 
sous bar. d’entrada. 

N. Ramon Benet, dels castells de Pontós i Creixell. Carta partida. 16 x 34.5 
cms. +Borrassà, 147. 

 
688 
1282 novembre 17 
Berenguer d’Hospital, clergue establert de l’altar de Santa Caterina de Lladó, 

enfranqueix Esclaramunda, filla de Pere Miquel, de Vilamorell, parròquia de 
Borrassà, que passa a serdona pròpia d’Arnau d’Ordis, per 2 sous 8 d. 

N. Arnau de Vilar, sagristà de Borrassà. 12.5 x 22 cms. +Borrassà, 148. 
 
689 
1286 abril 11 
Pere de Roure, de Creixell, atès que el seu senyor, Bernat de Puig, també de 

Creixell, l’ha venut a Arnau d’Ordis, jurista, li fa homenatge, amb esperança de 
rebre’n defensa. 

N. Berenguer de Vilar, clergue d’Ordis. 12’5 x 19 cms. +Borrassà, 149. 
 
690 
1286 abril 19 
a) Cecília, viuda de Bernat de Puig, de Crexell, ven a Ferrer Salendí, jueu de 

Figueres, un violari de 100 sous anyals que s’havia reservat en fer heretament al 
seu fill Bernat de Puig i 200 sous per testar, per 400 sous bar. 

b) Bernat de Puig, fill de dita Cecília, promet pagar a Ferrer Salendí 100 sous 
anuals durant la vida de la seva mare i 200 quan ella mori, i li hipoteca un molí que 
no es descriu. 

c) Cecília, predita, firma rebut a Ferrer Salendí de 400 sous bar. de tern. 
N. Dalmau Honrat, de Figueres. S. Jaume Barrachi. 60 x 28 cms. +Borrassà, 

150. 
 
691 
(1290) 1291 gener 28 
Berenguer de Palol Sabaldòria, cavaller, Bertran de Montcanut, rector de 

l’altar de Santa Maria de Borrassà, i Arnau de Costa de Castelló, autoritzen 
Berenguer Pons de Santa Eulàlia i al seu fill a plantar vinya i oliveres en dues 
possessions que tenen pels atorgants, situades a Borrassà, indrets de Serramitja i 
Ladratas, a tasca, i quan hagin arrencat les oliveres, tasca i braçatge. 

N. Bernat de Vilar, clergue d’Ordis. Còpia de 1310. 22 x 19 cms. +Borrassà, 
151. 

 
692 
1295 juny 19 
Berenguer de Palol, cavaller de Palol Sabaldòria, junt amb la seva esposa 

Elicsendis, estableixen a Vidal Ramon de Corbera, natural del bisbat d’Elna i veí 
de Borrassà i a la seva esposa Ermessendis un terreny pròxim a la cellera de 



Borrassà per fer-hi casa, on hi ha tres oliveres plantades, a cinc migeres de blat de 
cens, per 25 sous bar. de tern d’entrada. 

N. Ramon Benet, dels castells de Pontós i Creixell. Carta partida. 22.5 x 15 
cms. +Borrassà, 152. 

 
693 
1304 abril 9 
Ramon de Trull, de Borrassà, la seva mare Elicsendis i la seva esposa Marsella, 

venen a Maria Fornells, viuda de Pere de Fornells, una terra situada a la 
parròquia de Borrassà, indret de Serra, pel preu de 90 sous bar., amb reserva de 
tasca i braçatge per Arnau d’Ordis. 

B. Bernat Colom, de Pontós. 17 x 24.5 cms. +Borrassà, 153. 
 
694 
1309 octubre 22 
Guillem de Trull, de Borrassà i la seva esposa Adelaida, venen a Pere Gibert, 

del mateix lloc i a la seva esposa Girona, una casa situada a la parròquia de 
Borrassà pel preu de 30 sous bar., amb reserva de domini directe i d’una migera 
de blat de cens per a Berenguer, cavaller de Palol Sabaldòria. 

N. Bernat Colom, de Pontós. Carta partida. 20 x 24.5 cms. +Borrassà, 154. 
 
695 
1324 desembre 16 
Elicsendis esposa de Ramon de Trull, fill de Ramon de Trull de Borrassà, es fa 

dona pròpia de l’Almoina en mà del paborde Pere de Miars. 
N. Bernat Colom, de Pontós. 10 x 25.5 cms. +Borrassà, 155. 
 
696 
1315 agost 10 
Berenguer de Palol Sabaldòria, cavaller, estableix a Arnau Gamell de Borrassà 

una feixa del seu camp dit d’Olivet, a cens de 5 migers de blat, per 50 sous bar. 
d’acapte. 

N. Bernat Colom, de Pontós. Carta partida. 25.5 x 26 cms. +Borrassà, 156. 
 
697 
1305 agost 30 
Sentència d’Arnau Seroll, jurista, en causa entre Ramon de Trull, de Borrassà, 

d’una part, i Berenguer, rpior de Santa Maria de Lladó i Bernat d’Oliveda, 
clergue d’Ordis, marmessors d’Arnau d’Ordis, jurista, sobre la batllia que dit 
Trull tenia per Berenguer de Pontós, cavaller, i que valia 40 sous anuals, batllia 
que és adjudicada al mateix Trull. 

N. Bernat Colom, de Figueres. 33.5 x 23 cms. +Borrassà, 157. 
 
698 
1312 juny 26 
Testament de Mansilia, esposa de Ramon de Trull, de Borrassà, que pren per 

marmessors Bernat Cruquella i el seu marit esmentat; elegeix sepultura a 
Borrassà, fa llegats de devoció i deixes als seus fills Arnau i Bartomeu i a les seves 
filles Alamanda i Guillema, i instituteix hereu el seu fill Ramon. 

N. Arnau de Creu, clergue de Borrassà. 32.5 x 32 cms. +Borrassà, 158. 



 
699 
1317 maig 27 
Berenguer de Palol Sabaldòria, cavaller, estableix a Pere Sastre i Berenguera, 

esposos de Borrassà, una feixa del seu camp de Timoners, situat a Borrassà, a cens 
d’una aimina de blat, per 20 sous bar. d’entrada. 

N. Bernat Colom, de Pontós. Carta partida. 24 x 23 cms. +Borrassà, 159. 
 
700 
1324 desembre 31 
Caterina, filla de Pere Gibert de Borrassà, es f adona pròpia de l’Almoina en 

mans de paborde Pere de Miars, a causa d’haver-se’n fet els seus pares. 
N. Arnau de Mas, de Girona. 11.5 x 30 cms. +Borrassà, 160. 
 
701 
1324 juliol 18 
Elicsendis, filla de Ramon de Trull, de Borrassà, ambconsentiment del seu 

marit, Castelló d’Oliveres, defineix al dit pare seu i al seu germà Ramon la 
legítima per 2.000 sous i aixovar. 

N. Bernat Colom, dePontós. 18 x 22 cms. +Borrassà, 161. 
 
702 
1326 octubre 13 
Maria, viuda deBerenguer Guillem de Borrassà i el seu fill Bartomeu Guillem, 

defineixen a Ramon de Trull i al seu fill Ramon tots els deutes pendents. 
N. Bernat Colom, dePontós. 16 x 25 cms. +Borrassà, 162. 
 
703 
(1325) 1326 gener 4 
Ermessendis Bonet, filla de Joan Bonet, d’Ordis, ven a Pere de Casa, del 

mateix lloc, una feixa que té per Ramon de Palol Sabaldòria, cavaller, situada a 
Borrassà, pel preu de 30 sous 6 d. bar. 

N. Arnau de Pols, del castell de Navata. 23 x 37 cms. +Borrassà, 163. 
 
704 
(1316) 1317 febrer 24 
Berenguer de Palol, cavaller, redueix a Berenguier Cuc, de Borrassà, una tasca 

i braçatge que aquest li fa per unes feixes que té per ell situades a Borrassà, indret 
de Blanquers, a cens d’una migera d’ordi, i rep d’ell per dita reducció 12 diners 
bar. 

N. Bernat Colom, de Figueres. Carta partida. 13 x 27.5 cms. +Borrassà, 164. 
 
705 
1327 juliol 6 
Sentència arbitral de Bernat de Pera, paborde de l’Almoina, Guillem Ramon, 

batlle de Creixell, Perpinyà Ferrer, de Figueres, i Castelló d’Oliveres, de Vila-joan, 
en qüestió entre Ramon de Trull, de Borrassà, i el seu fill Ramon, sobre la divisió 
del mas Trull entre un i altre. 

N. Bernat Colom, de Pontós. Carta partida. 28 x 30 cms. +Borrassà, 165. 
 



706 
1331 novembre 18 
Ramon de Palol Sabaldòria, cavaller, estableix a Berenguer Costes i Elicsendis, 

esposos de Borrassà, una feixa situada a Borrassà, indret de “Camp de l’era d’en 
Palol”, a cens de mig quartó i un quart de quarta d’oli bullit, per 5 sous bar. 
d’entrada. 

N. Guillem de Castellsarraí, de Pontós, Carta partida. 27 x 26.5 cms. 
+Borrassà, 166. 

 
707 
(1332) 1333 març 17 
Gilabert de Cruïlles, fill del difunt noble Gilabert de Cruïlles, que havia 

assignat a l’Almoina el mas Baró de Creixell, parròquia de Borrassà, on habiten 
Guillem Baró, la seva filla i hereva Barcelona i el marit d’aquesta, Guillem Baró, 
enfranqueix les esmentades persones pròpies seves, a fi que facin homenatge a la 
referida Almoina. 

N. Ramon de la Sobirada, de Lleida. 16 x 28 cms. +Borrassà, 167. 
 
708 
1333 juliol 24 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, redueix a Ramon de Trull, de 

Borrassà, una alberga honrada, tres tragines, una jova, 8 ous, 4 formatges, 9 
garbes, cescles, cols i sarments, a cens de 10 sous per l’alberga i 5 sous per les 
altres prestacions. 

N. Guillem de Castellsarraí, de Pontós. Carta partida. 39 x 40 cms. +Borrassà, 
168. 

 
709 
1331 juny 16 
Ramon de Palol, cavaller, autoritza Pere Roig, de Borrassà, a plantar a una 

terra que té per ell a Borrassà, indret de Salamanya, vinya i oliveres, a tasca, i ne 
rep 10 sous. 

N. Guillem de Castellsarraí, de Pontós. Carta partida. 16 x 29 cms. +Borrassà, 
169. 

 
710 
1337 agost 4 
Bernat Avinyó, de Borrassà, firma rebut a Ramon de Trull menor de dies, 

cunyat seu, també de Borrassà, de 360 sous bar., part del dot de Guillema, esposa 
de l’atorgant i germana de dit Trull. 

N. Guillem de Castellsarraí, de Pontós. 14 x 19 cms. +Borrassà, 170. 
 
711 
(1338) 1339 febrer 7, Pontós 
Raimunda, filla de Guillem Gibert, de Borrassà, esposa de Bernat Baró, de 

Creixell, parròquia de Borrassà, es fa dona pròpia de l’Almoina en mans de Pere 
de Casadevall, representat per Berenguer Olivet, clergue de Borrassà. 

N. Guillem de Castellsarraí. 16 x 31 cms. +Borrassà, 171. 
 
712 



(1338) 1339 març 20 
Bernat Avinyó de Borrassà, firma rebut a Ramon de Trull, del mateix lloc, de 

92 sous bar. i 4 migeres de blat, que li han estat adjudicads per Berenguer Riera i 
Berenguer Brescó de Borrassà, àrbitres entre els dos. 

N. Guillem de Castellsarraí, de Pontós. 15 x 21 cms. +Borrassà, 172. 
 
713 
1339 abril 23 
Bernat Baró de Creixell, reconeix a Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, 

ser home propi seu, i pagès “amansatus” i “astrictus glebisꞏ pel mas Baró de 
Creixell. 

B. Guillem de Castellsarraí, de Pontós. 20 x 27.5 cms. +Borrassà, 173. 
 
714 
1339 juliol 16 
Bernat Avinyó, de Borrasà, firma rebut a Ramon de Trull, del mateix lloc, de 

100 sous, part del dot de Guillema, esposa de l’atorgant i germana de dit Trull, 
diners que es tenen dipositats en mans de Pere Cruquella i Pere Ribot, veïns del 
poble. 

N. Guillem de Castellsarraí, de Pontós. 13 x 26 cms. +Borrassà, 174. 
 
715 
1337 març 28 
Ramon de Trull, el seu fill Ramon i l’esposa d’aquest, Elicsendis, tots de 

Borrassà, venen a Berenguer Teixidor, del mateix lloc, un pati per edificar-hi, que 
afronta amb el que han venut a Bernat Teixidor, germà del comprador, pel preu 
de 30 sous bar., amb reserva de directe domini per a l’Almoina i d’una gallina de 
cens per als atorgants. 

N. Guillem de Castellsarraí, de Pontós. Carta partida. 25 x 36,ç.5 cms. 
+Borrassà, 175. 

 
716 
1340 octubre 4 
Ramon de Trull i Elicsendis esposos de Borrassà, venen a Bernat Teixidor, del 

mateix lloc, el cens d’una gallina que s’havien reservat en vendre-li cert solar per 
edificar-hi, pel preu de 15 sous bar. 

Sense cloure. 26 x 28 cms. +Borrassà, 176. 
 
717 
1340 octubre 4 
Ramon de Trull i Elicsendis esposos de Borrassà, venen a Bernat Teixidor, del 

mateix lloc, el cens d’una gallina que s’havien reservat en vendre-li cert solar per 
edificar-hi, pel preu de 14 sous bar. 

Sense cloure. 26’5 x 28 cms. +Borrassà, 177. 
 
718 
1340 octubre 26 
Berenguer Llucià, de Borrassà, atès que Ramon de Trull i Elicsendis, esposos 

del mateix lloc, li havien venut dues gallines de cens que s’havien reservat en la 



venda feta al mateix d’un solar per edificar-hi, i que l’Almoina va retenir la venda, 
defineix a la mateixa Almoina els drets derivats de la venda de l’esmentat cens. 

N. Guillem de Castellsarraí, de Pontós. 41 x 30 cms. Borrassà, 178. 
 
719 
1340 desembre 13 
Ramon de Trull i Elicsendis, esposos de Borrassà, venen a Guillem Martí i a la 

seva esposa Elicsendis, també de Borrassà, un pati per edificar-hi, pel preu de 50 
sous, amb reserva de directe domini per a l’Almoina i de dos diners de cens per als 
atorgants. 

Sense cloure. Carta partida. 26 x 34’5 cms. +Borrassà, 179. 
 
720 
1340 desembre 13 
Pere Fornells, de Borrassà, atès que Ramon de Trull i Erlicsendis, del mateix 

lloc, li han venut una gallina de cens que s’havien reservat en vendre-li un solar 
per a edificar-hi casa, i que l’Almoina s’ha retingut la venda de l’esmentat cens, 
defineix la mateixa venda i promet prestar anualment a l’Almoina la gallina 
referida. 

N. Guillem de Castellsarraí, de Pontós. 29 x 33 cms. +Borrassà, 180. 
 
721 
a) 1340 novembre 14 
Bernat Teixidor, de Borrassà, atès que Ramon de Trull i Elicsendis, del mateix 

lloc, li han venut un gallina censal que l’atorgant els feia, i que l’Almoina ha 
retingut la venda, la defineix, i promet satisfer l’esmentat cens a la mateixa 
Almoina 

b) 1340 novembre 16 
Bernat Teixidor, de Borrassà, promet a Pere de Casadevall fer-li anualment 

una gallina de cens per un pati que té a directe domini de l’Almoina, situat a 
Borrassà. 

N. Guillem de Castellsarraí, de Pontós. 73 x 33 cms. +Borrassà, 181. 
 
722 
1351 maig 10 
Bernat Avinyó, de Borrassà, marmessor de Ramon de Trull, del mateix lloc, 

firma rebut a Ramon de Trull [fill de l’anterior] de 20 sous part dels 400 que 
s’havia reservat dit Ramon en fer heretament al seu esmentat fill. 

N. Guillem de Castellsarraí, de Pontós. 11.5 x 24 cms. +Borrassà, 182. 
 
723 
1341 maig 29 
Bernat Avinyó, de Borrassà, marmessor de Ramon de Trull, promet a Ramon 

de Trull, fill de l’anterior, no citar-lo davant el tribunal per raó dels deutes i llegats 
del seu pare. 

N. Guillem de Castellsarraí, de Pontós. 14 x 28 cms. +Borrassà, núm. 183. 
 
724 
1341 desembre 4 



Bernat Avinyó, de Borrassà, firma rebut a Ramon de Trull i Elicsendis, 
esposos del mateix lloc, de 100 sous bar., part dels 370 dels que dit matrimoni li 
havia firmat debitori com a marmessor de Ramon de Trull, pare de dit Ramon. 

Guillem de Castellsarraí, de Pontós. 11 x 29 cms. +Borrassà, 184. 
 
725 
(1342) 1343 febrer 18 
Berenguer Albert, de Borrassà, reconeix a Ramon de Trull, del mateix lloc, 

haver rebut per mitjà de Guillem Ramon, batlle de Creixell, 44 sous bar., per raó 
de blat i ordi que li havia prestat. 

Guillem de Castellsarraí, de Pontós. 8 x 35.5 cms. +Borrassà, 185. 
 
726 
1350 octubre 23 
Pere Pellicer, dit Barata, que ha estat instituit tutor del mas Trull de Borrassà, 

que ha quedat sense tenidor a causa de les mortalitats, atesos els crèdits contra el 
mateix mas, el ven en pública subhasta a Francesc d’Oliveres, de Vila-joan, pel 
preu de 421 sous bar., amb reserva de directe domini per a l’Almoina. 

N. Pere Bru, de Pontós i Creixell. 54 x 39 cms. +Borrassà, núm. 186. 
 
727 
1361 gener 26, Borrassà 
Ramon de Palol Sabaldòria, cavaller, estableix a Pere, fill de Berenguer 

Francesc, de Borrasà, una feixa situada a Borrassà, indret d’Olivet, a cens de 5 
migeres de blat per 25 sous bar. d’entrada. 

N. Bernat Capmany, dels castells de Pontós i Creixell. 25 x 34 cms. +Borrassà, 
187. 

 
728 
1362 novembre 8, Girona 
Bartomeu Oliveres, canonge de Vilabertran, fill de Pere i Alamanda, de Vila-

joan, fa donació a Arnau de Trull, de Cistella, oncle seu, del mas de Trull de 
Borrassà, que té per herència de la seva mare. 

Sense cloure. 45 x 37 cms. +Borrassà, 188. 
 
729 
1362 abril 5, Borrassà 
Bernat Llucià, sagristà, i Pere Pellicer, dit Barata, marmessors d’Arnau 

Llucià, de Borrassà, que han venut a Elicsendis, viuda de Pere Fornells, del mateix 
lloc, una casa amb pati situada a Borrassà, que havia estat de dit Arnau, li donen 
possessió de la mateixa. 

Sense cloure. 31 x 31 cms. +Borrassà, 189. 
 
730 
1370 juny 4 
L’Almoina estableix a Francesc Gibert, de Borrassà, una feixa que havia estat 

del mas Trull, situada a l’indret de les Feixes, a cens de cinc mitgeres de blat, sense 
embostes, per 125 sous d’entrada. 

N. Pere Bru, notari de Pontós i Creixell. Carta partida. Amb firma de Ramon 
Albert, prevere de capítol de la seu. 



54 x 57 cm  
+Borrassà, 190.  
 
731 
1370 març 16, Girona 
Joan des Canudel, clergue de Cistella, fill d’Arnau des Canudel, també de 

Cistella, dit també Trull, propietari del mas Trull per donació de Bartomeu 
[Oliveres], canonge de Vilabertran, atès que el seu pare no va complir l’obligació 
de residir a l’esmentat mas Trull, que havia contret sota pena de 1.000 sous, i que 
s’ha pledejat per aquest motiu amb l’Almoina, ven l’esmentat mas a Arnau de 
Roca, procurador de l’Almoina, per 85 lliures bar., especificant les terres que 
comprèn i censos que rep. 

N. Ramon de Bruguera. 79 x 59 cms. +Borrassà, 191. 
 
732 
a)1370 març 16, Girona 
Joan des Canudel, clergue de Cistella, firma rebut a Arnau de Roca, 

procurador de l’Almoina, de 85 lliures, preu del mas Trull de Borrassà que li ha 
venut 

b) 1370 abril 25, Girona 
Arnau, fill d’Arnau Canudell, de Cistella, dit de Trull, atès que el seu germà 

Joan ha venut a l’Almoina el mas Trull de Borrassà, firma l’esmentada venda. 
N. Ramon de Bruguera. 62 x 37 cms. +Borrassà, 191b. 
 
733 
1397 juliol 27, Girona 
Joan Baró, de Creixell, fill de Ramon de Bellvespre, de l’Estela, es fa home 

propi de Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, per raó del mas Baró on ha 
entrat. 

N. Narcís Simó. 24 x 28.5 cms. +Borrassà, 192. 
 
734 
1386 maig 9, Borrassà 
Francesca, esposa de Pere Brescó, de Borrassà, es fa dona pròpia de l’Almoina 

en mans de Pere Rodolf, paborde de la mateixa, en casar-se al mas Brescó de 
Borrassà. 

N. Antoni Bru, dels castells de Pontós i Creixell. 19 x 36.5 cms. +Borrassà, 193. 
 
735 
1397 febrer 9, Pontós 
Andreu Trigua, de Borrassà, que ha venut a Maria Pujol, del mateix lloc, una 

vinya situada a Borrassà, indret de Feixes d’en Trull, per 30 lliures, sense fer-ne 
escriptura, formalitza el contracte, amb firma per raó de domini, del paborde de 
l’Almoina. 

Sense cloure. 50 x 41 cms. +Borrassà, 194. 
 
736 
1407 desembre 13, Girona 



Bernat Salvador àlies Baró, de Creixell, parròquia de Borrassà, es fa home 
propi de Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, per raó del mas Baró on s’ha 
casat. 

N. Joan de Font. 18 x 32 cms. +Borrassà, 195. 
 
737 
1408 desembre 31, Girona 
Bartomeu Brescó, fill de Pere Brescó, de Borrassà, es fa home propi de Pere de 

Bergadà, paborde de l’Almoina, per ésser-ho el seu pare. 
N. Joan de Font. 18 x 32 cms. +Borrassà, 196. 
 
738 
1410 juliol 21, Borrassà 
Elicsendis, esposa de Tomàs de Santacreu, de Borrassà, hereva d’Ermessendis, 

esposa de Guillem de Solers, també de Borrassà, que té per l’Almoina una feixa 
situada a l’indret de Feixes d’en Trull, a cens de dues migeres i una quartera de 
blat, la renuncia per cens excessiu. 

N. Antoni Bru, dels castells de Pontós i Creixell. 15 x 53 cms. +Borrassà, 197. 
 
739 
1415 setembre 12, Borrassà 
Joan Ferrer, de Creixell, parròquia de Borrassà, reconeix a Pere de Bergadà, 

paborde de l’Almoina, fer-li dues migeres i una quartera d’ordi de cens a mesura 
de Queixàs per una terra situada a Borrassà, prop de la riera d’Àlguema, 
anomenada d’en Rissec o bé d’en Tortellà. 

N. Joan de Casadevall, dels castells de Pontós i Creixell. 17 x 32 cms. 
+Borrassà, 198. 

 
740 
1424 octubre 16, Borrassà 
Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, estableix a Arnau Seguer, “carnifich” 

de Borrassà, una feixa que havia renunciat a la mateixa Almoina Elicsendis, esposa 
de Tomàs de Santacreu, de dues vessanes i mitja de cabuda, que té plantades 18 
eliveres, a cens de 5 quarteres de blat, per 12 sous d’entrada. 

N. Joan de Casadevall, dels castells de Pontós i Creixell. Carta partida. 31 x 34 
cms. +Borrassà, 199. 

 
741 
1426 març 9, Borrassà 
Arnau Genís àlies Veguer, de Borrassà, que té per Berenguer de Palol, cavaller 

senuor de Borrassà, un hort en aquesta parròquia, el renuncia per cens excessiu. 
N. Joan de Casadevall, notari de Pontós i Creixell. 24.5 x 34 cms. +Borrassà, 

200. 
 
742 
1428 març 23, Borrassà 
Joan Riba i el seu fill Antoni Riba, del terme de Creixell, parròquia de 

Borrassà, cabreven a l’Almoina una feixa de 2’5 vessanes situada a Borrassà, 
indret de Gordiola, per la que fan tasca i mitja i un terç de calcadura. 

N. Joan de Casadevall. 30 x 32 cms. +Borrassà, 201. 



 
743 
1429 juny 5, Borrassà 
Francesc Massot àlies Brescó, vei de Borrassà, es fa home propi de l’Almoina 

per haver-se casat al mas Brescó. 
N. Joan de Cadavall. 21 x 31 cms. +Borrassà, 202. 
 
744 
1431 juliol 19, Borrassà 
Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, estableix a Guillem Giró, en subhasta, 

una terra erma des dues vessanes de cabuda, que havia estat renunciada per 
Guillem Vidal, del mateix lloc, situada a l’indret de Resclosa, per 12 diners de cens. 

N. Pere de Puig. Carta partida. 42 x 34 cms. +Borrassà, 203. 
 
745 
1443 juliol 29, Borrassà 
Antònia, esposa de Jaume Riba àlies de Pou, propietària del mas de Pou de 

Borrassà, renuncia a Guillem Espígol paborde de l’Almoina, una feixa que havia 
estat del mas Trull de Borrassà, situada a l’indret de les Feixes, que el seu pare 
Pere de Pou àlies Pere Ramon havia acaptat a l’Almoina el 1370, per la que feia 5 
migeres de blat de cens. 

N. Bernat Salvà, notari de Pontós i Creixell. 22 x 35 cms. +Borrassà, 204. 
 
746 
1460 juny 9, Borrassà 
Bernat Cervià, sastre de Borrassà, ven a Joan Ferrer, fill de Pere Ferrer, de 

Santa Llogaia d’Àlguema, una casa i pati situats a Borrassà, que fan a l’Almoina 
una quartera de blat de cens, per 22 lliures bar. 

Sense cloure. 33 x 70 cms. +Borrassà, 205. 
 
747 
1483 desembre 23, Bàscara 
Joan Margall, ferrer, fill i hereu d’Antoni Margall de Borrassà, renuncia a 

l’Almoina per cens excessiu un camp de 3 vessanes situat a Borrassà, dit lo Clos, 
pel que fa 38 sous de cens. 

N. Pere Cella. 19.5 x 36 cms. +Borrassà, 206. 
 
748 
1493 febrer 19, Girona 
Nicolau Masdeu, paborde de l’Almoina, estableix el mas Massot de Borrassà, 

enrunat, a Andreu Brescó del mateix lloc, a condició de fer-li les prestacions 
cabrevades i els tres sous de la remença, i de reedificar la casa en el termini de cinc 
anys. 

N. Antoni Arnau. Carta partida. 40 x 32 cms. +Borrassà, 207. 
 
749 
1496 febrer 29, Girona 
Nicolau Masdeu, paborde de l’Almoina, estableix a Bartomeu Moy àlies 

Seguer, una terra boscosa de dues vessanes, situada a Borrassà, prop de la cellera, 



a cens de 4 migeres de blat, mesura de Borrassà, i ren rep un parell de pollastres 
d’entrada. 

N. Joan Oliu. Carta partida. 34 x 56.5 cms. Amb nota que fou renunciada el 
1500. +Borrassà, 208. 

 
750 
1435 desembre 16, Girona 
Sentència de Bernat Bofarull, oficial del bisbe de Girona, en causa de Pere 

Albert, de Borrassà, contra Llorenç Rasquer, beneficiat de la seu, sobre la batllia 
de sac de la part del delme que els beneficis de Sant Martí i Sant Francesc de la seu 
reben a Borrassà. 

N. Antic Onofre Steldat, de la curia episcopal. 70 x 37 cms. +Borrassà, 209. 
 
751 
1547 desembre 8, Bàscara 
Andreu Giró, del veïnat de Creixell de Borrassà, estableix a rabassa morta a 

Bartomeu Vic, teixidor de Borrassà, un erm de 4 vessanes, a cens de 12 sous. 
Sense cloure. 48 x 26 cms. +Borrassà, 210. 
 
752 
1556 octubre 22, Girona 
Baldiri Balle, paborde de l’lmoina, estableix a Pere Pou, prevere, sagristà de 

Borrassà, un pati de Borrassà, on abans era la casa de l’Almoina, de mitja vessana. 
A cens d’una quartera de blat, i en rep un dicat d’entrada. 

N. Joan Benet Pasqual. 42 x 36 cms. +Borrassà, 211. 
 
753 
1594 gener 3, Girona 
Joan Vilar, hostaler de Borrassà, cabreva a Enric Sampsó, paborde de 

l’Almoina, una casa situada a la plaça de Borrassà, que antigament havia estat 
graner de l’Almoina, i un hort. 

N. Miquel Vila. 17.5 x 63 cms. +Borrassà, 212. 
 
754 
1594 març 5, Girona 
Joan Perramon, pagès del veïnat de Morell de Borrassà, cabreva a Enric 

Sampsó, paborde de l’Almoina, un camp plantat d’oliveres, situat a l’indret de ça 
Coma, que havia estat de pertinences del mas Puig. 

N. Miquel Vila. 15 x 64 cms. +Borrassà, 213. 
 
755 
a) 1596 desembre 16, Girona 
Antoni Calmon, teixidor de lli francès resident a Borrassà, cabreva a Enric 

Sampsó, paborde de l’Almoina, un pati de Borrassà que té per compra feta a Pere 
Esponellà, bracer. 

b) 1597 febrer 28, Girona 
Joan Vilar, treballador de Borrassà, cabreva al mateix un hort situat a la 

cellera de Borrassà que havia estat d’Andreu Mediona. 
N. Miquel Vila. 29 x 65 cms. +Borrassà, 214. 
 



756 
1598 febrer 23, Girona 
Jaume Gifra, pagès de Borrassà, cabreva a Enric Sampsó, paborde de 

l’Almoina, un camp situat a Borrassà, dit Saules o camp Palol, plantat en part 
d’oliveres, de dues vessanes. 

N. Miquel Vila. 14 x 65 cms. +Borrassà, 215. 
 
757 
a) 1598 maig 23, Girona 
Quirze Gibert, pagès de Borrassà, cabreva a Enric Sampsó, paborde de 

l’Almoina, un tros que havia estat de Bernat Mediona, situat a Borrassà, indret 
dels Torrents, de 3 vessanes. 

b) 1598 maig 27, Girona 
Joan Pla, pagès de Borrassà, cabreva al mateix un tros de terra situat al mateix 

lloc, de 5 vessanes. 
N. Miquel Vila. 24 x 63 cms. +Borrassà, 216. 
 
758 
1599 agost 12, Girona 
Jaume Compta, pagès del veïnat de Creixell, cabreva a Enric Sampsó, paborde 

de l’Almina, la casa dita d’en Vic, situada a la plaça de Borrassà, i un quadró de 
terra de l’horta dita d’en Mont, del mateix poble. 

N. Miquel Vila. 15.5 x 66 cms. +Borrassà, 217. 
 
759 
1599 setembre 15, Girona 
Joan Pou, blanquer de Figueres, cabreva a Enric Sampsó, paborde de 

l’Almoina, un camp de Borrassà comprat a carta de gràcia a Pere Guixeres, de 2 
vessanes, dit camp Palol. 

N. Miquel Vila. 24 x 65 cms. +Borrassà, 218. 
 
760 
1600 juny 28, Girona 
Miquel Pou, prevere, beneficiat d’Ordis, procurador de Pere Pou, paraire de 

Borrassà, cabreva a Enric Sampsó, paborde de l’Almoina, un hort d’un quart de 
vessana situat a Borrassà. 

N. Miquel Vila. 12 x 64 cms. +Borrassà, 219. 
 
761 
1602 novembre 30, Girona 
Enric Sampsó, paborde de l’Almoina, estableix a Simó Olivet, domer de Salt, 

com a privada persona, una terra situada a Borrassà que havia estat de Joan 
Francisquet, i abans, del mas Riera, de mitja vessana, a cens d’un sous, per un 
parell de capons d’entrada. 

N. Pere Canals. 60 x 20.5 cms. +Borrassà, 220. 
 
762 
1627 juliol 20, Girona 
Francesc Balle, paborde de l’Almoina, estableix a Joan Moy, de Borrassà, una 

terra que té al mateix poble, indret de Feixes d’en Trull, de 6 vessanes de cabuda, 



renunciada per Cosme Pou, a cens de 5 migeres de blat, per dos parells de capons 
d’entrada. 

N. Salvi Fàbrega. 42 x 23 cms. +Borrassà, 221. 
 
763 
1633 abril 6, Girona 
Cristòfol Armadàs, pagès de Sant Pere Pescador, cabreva a Llorenç Francesc, 

prevere i comissari de l’Almoina, una terra plantada d’oliveres, situada a 
Borrassà, indret dit l’Oliver Gran i també Pujols, de 6 vessanes de cabuda, per la 
que fa una migera d’ordi de cens, i una altra terra de 3 vessanes situada a 
Borrassà, indret de Campalol (=camp Palol), per la que fa cinc migeres i una 
quartera de blat de cens. 

N. Joan Riurans. 19.5 x 31 cms. +Borrassà, 222. 
 
764 
1370 juny 26, Borrassà 
Establiments que fa Arnau de Roca, procurador de l’Almoina, a Berenguer 

Pellicer, Blanca, viuda de Pere d’Horts, de Creixell (1), Margarida, viuda de 
Miquel Martí (2-3), Pere Albert (4), Sibulꞏla, esposa de Francesc Barral (5), 
Ermessendis, esposa de Guillem de Stilcrus (6), Pere de Pou (7), Guillema, esposa 
de Pere Vidal (8), Guillem Batlle (9), Maria, viuda de Pere Hospital (10), Francesc 
Gibert (11), Pere Quer (12), Elicsendis, esposa de Berenguer Cardona (13), Pere 
Oliba (14) i Pere Oliver de Santa Eulàlia (15), de feixes del mas Trull de Borrassà, 
que havia estat de Joan Canudell, dit Trull, i del seu pare, Arnau Trull, de Cistella, 
i que a causa de les mortaldats darreres l’Almoina no podia fer conrear per 
compte propi. 

N. Pere Bru, dels castells de Pontós i Creixell. 575 x 64 cms. +Borrassà, 223 
(rotlle). 

 
765 
1370 juny 26, Borrassà 
Cabrevacions que fan a Arnau de Roca, procurador de Pere Dalmau, paborde 

de l’Almoina, Margarida, esposa de Miquel Martí, Blanca, esposa de Pere d’Horts 
(1), Guillema, esposa de Berenguer Vidal (2), Maria, esposa de Pere Hospital (3), 
Guillem Batlle, batlle de Creixell (4), Pere Albert, àlies Barral (5), Berenguer 
Pellicer (6), Francesc Guibert (7), Pere Cuca (8), Pere de Pou (9), Elicsendis, 
esposa de Berenguer Cardona (10), Guillem de Solers (11), Sibilꞏla, esposa de 
Francesc Barral (12), Pere Oliba, de Santa Eulàlia Erma (13), Pere Oliver (14) i 
Miquel Martí (15), de terres que havien estat del mas Trull de Borrassà i que han 
rebut en establiment. 

N. Pere Bru, dels castells de Pontós i Creixell. 190 x 55 cms. +Borrassà 224 
(rotlle). 

 
766 
1331 octubre 28 
Ramon de Prat, jurista de Besalú, fill de Bernat de Prat difunt, també de 

Besalú, ven a Gilabert de Cruïlles, fill de Gilabert de Cruïlles senyor de 
Peratallada, un sisè del delme de Borrassà, Creixell i Vilamorell, pel preu de 7.700 
sous. 

N. Arnau de Mas, de Girona. 68 x 57 cms. +Borrassà, 225. 



 
767 
1331 octubre 28 
Ramon de Prat, jurista fill de Bernat de Prat de Besalú, ven a Gilabert de 

Cruïlles, fill del noble Gilabert de Cruïlles de Peratallada, els censos que rep a 
Borrassà per terres que es descriuen de Guillem Ramon Batlle, de Creixell, Joan 
d’Eres de Vilamorell, Pere Vidal de Creixell, Berenguer Ferrer de Vilamorell, 
Ramon Gibert de Borrassà, Arnau de Creu, clergue, Berenguer d’Esponellà, de 
Creixell, Guillem Gibert, Berenguer de Pou, Abril Ramon de Vilamorell, Nicolau 
Baró, Guillem Ramon d’Eres, Berenguer de Riera, Berenguer de Sangenís de 
Vilamorell, Ramon Estrany de Creixell, Berenguer Pellicer i Berenguer Albert, i el 
mas Baró de Creixell, pel preu de 8.500 sous, que rep de Pere de Casadevall, 
paborde de l’Almoina. 

N. Arnau de Mas, de Girona. 150 x 62 cms. +Borrassà, 226 (rotlle). 
 
768 
1331 novembre 5 
Capbreu que fan a Gilabert de Cruïlles, de terres i possessions situades a les 

parròquies de Borrassà, Ordis i Vilamalla, Guillem Baró de Creixell, Guillem 
Batlle, batlle de Creixell (1), Joan d’Eres (2), Pere Vidal de Creixell (3), Berenguer 
Ferrer de Vilamorell (4), Ramon Gibert (5), Arnau de Creu, clergue (6), Bernat 
Bigot (7), Berenguer Esponellà (8), Ramon d’Eres (9), Guillem Gibert (10), Girona, 
filla de Ramon Bufí (11), Maria de Prat (12), Berenguer de Pou (13), Mateu Roure 
(14), Abril Ramon de Vilamorell (15), Nicolau Baró (16), Bernat de Santgenís (17), 
Berenguer de Riera (18), Guillem Bartomeu d’Eres (19), Berenguer d’Hort (20), 
Berenguer de Sangenís (21), Ramon Estrany (22), Jaume Vidal, clergue (23), 
Guillema, viuda de Berenguer Guillem (24), Berenguer Pellicer (25), Pere Cortues 
(26), Pere Bertran d’Ordis (27), Berenguer Albert (28), Guillem Sastre (29), Abril 
Ramon de Vilamorell (30), Bernat Santgenís (31), Berenguer Santgenís (32), Arnau 
de Cases (33), Nicolau Bernat de Vilamorell (34), Ramon Andreu (35), Pere de 
Figuera (36), Berenguer Ferrer (37), Berenguer Mercader (38), Pere Ramon de 
Vilamorell (39), Englentina, filla de Pere Andreu de Vilamorell (40), Berenguer 
Oliver, clergue (41), Ramon d’Eres (42), Guillem Gibert (43), Guillem de Puig (44), 
Pere de Cruquella (45), Berenguer Brescó (46), Berenguer de Santgenís (47), 
Ramon Andreu (48), Pere Ramon (49), Pere Sunyer 850), Guillem Baró (51), 
Berenguer Rissec (52), Joan Metge (53), Pere Ferrer (54), Pere Massot (55), i 
Brunissendis de Solivet (56). 

N. Arnau de Mas, de Girona. 450 x 56 cms. +Borrassà, 227 (rotlle). 
 
769 
1378 novembre 20, Sant Pau de la Calçada 
Clàusiles del testament de Ramon de Palol Sabaldòria, que pren per 

marmessors el seu fill Ramon, el seu germà Jaume de Palol, monjo obrer de Sant 
Pere de Rodes, la seva esposa Marquesa, el seu gendre Guillem de Vilaüt i Guillem 
Manyó, beneficiat de Palol Sabaldòria; institueix hereu el seu fill Ramon amb 
diverses substitucions, la darrera de les quals és un hospital de pobres a Santa 
Llogaia d’Àlguema. 

N. Jaume Ferrer, de Castelló. Còpia de 1431. 36 x 44 cms. +Borrassà, 228. 
 
770 



1391 agost 27, Peralada 
Berenguer Sord, donzell de Vilanova, ven a Francesc de Vallgornera, donzell 

de Peralada, diversos censos que rep a Borrassà i que s’enumeren, pel preu de 
5.108 sous melgoresos, que en valen altres tants de Barcelona. 

N. Jaume d’Hospital. 63 x 67 cms. +Borrassà, 229. 
 
771 
1391 març 13, Borrassà 
Pere de Roure, sots-veguer de Besalú, en execució d’una ordre del veguer de 

Girona, a fi de satisfer un deute de Ramon de Palol Sabaldória a Berenguer Sord, 
ven en pública subhasta els censos que dit Ramon de Palol rebia a la parròquia de 
Borrassà i que s’enumeren, a Berenguer Sord, donzell de Vilanova, pel preu de 
5.108 sous. 

N. Pere ça Casadevall. 70 x 57 cms. +Borrassà, 230. 
 
772 
1430 octubre 12, Palol Sabaldòria 
Berenguer de Palol Sabaldòria, cavaller, senyor de la força de Baulòria, fill de 

Ramon i de Bartomeua, i la seva esposa Antònia, filla de Francesc de Vallgornera, 
senyor de la casa de Vallgornera, de Peralada, i de Marquesa, esposos, venen a 
Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, diversos drets i rendes que tenen i reben a 
la parròquia de Borrassà i als termes de Vilamorell, Creixell i Ordis, que 
s’enumeren (i que corresponen al capbreu de Barrassà, núm. 235), pel preu de 
26.000 sous bar. 

N. Miquel Pere. 325 x 66 cms. +Borrassà, 231 (rotlle). 
 
773 
1430 novembre 5, Pezillà (Elna) 
Berenguer de Palol Sabaldòria, cavaller, i Antònia esposa seva, filla de 

Francesc de Vallgornera, firmen rebut a Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, 
de 26.000 sous, preu dels drets que rebien a Borrassà i que els han venut. Amb 
escriptures de procura per donar possessió i de presa de possessió. 

N. Miquel Pere. +Borrassà, 232a. 
 
774 
1430 octubre 16, Borrassà 
Pere Pastor, sagristà, Guillem Hortolà i Joan Roure, domers de Borrassà, 

administradors dels aniversaris d’aquesta església, atesa la venda que Ramon de 
Palol ha fet a l’Almoina dels béns i rendes que rebia a Borrassà, l’alliberen d’un 
censal de 25 sous que feia als mateixos aniversaris, pel que havia hipotecat un 
camp situat sota el relliquer de l’església de Borrassà, i d’un altre de 30 sous, a 
fique la referida venda pugui ser ratificada. 

N. Miquel Pere, de Girona. 80 x 64 cms. +Borrassà, 232b. 
 
775 
1413 novembre 6, Palol sabaldòria 
Berenguer de Palol, senyor de la força de Baulòria, i la seva esposa Antònia, en 

compliment dels capítols pactats amb Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, 
sobre la venda a aquesta dels seus drets de Borrassà, la garanteixen d’evicció, 



hipotecant la seva casa de Vilaüt i un censal mort de 83 lliures que reben de la 
universitat dels homes de Besalú. 

N. Miquel Pere, de Girona. 60 x 61 cms. +Bprrassà, 233. 
 
776 
1430 novembre 15, Girona 
Pere Costa, escriptor de Girona, procurador de Berenguer de Palol 

Sabaldòria, cavaller, i de Francesc i Jaume de Vallgornera, senyors de Vallgornera 
a Peralada, garanteix d'evicció a l'Almoina la venda que ha fet a aquesta de les 
rendes que dit Ramon rebia a la parròquia i terme de Borrassà. 

N. Martí Gros, de la cúria episcopal. 59 x 55 cms. +Borrassà, 234. 
 
777 
1430 octubre – 1431 gener, Borrassà 
“Hoc est caputbreve quod venerabilis Petrus de Bergadano, presbiter, 

prepositus Elemosine panis sedis Gerunde, facta per eum noviter empcione ab 
honorabilibus Berengario de Palacio de Bauloria, milite, domino domus seu forcie 
de Bauloria (...) fieri fecit, ut inferius expressatur”. Capbreu de béns situats a la 
parròquia de Borrassà, fet per Joan Massot i Miquela, esposos, Cília, viuda 
d’Andreu Martí (1), Blanca, esposa de Bernat Moradell, alies Salort (2), 
Francesca, esposa de Joan Borrassà (3), Arnau Seguer (4), Martí Noguera (5), 
Joana, esposa de Pere Llapart (6), Pere Olivet (7), Pere Cardona “carnifex” (8), 
Francesca, esposa de l’anterior (9), Pere Siffre(10), Pere Vich, fuster (11), 
Bartomeu Mediona (12), Constança, esposa de Joan Gibert (13), Margarida, 
esposa de Francesc Massot àlies Brescó (14), Joan Vich, teixidor (15), Antoni Cuca 
(16), Joana, esposa d’Antoni Margall, ferrer (17), Antoni Margall, ferrer (18), 
Margarida, esposa de Ramon Sastre (19), Dolça, viuda de Berenguer Vich (20), 
Ramon Sastre (21), Joana, esposa de Guillem Pere Ramon àlies Pellicer (22), 
Bonanat Avinyó (23), Francesc Martí (24), Pere Bernat Bramon (25), Berenguer de 
Prat (26), Francesca, esposa de Bernat de Pou (27), Antoni Pere Ramon (28), Pere 
Moner (29)m Margarida, esposa de Joan Cardona i viuda de Ramon Cololli (30), 
Jaume Riba (31), Francesc Jaspert (32), Francesca, esposa de l’anterior, 
propietària del mas Francisquet (33), Pere Guillemí, propietari del mas Cruquella 
(34), Pere de Santacreu (35), Pere Guillemí (36), Pau Bells, d’Ordis (37), Pere 
Figuera (38), Pere Cardona, sastre (39), Miquel Oliba (40), Andreua, esposa 
d’Antoni Andreu (41), Nicolau Bernat (42), Pere Eres (43), Llorença, esposa de 
Castelló Esponellà (44), Bartomeua, esposa d’Antoni Baró (45), Joan Ferrer (46), 
Mateu de Quera, hereu de Bartomeu Jordà (47), Jordi Vidal (48), Mateu Borrassà 
(49), Barcelona, esposa de Jaume Mediona àlies Guerau (50), Guillem Avinyó (51), 
Nicolaua, esposa de Joan Cadevall, notari (52), Beatriu, filla de Guillem d’Hortal, 
donzell i esposa de Guillem de Canadal (53), Guillem Cases (54), Andreu Cuca (55) 
i Pere Cardona, sastre (56). 

Es troben unides al capbreu diverses cabrevacions i establiments fetes durant 
els anys 1420-1431 per Pere Pere Ramon (57), Pere Bernat Bramon (58), Martí 
Noguera (59), Pere Vich, fuster (60), Marc Borrassà (61), Francesc Gispert (62), 
Pere Salacrup, beneficiat de Santa Maria de Palau a Sant Llorenç de la Muga (63) 
i Castelló Colomer àlies Esponellà (64), closes per diversos notaris. 

N. Miquel Pere, de Girona. 1.225 x 55 cms. +Borrassà, 235. 
 
778 



1376 gener 13, Palol Sabaldòria 
Bernat de Sagarriga, cavaller, constitueix en dot per a Ramon de Palol, fill de 

Ramon i Marquesa, futur marit de la seva filla Bartomeua, 25.000 sous, joies i 
roba valorades en 5.500 sous, amb reserva de 3.000 per al testament de dita 
Bartomeua, dot que dit Ramon de Palol correspon amb donació per causa de 
núpcies de 25.500 sous i 3.000 d’escreix, pels que hipoteca béns situats a Palol 
Sabaldòria, Vilafant, Santa Llogaia d’Àlguema, Vilatenim el Far, el Voló i Roca. 

N. Guillem de Mallorques, del comtat d’Empúries. Còpia de 1431. 49 x 53 cms. 
+Borrassà, 236. 

 
779 
a) 1409 març 11, Barcelona 
Ramon de Palol, cavaller, s enyor de Palol Sabaldòria, emancipa el seu fill 

Berenguer en vista al matrimoni que aquest ha de contreure amb Agnès, filla de 
Guillem Sagarriga, metge de la casa reial, i li fa heretament del castell de Palol, el 
delme de Vilatenim, Navata, Borrassà i Riudarenes, domini de Borrassà, delme de 
Santa Llogaia d’Àlguema, Bas i d’un censal que rep a Palol de Vila-sacra. 

N. Jaume Ripoll, de Barcelona 
b) 1425 febrer 15, Palol Sabaldòria 
Clàusules del testament de Ramon de Palol, cavaller, que pren per marmessors 

el seu fill Berenguer, Radulf de Bosc, mestre en medicina i senyor del castell de 
Sant Feliu de la Garriga, i el sagristà de Sant Pere de Figueres; institueix hereu 
l’esmentat fill Berenguer. 

N. Miquel Ombert, de Figuertes, Còpies de 1431. 73 x 69 cms. +Borrassà, 237. 
 
780 
1425 setembre 19, Vallgornera 
Francesc de Vallgornera i el seu fill Jaume, de Vallgornera, parròquia de 

Peralada, fan donació de legítima a la sseva filla i germana respetivament Antònia, 
de 1.000 florins d’or d’Aragó, valorats en 11.000 sous bar., en diners i en les rendes 
de Borrassà i Creixell que havien estat de Ramon de Palol, quantitat que ella 
constitueix en dot per a Berenguer de Palol, amb reserva de 100 lliures per testar; 
el seu futur marit hipoteca per la mateixa tots els seus béns en general. 

N. Antoni Font, de Peralada. Còpia de 1431. 43 x 54.5 cms. +Borrasà, 238. 
 
781 
1420 gener 5, Sant Joan Sescloses 
Bernat de Palol, fill de Ramon de Palol, atès l’heretament fet per aquest al seu 

germà Berenguer de Palol, defineix al seu germà la legítima per 13.500 sous. 
N. Jaume Ripoll, notari reial. Còpia de 1431. 40 x 56 cms.+Borrassà, 239. 
 
782 
1271 abril 27 
Blanca de Creixell, filla de Guillem de Creixell, Arnau de Peralta i Berenguer 

de Colltort, percuradors de Guillem Galceran, prometen a Arnau d’Ordis que 
faran firmar a dit Galceran la venda que l’esmentada Blanca li ha fet de la meitat 
dels masos Riyl i Pedró, d’Ordis, i li donen fermances. 

N. Bernat de Vic, de Girona. S. Miquel d’Om. 35 x 26 cms. +Borrassà, 241. 
 
783 



1271 abril 27 
Blanca de Creixell, filla i hereva de Guillem de Creixell, garanteix d’evicció a 

Arnau d’Ordis les meitats dels masos Adalbert, Royl i Pedró, de les persones de 
Pere de Casa i Arnau Royl, tots d’Ordis, dels que Bernat de Palol, cavaller, té 
l’altra meitat indivisa, i de directes dominis sobre terres que Pere de Casa i 
Berenguer Roquella, d’Ordis, tenen al terme de Borrassà, i sobre els masos Brescó 
i Trull de Borrassà, i li dòna fermances. 

N. Bernat de Vic, de Girona. S. Miquel d’Om. 71 x 26 cms. +Borrassà, 242. 
 
784 
1272 maig 15 
Brunissendis de Cartellà, viuda de Guillem de Creixell, i Bernat d’Aiguaviva, 

tutor de Dalmau de Creixell i Pere Creixell, canonge de la seu, fills de dit Guillem, 
firmen a Arnau d’Ordis, jurista, la venda que Blanca de Creixell, filla de 
l’esmentat Guillem, féu a aquest d’una possessió situada a Ordis, composta pels 
masos Albert, Royl, Pedró i per dos homes propis i altres drets. 

N. Bernat de Vic, de Girona. S. Miquel d’Om. 27.5 x 25 cms. +Borrassà, 243. 
 
785 
1271 setembre 19 
Dalmau de Creixell i Pere de Creixell, canonge de la seu, fills de Guillem de 

Creixell, venen a Arnau d’Ordis els drets que tenen sobre la possessió d’Ordis 
composada per les meitats indivises dels masos Albert, Royl i Pedró, la meitat dels 
homes propis Pere de Casa i Arnau Royl, el domini directe de camps de Pere de 
Pasa i Berenguer Roquella situats a Borrassà, i tot el feu que Bernat de Palau, 
cavaller, tenia per Guillem de Creixell, pare dels atorgants, a Ordis, i la senyoria 
dels masos Trull i Brescó, de Borrassà, béns que Blanca de Creixell ha venut a 
l’esmentat Arnau d’Ordis, i reben d’aquest la quantitat de 500 sous bar. 

N. Ramon de Cassà. S. Miquel d’Om. 54 x 26 cms. +Borrassà, 244. 
 
786 
1271 novembre 2 
Pere de Creixell, canonge de la seu i fill de Guillem de Creixell, reconeix a 

Arnau d’Ordis haver consentit a la venda que Blanca de Creixell ha fet al mateix 
Arnau i haver-se compromès a fer-la firmar pel seu germà, Dalmau de Creixell, el 
seu oncle, Bernat d’Aiguaviva, i la seva mare, Brunissendis. 

N. Arnau de Vilar, clergue d’Ordis. 9.5 x 21 cms. +Borrassà, 245. 
 
787 
1279 setembre 26 
Bernat de Camós, monjo de Sant Pere de Besalú, ven a Arnau d’Ordis, jurista, 

tots els drets i dominis que té al terme de Borrassà per donació del seu germà, 
Arnau de Camós, per 302 sous bar., que rep a utilitat del referit monestir. 

N. Pere Benet, de Besalú. 28 x 24 cms. +Borrassà, 246. 
 
788 
a) 1273 novembre 14 
El bisbe Pere de Castellnou firma a Ramon de Prat, de Besalú, un sisè del 

delme de Borrassà i Serinyà, un terç del de Merlant, Briolf, Ventajol, Sant Pere 



Espuig, i un quart dels de Terrades, que té per llegat del seu germà, Bernat de 
Part, i en rep homenatge. 

N. Berenguer de Fornells, notari episcopal. 
b) 1317 novembre 21 
Bernat de Prat, fill de Bernat de Prat de Besalú, fa donació al seu germà 

Ramon de la meitat indivisa d’una casa i hort situats a Beslú i d’un sisè del delme 
de Borrassà, i de tot el mas Baró de Creixell, i de tota una possessió situada a 
Borrassà, Ordis i Vilamalla. 

N. Bernat de Colomers, de Caldes. Còpies de 1331. 61 x 30.5 cms. Borrassà, 
247. 

 
789 
1307 maig 25 
Pere ses Cases, de Borrassà, ven a Bernat d’Olmeda, clergue d’Ordis, un cens 

de 8 diners que rep sobre camps que per ell tenen Guillem Roquella i Pere 
Guillem, tots d’Ordis, situats a Ordis, pel preu de 12 sous bar. 

N. Bernat Colom, de Figueres. 17 x 22 cms. +Borrassà, 248. 
 
790 
1323 maig 2 
Ramon de Trull i Pere Olot, per sí i pels homes de Borrassà, intimen al batlle 

reial de Pontós una carta del rei Jaume II que mana no gravar els homes de 
Borrassà en l’exercici del mer imperi als termes dels castells de Creixell, Pontós, 
Borrassà i Romanyà, requeriment al que el batlle respon dient no haver estat la 
seva intenció de gravar-los. 

N. Bernat Colom, de Pontós. 31.5 x 28 cms. +Borrassà, 249. 
 
791 
1332 desembre 31, Girona 
Gilabert de Cruïlles, fill de Gilabert de Cruïlles senyor del castell de 

Peratallada, fa donació a l’Almoina d’un sisè del delmer de Borrassà, Creixell i 
Vilamorell, comprat a Ramon de Prat, jurista de Besalú; del mas Baró de Creixell 
i de la possessió que té a Borrassà, Ordis i Vilamalla, adquirida també a Ramon de 
Prat; i dota així almoina per deu dies a partir del 15 de gener de cada any. 

N. Ramon de la Sobirada, notari reial. Signatures de l’arquebisbe de 
Tarragona i dels bisbe i capítol de Girona. 45 x 64 cms. +Borrassà, 250. 

 
792 
1332 agost 4, Borrassà 
Guillem Baró, de Creixell, requereix Pere de Casadevall, paborde de 

l’Almoina, que li respecti els drets de batlle que havia estat de Ramon de Prat pels 
béns que aquest tenia a Borrassà, Ordis i Vilamalla, i que a criteri seu no poden 
haver estat afectats per la venda feta per dit Ramon de Prat a Gilabert de Cruïlles 
i a l’Almoina, requeriment al que respon el paborde alꞏlegant que el mateix Baró, 
en un capbreu, havia renunciat els drets que reclama. 

N. Guillem de Castellsarraí, de Pontós. Carta partida. 57 x 36.5 cms. 
+Borrassà, 251. 

 
793 
1272 abril 25 



Bernat de Collell, de Quereda, reconeix a Arnau de Cistella, cavaller, fer-li 12 
sous de cens pel seu mas Collell. 

N. Ramon Marçal, prevere. 8 x 17 cms. +Borrassà, 252. 
 
794 
(1320) 1321 febrer 6 
Capbreu que fan a l’Amoina Ramon de Trull i Arnau Brescó (1) de Borrasà, 

pels seus masos, i Maria, viuda de Berenguer Guillem (2), Pere Massot (3), Pere 
Moner, de Creixell (4), Mateu Moner (5), Guillem Gibert (6), Berenguer Cases (7), 
Bernat Gamell (8), Pere Ribot (9), Pere de Cases d’Ordis (10), Jaume d’Horts, de 
Vilamorell, (11), Bernat Cruquella (12), Guillem Beuda d’Ordis (13), Pere Cases 
(14), Berenguer d’Eres, de Vilamorell (15) i Guillem de Trull (16), per béns que 
s’enumeren. 

N. Bernat Colom, de Pontós, 145 x 59 cms. +Borrassà, 253. 
 
795 
(1271) 1272 febrer 16 
Guillem Galceran de Cartellà firma a Arnau d’Ordis la venda a que a aquest 

ha fet Blanca de Creixell, filla de Guillem de Creixell i esposa de l’atorgant, de 
béns i drets situats a les parròquies d’Ordis i Borrassà. 

N. Arnau de Vilar, clergue d’Ordis. 22 x 25 cms. +Borrassà, 254. 
 
796 
(1285) 1286 febrer 24, Borrassà 
Berenguer, prior de Santa Maria de Lladó, enfranqueix Joan, fill de Joan de 

Sagall d’Ordis, que passa a ser home propi de Ramon de Prat, de Besalú, per 130 
sous bar. 

N. Arnau de Vilar, sagristà de Borrassà. 15 x 19 cms. +Borrassà, 255. 
 
797 
1267 març 26, Peralada 
Elicsendis, esposa de Pere d’Ordis, reconeix a Arnau d’Ordis ser dona pròpia 

d’ell i tenir dret a la seva protecció. 
N. Guillem Pere. 11 x 17 cms. +Borrassà, 256. 
 
798 
1307 novembre 23 
Ramon, prior de Santa Maria de Lladó, enfranqueix Guillem de Costa, fiull de 

Gruillem de Costa, d’Ordis, per 120 sous ar. 
N. Berenguer Reboll, de Santa Maria de Lladó. 13.5 x 20.5 cms. +Borrassà, 

257. 
 
799 
1404 desembre 19, Borrassà 
Antoni Margall, ferrer de Borrassà, renuncia a Guillem Espígol, paborde de 

l’Almoina, una terra situada a Borrassà, indret de la Serra d’Ordis, de dues 
vessanes de cabuda, per la que fa cens de 2 sous. 

N. Bernat Salvà, de Pontós. 24 x 32 cms. +Borrassà, 258. 
 
800 



1349 desembre 28 
Garsendis, abadessa de Sant Feliu de Cadins, enfranqueix Sibilꞏla, filla de 

Ramon de Call, de Vilamalla, per 3 sous 4 diner melg. 
N. Guillem Dal, de Cabanes. 9.5 x 40 cms. +Borrassà, 259. 
 
801 
1386 desembre 27, Navata 
Guillem Buixó, de Romanyà, procurador de Joan de Cantallops, monjo 

cambrer de Sant Pere de Camprodon, enfranqueix per 2 sous 8 diners Francesca, 
filla de Pere Adaleu, de Vilafant [que casa amb Pere Brescó, de Borrassà]. 

N. Miquel de Pont, de Navata. 22 x 22 cms. +Borrassà, 260. 
 
802 
1355 abril 9, Pontós 
Pere Ferrer, clergue de Riumors, procurador de Sibilꞏla, esposa de Berenguer 

Alió, senyor de Riumors, reconeix al rei Pere d’Aragó, com a pare i administrador 
de l’infant Joan, tenir per raó del castell de Pontós un quart del delme de Pontós i 
la meitat del mas d’en Guinart, també de Pontós, pels que fa al rei una sotsguaita 
en temps de guerra. 

N. Joan Vilafant. 20 x 36 cms. +Borrassà, 261. 
 
803 
1351 octubre 20 
Ramon Schattim, d’Ordis, procurador de Dalmau de Canadal, cavaller, 

requereix Huguet de Sexà, fill de Ramon Estrader, que li faci homenatge pels feus 
que té per ell, cosa que dit Huguet promet fer pel delme de Cistella. 

N. Bartomeu Masó, de Besalú. 33 x 29 cms. Borrassà, 262. 
 
804 
1306 juny 3 
Arnau de Canadal, fill de Berenguer de Canadal, firma a Guillem de Vilar, fill 

de Bernat de Vilar, cavaller, una part del delme de Cistella. 
N. Jaume Barraca, de Peralada. 16 x 26’5 cms. Borrassà, 263. 
 
805 
1310 setembre 15 
Ponç de Sexà, cavaller, reconeix a Arnau de Canadal de Pols, també cavaller, 

tenir per ell un terçó del delme de la parròquia de Cistella, comprat a Arnau de 
Vilar, cavaller i a l’oncle d’aquest, Guillem de Vilar, i li fa homenatge. 

N. Berenguer Reboll, de Lladó. 10 x 21 cms. +Borrassà, 264. 
 
806 
(1333) 1334 març 9 
Arnau de Canadal, fill d’Arnau de Canadal de Pols, reconeix a Guillem Deyn i 

a Bernat Squillaci, cavallers, procuradors de Bernat de So, senyor de Cortsaví i del 
castell de Llers, tenir per aquest un terçó del delme de la parròquia de Cistella que 
per dit atorgant té Ponç de Sexà, per compra feta a Bernat i Guillem de Vilar. 

N. Mateu de Pera, del castell de Llers. Carta partida. 14.5 x 26 cms. +Borrassà, 
265. 

 



807 
1359 agost 14, Figueres 
Huguet Estrader, fill de Ramon Estrader i hereu d’Arnau Guillem, fill de Ponç 

de Cornellà i d’Alamanda, filla de Ponç de Sexà, reconeix a Dalmau de Canadal, 
fill d’Arnau de Canadal de Pols, tenir per ell per certs títols, un terç del delme de 
Cistella, i en rep la firma per 15 lliures bar. 

N. Bernat Capmany. Carta partida. 23 x 32 cms. +Borrassà, 266. 
 
808 
1412 març – abril 
Capbreu fet a Pere Bergadà, de rendes que l’Almoina rep a les parròquies de 

Borrassà i Ordis, de Pere Brascó, Margarida, filla de Pere Cuca (1), Andreu Eres 
(2), Elicsendis, esposa de Francesc Gibert (3), Guillem Massot, canonge de 
Vilabertran i tutor de Miquel Massot (4), Bernat Avinyó, successos de Berenguer 
Pou (5), Francesca, viuda de Pere Cruquella (6), Francesca, filla de Pere de Pou 
(7), Pere Pastor, domer de Borrassà (8), Miquela, filla de Guillem Santgenís i 
esposa de Bernat Carrera de Vilamalla (9), Narcís Pujol, sabater (10), Berenguer 
Casabó, teixidor (11), Pere Olivet (12), Maria, esposa de Joan Moner àlies Giró 
(13), Guillem Vidal (14), Joan Cardona, sastre (15), Margarida, esposa de Ramon 
Oliver (16), Joana filla de Pere Pellicer i esposa de Guillem Pere Ramon àlies 
Pellicer (17), Joan Vich, teixidor (18), Nicolau Bernat (19), Pere Ramon (20), 
Bernat Baulí, sagristà de Vilamalla (21), Pere Pasqual, beneficiat del castell de 
Creixell (22), Francesca, filla de Guillem Pellicer i d’Antònia, esposa de Bernat 
Curós àlies Ferrer (23), Andrea, esposa d’Antoni Andreu (24), Pere Moner i la 
seva esposa Angelina (25), Llorença, filla de Pere d’Esponellà (26), Jaume Royll, 
d’Ordis (27), Joan Mediona (28), Pere Puig, bracer (29), Andreu Abril (30), Joan 
Metge (31), Berenguer Baró (32), Pere Figuera, de Santa Llogaia d’Àlguema (33), 
Francesc Martí (34), Pere Albert (35), Bernat Hort (36), Berenguer Batlle (37), 
Cília, filla de Berenguer Martí, esposa d’Andreu Genís (38), Pere Moresc, d’Ordis 
(39), Berenguer, fill de Pere de Prat (40), Arnau Canal (41), Francesc Ferrer, 
sagristà de Borrassà (42), Berenguer Guillemí (43), Francesca, esposa de Ramon 
Vidal àlies Cases (44), Jaume Riba (45), Beatriu, filla de Guillem d’Hortal, donzell, 
i esposa de Guillem de Canadal, donzell (46), Elicsendis, filla de Joan Soler, 
teixidor (47), Tomàs de Santacreu (48), Guillem Gamell, d’Ordis (49), Francesc 
Ferrer, sagristà (50), Sibilꞏla, viuda de Pere Sunyer (51), Joan Ferrer (52), 
Francesca, esposa de Francesc Jaspert, dit Francesquet (53), Antoni Margall, 
ferrer (54), Guillema, esposa de Berenguer Vidal, sastre (55), Margarida, filla de 
Narcís Pujol i esposa de Pere Jaume, fuster (56), Guillem Juglar, domer de Sant 
Gregori (579, Arnau Andreu (58), Arnau Gemnís àlies Vaquer (59), Jaume Riba i 
el seu fill Anton (60), Andreu Abril (61), Andreu Eres (62), Francesc Gibert (63) i 
Joan Ferrer (64). 

N. Andreu Bru, del castell de Pontós. 1.175 x 55 cms. +Borrassà, 267. 
 
809 
1517 desembre, Borrassà 
Capbreu que fan a Antoni Prat, paborde de l’Almoina, de béns situats a 

Borrassà, Joan Olivet àlies Baró, Martirià Vich (1), Sebastià Solanas, paraire (2), 
Pere Costa àlies Perramon (3), Miqul Oliver (4), Joan Vich, teixidor (5), Andreu ça 
l’Hort (6), Esteve Andreu àlies Aboert (7), Baldiri Giró (8), Magdalena, viuda de 
Bartomeu Sastre (9), Bartomeu Albert (19), Pere Prat (11), Joan Francesquet (12), 



Bernat Espolla (13), Pere Oliva (14), Gabriel Riba (15), Pere Andreu (16), Miquela, 
viuda d’Antoni Carrera àlies Serra (17), Andreu Mediona (18), Pere Gibert (19), 
Andreu Sabuer (20), Joan Triter (21), Miquel Oliver (22), Sebastià Solanes, 
paraire (23), Bartomeu Albert (24), Gabriel Batlle (25), Francesc Guixeres (26), 
Baldiri Nicolau (27), Caterina, viuda de Vicenç Devall àlies Benaiam (28), Miquel 
Mediona, sabater (29), Joan de Benna (30), Salvador Noguera, fill d’Antoni Pons 
àlies Noguera (31), Bartomeu Perpinyà, domer (32-33), Caterina, viuda de Joan 
Pou (34) i Francesc Brescó (35). 

N. Joan Mates, dels castells de Pontós i Creixell. 1.170 x 67 cms. +Borrassà 268 
(rotlle). 

 
810 
1360 desembre 24, Girona 
Ramon de Bruguera, notari de Girona, firma renut a Ramon de Masó i 

Nicolau de Font, procurados de l’Almoina, de 962 sous per la confecció de 
capbreus de Llambilles, Gaüses, Serinyà i Crespià, i altres escriptures que 
s’enumeren. 

N. Ramon de Bruguera. 44 x 36 cms. +Brunyola, 1. 
 
811 
1116 gener 27 
El vescomte Guerau Ponç [de Cabrera] empenyora a Pere Ramon de 

Vilademany el castell de Brunyola i tots els drets que rep, des de l’Onyar al puig de 
Gironella, per 400 morabatins. 

Quod actum est .VI. kalendas februarii anno .VIII. regni Ludouici regis. 
N. Arnau Joan, prevere. 15.5 x 26 cms. +Brunyola, 9. 
 
812 
1106 febrer 17 
El comte Ramon Berenguer dòna al vescomte Guerau Ponç els vastells de 

Barres, de Brunyola i de Torcafelló, situats als bisbats de Vic i Girona, a les 
parròquies de Santa Maria de Cervelló, Sant Llorenç de Maçanet i Sant Fruitòs de 
Mont-rodon 

N. Arnau. Còpia de 1297. 25 x 30 cms. +Brunyola, 10. 
 
813 
1106 febrer 18 
Ramon Berenguer, comte de Barcelona, defineix al vescomte Guerau Ponç els 

castells de Barros, Brunyola i Torcafelló, situats als comtats de Girona i Vic. 
Actum est hoc .XII. kalendas marcii anno .XLVI. regni Philipi regis. 
N. Arnau. Còpia de 1398, junt amb còpia de la cessió de la jurisdicció del 

castell de Brunyola feta per Jaume II a l’Almoina el 1302. 31 x 57 cms. +Brunyola, 
11. 

 
814 
1243 maig 7 
Guillema de Solerols, de Vallfogona, filla de Lombard de Torrentàs i esposa 

d’Arnau d’Aiguaviva, firma la venda que el seu marit i Ramon de Campllong 
feren a Pere de Santceloni, dels masos Oller i Canadell, de Brunyola, per 240 sous 
bar. de doblenc. 



N. Berntran de Bianya. 17 x 22 cms. +Brunyola, 12. 
 
815 
1252 setembre 8, Girona 
Jaume de Sorerols firma la venda feta pel seu padastre, Arnau d’Aiguanegra i 

Ramon de Campllong a Pere de Santceloni, dels masos Oller i Candell, de 
Brunyola. 

N. Bernat de Vic. S. Ramon de Mercadal. 17 x 23 cms. +Brunyola, 13. 
 
816 
1243 maig 5, Girona 
Arnau d’Aiguanegra i Ramon de Campllong venen a Pere de Santceloni tot el 

seu domini de Brunyola, consistent en el mas Oller i els dos masos de Candell que 
tenen per dit Pere per haver-ne comprat aquest el domini a Guillem de Maura per 
240 sous bar. dels de 88 el marc. 

N. Bernat de Vic. S. Arnau de Santmartí. 31 x 21 cms. +Brunyola, 14. 
 
817 
1243 abril 18, Girona 
Guillem de Maura ven a Pere de Santceloni el domini que té sobre els masos 

Oller i Canadell que Arnau d’Aiguanegra i els fills de Dalmau d’Ardèvol tenen en 
feu per ell a Brunyola, per 100 sous bar. dels de 88 el marc. 

N. Bernat de Vic. S. Ricard d’Osca. 21 x 20 cms. +Brunyola, 15. 
 
818 
1243 juny 3 
Guillema de Maura, de Viladesens, esposa de Guillem de Maura, firma a Pere 

de Santceloni la venda que el seu marit li ha fer per 100 sous del domini del mas de 
Joan Oller i dels dos masos de Canadell, de Brunyola. 

N. Guillem, prevere. 15 x 23 cms. +Brunyola, 16. 
 
819 
1258 novembre 25, Caldes 
Arnau de Vilademany firma a Arnau, fill d’Ermessendis d’Orri un quart del 

delme de Brunyola i els feus que té per ell, per 50 sous bar. 
N. Berenguer Lambard. 20.5 x 18.5 cms. +Brunyola, 17 
 
820 
a)1258 novembre 25 
Arnau de Vilademany firma a Arnau, fill d’Ermessendis d’Orri, el delme de 

Brunyola que té per ell, per 50 sous bar., i en rep homenatge. 
N. Berenguer Lambard, notari de Caldes 
b) 1269 maig 16 
Ramon de Cabrera firma a Arnau d’Orri, fill de Berenguer d’Orri, el delme de 

Brunyola que té per Arnau de Vilademany, i aquest per l’atorgant, per 30 sous 
bar. 

N. Ramon de Cassà. S. Ramon Estruch. 
c) 1319 novembre 17 



Pere de Vilademany, fill de Bernat de Vilademany, firma a Agnès, esposa de 
Pere d’Orri, cavaller, una part del delme de Brunyola, sobre la que el seu marit li 
ha assegurat 8.500 sous, per 200 sous. 

N. Ramon Viader. Còpies de 1364. 76 x 34.5 cms. +Brunyola 18-19. 
 
821 
1266 novembre 14, Salitja 
Maria d’Estradavella, de Brunyola, filla de Guillem d’Estradavella i 

d’Esperta, esposos, ven a Arnau Esteve, del mateix lloc, el seu mas d’Estradavella, 
que té en dos terços per Ramon d’Escala i en un terç per Arnau de Castell, als que 
fa diveses prestacions. Pel preu de 12 sous bar. 

N. Bartomeu, domer de Salitja. 26 x 30 cms. +Brunyola, 20. 
 
822 
1269 maig 16, Girona 
Ramon de Cabrera firma a Arnau d’Orri, fill de Berenguer d’Orri, la part del 

delme de Brunyola que aquest té per Arnau de Vilademany, que el té per 
l’atorgant, per 30 sous bar. 

N. Ramon de Cassà. S. Ramon Estruch. 15 x 16.5 cms.+Brunyola, 21. 
 
823 
(1274) 1275 febrer 5 
Berenguer de Vila i la seva esposa Maria, de Brunyola, fan heretament del seu 

mas de Vila al seu fill Guillem, amb reserva d’usdefruit i de legítima per al germà 
d’aquest, Arnau. I Berenguera de Puig, filla de Guillem de Puig, de Santa Coloma 
de Farners, aporta a dit Guillem en dot 560 sous bar. i aixovar, que amb altres 560 
sous do donació per causa de núpcies queden assegurats sobre l’esmentat mas, que 
es té per Ramon de Cabrera. 

N. Joan Palacín, domer de Santa Coloma de Farners. Carta partida. 37 x 20’5 
cms. +Brunyola, 22 

 
824 
(1275) 1276 gener 29 
Ramon de cabrera estableix a Pere de Caldeduch, de Brunyola i a la seva 

esposa Agnès, el mas Dorca de Brunyola, a tasca i cens de 2 sous bar., amb 
exclusióexpressa de joves i tragines. 

N. Bartomeu, prevere de Salitja. 38 x 23 cms. +Brunyola, 23. 
 
825 
(1275) 1276 febrer 24, Salitja 
Guillem de Serra, batlle de Brunyola i de Sant Dalmai, ven a Pere de 

Caldeduch, de Brunyola, i a la seva esposa Agnès, el mas Dorca de Brunyola, que li 
ha establert Ramon de Cabrera, pel preu de 70 sous bar. 

N. Bartomeu, domer de Salitja. 25 x 28 cms. +Brunyola, 24. 
 
826 
1279 juny 15, Girona 
Ramon de Cabrera i Alamanda, esposos, prometen a Berenguer de Gornal, 

ciutadà de Girona, que si li recompressin el castell de Brunyola, ratificarien totes 
les firmes que aquest hagués donat. 



N. Miquel d’Om. Còpia de 1280. 17.5 x 27.5 cms. +Brunyola, 25. 
 
827 
1282 abril 13, Girona 
Berenguer de Costa, de Sant Daniel, i la seva esposa Elicsendis venen a Arnau 

de Capella, del mateix lloc, Arnau de Graner, de Brunyola i Arnau de Figueres, 
també de Brunyola, el camp de Vinyals, del mas Bover, i una feixa, pel preu de 179 
sous bar. 

N. Besalú Burgués. Còpia de 1360. 36 x 26 cms. +Brunyola, 26 
 
828 
1279 juny 15, Girona 
Ramon de Cabrera i la seva esposa Alamanda prometen a Ramon de Gornal, 

fill de Pere de Gornal, que quan el seu fill Bernat tingui l’edat, firmarà la venda 
que han fet a aquest, del castell de Brunyola. 

N. Miquel d’Om. 25.5 x 24 cms. +Brunyola, 27. 
 
829 
1289 octubre 6, Girona 
Bernat de Vilademany, fill d’Arnau de Vilademany, reconeix tenir en feu per 

Guillem Gaufred, senyor del castell de Brunyola, la castlania d’aquest i cets drets 
que posseeix pel senyor de Cabrera, i fa homenatge. 

N. Besalú Burgués. 18 x 18 cms. +Brunyola, 28. 
 
830 
1293 abril 12, Sant Dalmai 
Davant Bernat de Güell, canonge, i Guillem de Queixàs, clergue de capítol de 

la seu, marmessors de Guillem Gaufred, tresorer de la seu, Arnau Adroher, 
paborde de l’Almoina, protesta que accepta el llegat del castell de Brunyola a 
condició de no fer certs serveis prescrits al testament de l’esmentat Guillem 
Gaufred, o, cas de fer-los, que té dret al redelme. 

N. Besalú Burgués. 18 x 19 cms. +Brunyola, 29. 
 
831 
1294 abril 28, Girona 
Berenguer d’Horta, de Brunyola, reconeix a Arnau Adroher, paborde de 

l’Almoina, haver fet composició amb Ramon de Cabrera, anterior senyor del 
castell de Brunyola, sobre la propietat que comprà a Ponç Roig, cavaller, i de la 
que dit Ramon de Cabrera prenia terços i lluïsmes, i rep laq firma de l’esmentat 
Arnau Adroher. 

N. Besalú Burgués. S. Pere Burgués. Carta partida. 20 x 23 cms. +Brunyola, 
30. 

 
832 
(1295) 1296 març 16, Brunyola 
Ramon Celoni, d’Ermadàs de Brunyola, la seva esposa Er, i la mare d’aquesta, 

Maria, venen a Sió Martí, d’Ermadàs d’Estanyol, a la seva esposa Maria, al fill, 
Pere i a l’esposa d’aquest, Maria un camp situat a Brunyola, que es té per 
l’Almoina i per Guillem de Castell, cavaller, pel preu de 25 sous bar. 

N. Pere Valentí. 35 x 24 cms. +Brunyola, 31. 



 
833 
(1330) 1331 gener 6, Girona 
Guillem Martí, d’Ermadàs d’Estanyol, i la seva esposa Guillema, venen a 

Bonanat Esteve i Ermessendis, esposos, un camp situat a Brunyola, que tenen per 
l’Almoina i per Guillem de Castell, cavaller, pel preu de 14 sous bar. 

N. Arnau de Mas. 36.5 x 27 cms. +Brunyola, 32. 
 
834 
1314 juliol 4, Girona 
Bernat de Vilademany, fill d’Arnau de Vilademany, reconeix a Berenguer de 

Palau, sagristà de la seu, procurador de l’Almoina, tenir en feu per aquesta el 
castell i castellania de Brunyola, per la que fa homenatge. 

N. Jaume Tresfort. Carta partida. 25 x 27 cms. +Brunyola, 33. 
 
835 
1328 maig 24, Brunyola 
Brunissendis de Mas lledó, de Serrallonga, veïnat de Brunyola, viuda de 

Bernat Lledó, fa heretament al seu fill Jaume del mas que té per l’orde de 
l’Hospital, amb reserva de legítima per als altres fills, (...) i Vidal. 

N. Jaume Boïga. 32 x 35 cms. Deteriorat. +Brunyola, 34. 
 
836 
(1301) 1302 febrer 3, Brunyola 
Ramon Rossell, fill de Pere Rossell, de Brunyola, dòna per causa de núpcies a 

Guillema d’Estradavella, filla de Ponç d’Estradavella i de Maria, del mateix lloc, 
550 sous bar., i en rep altres tants de dot, assegurats sobre el mas d’Estradavella, 
que es té per l’Almoina per dues parts, i per Guillem de Castell, cavaller, per una 
part. 

N. Berenguer de Masvidal. Carta partida. 23.5 x 29.5 cms. +Brunyola, 35. 
 
837 
1343 desembre 2, Brunyola 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, estableix a Guillem papau, batlle 

del castell de Brunyola, i a Ramon de Barbavella de Puig, també de Brunyola, un 
bosc situat a Brunyola, indret de Ponton, per a arrabassar-lo, a tasca i cens de 4 
diners, per 10 sous d’entrada. 

N. Jaume Boïga. 37 x 34 cms. +Brunyola, 36. 
 
838 
1364 març 1, Sant Dalmai 
Arnau de Falgueres i Berenguera, esposos de Brunyola, venen a Pere de Pèlac i 

Sança, esposos d’Estanyol, la meitat indivisa del mas Dorca de Brunyola, que tenen 
per l’Almoina, pel preu d’ 11 lliures bar. 

N. Guillem d’Estanyol. 64 x 31 cms. +Brunyola, 37. 
 
839 
1366 novembre 28, Girona 
Ramon de Masó i Nicolau de Font, procuradors de l’Almoina, atès que els 

masos de Ponç de Torramilans i de Provençal, de Brunyola, han restat sense 



tenidor des de 1351, els estableixen a Pere Devesa i Alamanda, esposos de 
Brunyola, contra les prestacions acostumades, per 10 lliures bar. d’entrada. 

N. Ramon Gil. Carta partida. Hi ha els dos exemplars. 72 x 50 cms. +Brunyola, 
38. 

 
840 
1395 març 8, Girona 
a)Pere Caldeduch, propietari del mas Caldeduch de Brunyola, i la seva esposa 

Margarida, venen a Bernat Llogaia, paborde de l’Almoina, certs censos que reben 
del mas Droch, de Francesc Canyabars i de Narcís Caldeduch, pel preu de 10 
lliures 

b) Àpoca de l’anterior escriptura. 
c) Narcís Caldeduch cabreva a l’Almoina el clos de Provençal, que havia estat 

de pertinences del mas Dorca de Brunyola. 
d) Margarida, esposa de Pere Droch, cabreva a l’Almoina el camp dit “Mas 

Dorca”, situat dins del clos del mas Droch 
e) Francesc de Canyabars, de Brunyola, cabreva a l’Almoina una vinya i un 

bosc situats a Comajoan. 
N. Nicolau Masdevall. 85 x 66 cms. Brunyola, 39-43. 
 
841 
1366 maig 31, Brunyola 
Pere Davesa Lladó, de Brunyola, i la seva esposa Alamanda, propietària de la 

masoveria de Barbavella, venen a Guillem Fuster àlies Janet, de Brunyola, una 
feixa de terra amb hort i bassa, dits Hort, Bassa i Feixes de Barbavella, que tenen 
per l’Almoina, pel preu de 500 sous bar. 

N. Guillem d’Estanyol. 49 x 36 cms. Deteriorat. +Brunyola, 44. 
 
842 
1381 gener 13, Sant Dalmai 
Oliver de Costa, propietari del mas Costa de Sant Dalmai, ven a Vicenç Bover, 

del mateix lloc, un camp de dues tornades de bous, dit camp de ça Tria, pròxim al 
riu Onyar i que té per l’Almoina, per 20 lliures bar. 

N. Guillem d’Estanyol. 54 x 33 cms. +Brunyola, 45. 
 
843 
1319 novembre 17, Girona 
Pere de Vilademany, fill de Bernat de Vilademany, firma a Agnès, esposa de 

Pere d’Orri, cavaller, una part del delme de Brunyola, que dit Pere té en feu per 
l’atorgant, per raó d’haver-la obligat a dota Agnès en donació per causa de 
núpcies per valor de 8.300 sous, i en rep 200 sous. 

N. Ramon Viader. Còpia de 1320, 23 x 29 cms. +Brunyola, 46. 
 
844 
1387 febrer 26, Girona 
Pere Castellà, fill de Pere Castellà i propietari del mas Castellà de Brunyola, el 

renuncia a l’Almoina, per cens excessiu. 
N. Guillem Llobet. 33 x 39 cms. +Brunyola, 47. 
 
845 



1353 setembre 13, Girona 
Ramon de Clota, paborde de l’Almoina i senyor del castell de Brunyola, 

nomena Guillem d’Estanyol, de la parròquia d’Estanyol, notari de l’escrivania de 
l’esmentat castell, revocant el nomenament que tenia anteriorment Jaume Mateu, 
clergue de Sant Dalmai. 

N. Ramon de Peradalta. Carta partida. 42.5 x 34 cms. +Brunyola, 48. 
 
846 
1379 desembre 29, Girona 
Ramon de Port, cavaller de Caldes, i la seva esposa Saura, filla de Pere ça 

l’Orri i d’Agnès, esposos, i el seu fill Huguet, venen a Jaume de Soler, paborde de 
l’Almoina, a fi de pagar certs deutes a Elvira, filla d’Arnau de Perpinyà, ciutadà 
de Girona, i a Pere de Vilamala, de les Encies, un quart i mig del delme de les 
parròquies de Brunyola i Sant Martí Sapresa, pel preu de 9.100 sous bar. 

N. Ramon de Peradalta. 74 x 69 cms. +Brunyola, 49. 
 
847 
(1300) 1301 febrer 20, Girona 
Ramon Renall, ciutadà de Girona, ven a Sampsó de Forn, carnisser de Girona, 

els masos Vila i Amar, la borda Ponça i la fàbrega de Brunyola, pel preu de 80 
lliures bar., amb firma de l’esposa del venedor, Beatriu, i de Joan Guerau, ciutadà 
de Girona, fiador d’evicció. 

N. Besalú Burgués. 37 x 45 cms. Hi ha còpia de 1358, 41 x 49 cms. +Brunyola, 
50. 

 
848 
(1318) 1319 febrer 26, Girona 
El comte Malgaulí d’Empúries, confirma el reconeixement fet pel seu pare el 

1304 al bisbe de Girona i als abats dels monestirs del bisbat, de no tenir dret d’host 
i cavalcada sobre els homes d’Església de les parròquies que s’especifiquen. 

N. Guillem de Quer. Còpia de 1325. 49 x 47 cms. +Brunyola, 51. 
 
849 
(1300) 1301 febrer 28, Girona 
Brunissendis, filla de Ponç Roig, cavaller, ven a Arnau de Cursavell, ardiaca de 

Besalú, Bernat de Puig, claver i Castelló de Coll, clergue, marmessors de 
Berenguer de Rabós, canonge de la seu, en vista a dotar un aniversari a la mateixa 
seu, les bordes d’Agual i Serra, de Brunyola, on habiten Pere d’Agual i Arnau de 
Serra, pel preu de 300 sous. 

N. Besalú Burgués. 35 x 45 cms. +Brunyola, 52. 
 
850 
1364 febrer 18, Brunyola 
Bernat, fill de Pere de Déu, de Brunyola, ven a Guillem Fuster àlies Janet, una 

terra que té per l’Almona a l’esmentat poble, lloc de Triola, de tres saions de llarg i 
altres tres d’ample, amb consentiment d’Aglentina, esposa de Vidal Sastre, de 
Vilobí, pel preu de 300 sous. 

N. Guillem d’Estanyol. 48 x 34 cms. +Brunyola, 53. 
 
851 



1386 octubre 22, Brunyola 
Miquel Devesa àlies Vidal, de Brunyola, ven a Pere Llunell, del mateix lloc, 

una vinya que té per l’Almoina a l’indret de ses Serres, pel preu de 110 sous bar. 
N. Guillem d’Estanyol. 64 x 33 cms. +Brunyola, 54. 
 
852 
1355 desembre 9, Brunyola 
Guillema de Barbavella i el seu marit Guillem, que viuen al Puig de Brunyola, 

venen a Guillem Fuster àlies Janet, una terra situada al dit Puig, que tenen per 
l’Almoina, pel preu de 211 sous bar. 

N. Guillem d’Estanyol. 43 x 32 cms. +Brunyola, 55. 
 
853 
1374 setembre 7, Brunyola 
Bernat Droch, la seva filla Margarida i el marit d’aquesta, Pere, venen a Pere 

Devesa, tots de Brunyola, les cases dites de Barrot, d’Ermadàs, amb les feixes 
Domènega, Careu i Fangar, aquesta darrera de tres saions d’ample, que tenen per 
l’Almoina, per a la sagristia major de Sant Feliu de Girona i per Berenguer ça 
Paba, per 34 lliures bar. 

Sense cloure. 70 x 39 cms. +Brunyola, 56. 
 
854 
1367 gener 20, Palol d’Onyar 
Guillem d’Horta, donzell, fill de Guillem d’Horta, cavaller, ven a Vidal 

d’Horta, de Brunyola, el delme del vi de Brunyola, pel preu de 50 lliures bar., amb 
reserva de directe domini per l’Almoina. 

N. Guillem Llobet. 59 x 35 cms. +Brunyola, 57-58. 
 
855 
1371 gener 18, Girona 
Vidal d’Horta, de Brunyola, firma rebut a Arnau de Roca, procurador de 

l’Almoina, de 50 lliures, preu de la venda del delme del vi a Brunyola, que li havia 
fet Guillem d’horta, donzell, i sobre el qual l’Almoina ha exercit el dret de retracte. 

N. Guillem Llobet. 34.5 x 38 cms. +Brunyola, 59. 
 
856 
1375 agost 13, Brunyola 
Arnau Vidal i Cília, esposos de Brunyola, estableixen a Pere Devesa una peça 

de bosc a cens de (...) per 50 sous d’entrada. 
Sense cloure. 42 x 32 cms. Molt deteriorat. +Brunyola, 60. 
 
857 
1321 abril 25, Girona 
Simó de Trilla, fill de Simó de Trilla, cavaller, ven a Pere de Miars, paborde de 

l’Almoina, els drets que percebeix als masos Palau de Brunyola, Berenguer Traver 
d’Horta, Bagastrà i Ramon Oller, pel preu de 800 sous bar., amb firma de Sança, 
esposa de l’atorgant, i dels marmessors de Guillem Gaufred. 

N. Pere Capmany, de la cúria episcopal. 53 x 37 cms.+Brunyola, 61. 
 
858 



1375 març 2, Brunyola 
Arnau d’Anes i Margarida, esposos de Brunyola, venen a Pere Davesa, del 

mateix lloc, una feixa pròxima al camí Moner, que es té per l’Almoina, per 9 lliures 
bar. 

N. Guillem d’Estanyol . 54 x 32 cms. +Brunyola, 62. 
 
859 
1367 març 15, Brunyola 
Pere Devesa Lladó, propietari de la borda dita del Mas de Ponç Torramilans, 

de Brunyola, ven a Bernat Nuell, del mateix lloc, una petita feixa amb arbres, que 
fa tasca a Bernat Sampsó, ciutadà de Girona, pel preu de 60 sous bar. 

Sense cloure. 37 x 31 cms. +Brunyola, 63. 
 
860 
1386 maig 25, Girona 
Margarida, filla de Francesc de Serra i de Maria, esposos de Brunyola, i 

hereva del mas Serra, el renuncia per cens excessius i a fi de redimir-se. 
N. Guillem Llobet. Carta partida. 36 x 37 cms. +Brunyola, 64. 
 
861 
1365 març 24, Sant Dalmai 
Nicolau de Font i Ramon de Masó, procurador de l’Almoina, redueixen a Pere 

de Canadell, de Santa Coloma de Farners, la tasca i mig delme que aquest fa sobre 
dos horts de mitja tornada de bous d’extensió, a cens de 12 diners bar. i 2 diners 
pel batlle. 

N. Guillem d’Estanyol, notari de Brunyola. 29 x 28 cms. +Brunyola, 65. 
 
862 
1366 octubre 20, Brunyola 
Bernat, fill de Pere Dedeu, de Brunyola, ven el mas Dedeu a Guillem Fuster 

àlies Janet, també de Brunyola, per 70 lliures bar. 
N. Guillem Estanyol. 89 x 39 cms. Molt deteriorat. +Brunyola, 66. 
 
863 
1367 agost 3, Santa Coloma 
Pere de Finestres, de Santa Coloma, atesa la venda que Bernat dedeu ha fet a 

Guillem Fuster àlies Janet, de Brunyola, del mas Dedeu, i la que el mateix ha fet a 
Berenguer Balaguer d’una peça de terra valorada en 8 lliures, i a Guillem castellà, 
d’una avellaneda de la que no s’indica el preu, firma aquestes vendes. 

N. Pere Serra. 16 x 32 cms. +Brunyola, 66 bis. 
 
864 
(1336) 1337 abril 6, Girona 
a) Bernat de Pineda, cavaller, firma rebut a Pere de Casadevall, paborde de 

l’Almoina, de 500 sous bar., preu del terç dels homes propis Pere Palau i Guillem 
Palau, de Brunyola, i del directe domini dels seus béns, que li ha venut. 

b) Pere de Palau, de Brunyola, reconeix ser home propi de l’Almoina per un 
terç, per raó de la benda feta per Bernat de Pineda. 

c) Guillem de Palau, de Brunyola, reconeix el mateix. 
N. Arnau de Mas. 46 x 31.5 cms. +Brunyola, 67-69. 



 
865 
1386 febrer 28, Brunyola 
Guillem Ramon de Serres i Pere de Fàbrega, procuradors de l’Almoina, 

estableixen a Francesc ça Posa, anaper que viu al poble nou del castell d’Anglès, 
llicència per durant la seva vida per arrencar rabasses d’arboç i bruc als boscos de 
l’Almoina, a cens d’una lliura de cera, per 10 sous d’entrada. 

N. Guillem d’Estanyol. Carta partida. 40 x 36 cms. +Brunyola, 70. 
 
866 
1357 març 20, Caldes de Montbui 
Pere de Vilademany, domiciliat al Vallès, accepta la concessió que li fa Ramon 

de Clota, paborde de l’Almoina, d’un any dels fruits de la castlania de Brunyola, 
vacant per mort del seu germà, Bernat de Vilademany. 

N. Francesc de Mata. 35 x 44.5 cms. +Brunyola, 71. 
 
867 
1368 juny 5, Girona 
Guillem de Palau, batlle del castell de Brunyola des de 1338, renuncia aquest 

càrrec, que no pot exercir per ancianitat, al paborde Pere Joan. 
N. Pere de Pont. 36 x 37 cms. +Brunyola, 72. 
 
868 
1381 desembre 18, Girona 
Pere Jaume, escriptor reial, delegat per Bernat de Garriga, algutzir reial, 

firma rebut a Ramon de Soler, paborde de l’Almoina, de 100 sous deguts per la 
venda del bovatge per Berenguer Devesa àlies Rodés, de Brunyola, que havia estat 
omès inadvertidament a les llistes corresponents. 

N. Pere de Pont. 18.5 x 22 cms. +Brunyola, 73. 
 
869 
1381 desembre 19, Girona 
Francesc Vidal, porter del duc de Girona, firma rebut a Jaume de Soler, 

paborde de l’Almoina, de 2 florins, preu del seu peatge de 4 dies empleats en 
execucions contra els homes de Brunyola, per raó de la venda del bovatge feta al 
bisbe i al capítol de Girona. 

N. Pere de Prat. 12 x 30.5 cms. +Brunuola, 74. 
 
870 
(1335) 1336 gener 9, Brunyola 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, firma a Joan Vidal, d’Ermadàs, 

parròquia de Brunyola, la batllia d’Ermadàs, que per dos terços Guillem Gaufred 
donà a l’Almoina, i per un terç dit Pere de Casadevall comprà a Guillem de 
Castell, cavaller, amb dret de prendre’s el delme de tasques i delmes. 

N. Ramon d’Horta. Carta partida. 23 x 24 cms. +Brunyola, 75. 
 
871 
1336 setembre 19, Girona 
Pere de Casadevall, senyor del castell de Brunyola i paborde de l’Almoina, 

nomena Guillem Palau i Bernat de Bagastrà batlles, saigs i corredors del castell, a 



cens d’un parell de capons, i amb deure de treballar a la coromina de la Crosa, i en 
rep homenatge. 

N. Arnau de Mas. Carta partida. Hi ha els dos exemplars, 46 x 35 cms. 
+Brunyola, 76. 

 
872 
1363 juliol 17, Caldes de Montbui 
Arnau de Bach, ciutadà de Girona, procurador de l’Almoina, intima a 

Francesca, viuda de Pere de Vilademany, una carta de Pere Joan, paborde de 
l’Almoina, comunicant-li que aquesta ha emparat les castlanies, foriscapis i altres 
drets que Bernat de Vilademany rep al castell de Burnyola. 

N. Francesc Simó. Llatí i català. 33 x 48 cms. +Brunyola, 77. 
 
873 
(1349) 1350 març 20, Girona 
Sentència arbitral de Guillem ça Badia, jurista, i Ramon d’Horta, clergue de la 

seu, en qüestió entre Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, i la universitat 
dels homes del castell de Brunyola, sobre deutes d’una talla feta 12 anys abans, 
essent batlle Bernat de Bagastrà 

N. Jaume Mach. Carta partida. Llatí i català. 35 x 33 cms. +Brunyola, 78. 
 
874 
1397 febrer 2, Brunyola 
La universitat dels homes del terme del castell de Brunyola, dels que 

s’indiquen els noms, fan procura a Martí Boades, de Salitja, per comparéixer 
davant la reina Maria i alliberar-se de l’exigència de Ramon de Catllar, donzell, 
que es titula capità de Girona, d’aplegar-se a Girona per a la defensa de la ciutat. 

N. Jaume Agustí. 40 x 37 cms. +Brunyola, 79. 
 
875 
1368 agost 11, Girona 
Ramon de Masó i Nicolau de Font, procuradors de l’Almoina, defineixen a 

Guillem Palau, que havia estat batlle del castell de Brunyola, totes les peticions i 
demandes, excepte les de censos a percebre d’homes del castell. I dit Guillem fa el 
mateix, i rep de dits procuradors 40 sous, toto retenint el foriscapi d’una vena feta 
per Ponç d’Altarriba, tutor de Guillema de Vilademany, filla de Bernat de 
Vilademany. 

N. Pere de Pont. Carta partida. 53 x 36 cms. +Brunyola, 80. 
 
876 
11368 juny 5, Girona 
Ramon de Masó i Nicolau de Font, procuradors de l’Almoina, atès que Guillem 

Palau, de Brunyola, ha renunciat la batllia, corredoria, saionia i carcereria del 
castell de Brunyola quedant pobre i miserable, li assignen 13 lliures bar. 
d’almoina, a satisfer en dos terminis. 

N. Pere de Pont. Carta partida. 41 x 43 cms. +Brunyola, 81. 
 
877 
(1331) 1332 gener 22, Brunyola 



Pere Llunell, fill de Simó Llunell, de Brunyola, dóna en donació per causa de 
núpcies a Guillema Trilla, filla de Pere Miquel de Trilla i de Brunissendis, 200 sous 
bar., i en rep altres tants de dot, assegurats sobre la borda Trilla de Sant Dalmai, 
que es té per l’Almoina. 

N. Berenguer de Masvidal. Carta partida. Firma del paborde Pere de 
Casadevall. 22 x 31 cms. +Brunyola, 82. 

 
878 
1374 gener 19, Brunyola 
Pere Davesa Provençal i Alamanda, esposos, fan heretament a la seva filla 

Margarida del mas Provençal i de 1.000 sous per casar-la amb Bernat de Jovera. 
N. Guillem d’Estanyol. Deteriorat. 58 x 31 cms. +Brunyola, 83. 
 
879 
1345 novembre 25, Brunyola 
Pere de Casadevall, senyor del castell de Brunyola com a paborde de 

l’Almoina, defineix a Bernat de Bosch, de Sant Dalmai, els comptes de la batllia del 
castell de Brunyola. 

N. Jaume Berenguer. 20 x 27 cms. +Brunyola, 84. 
 
880 
1333 juny 5 i novembre 19, Brunyola 
Miquel de Serra, jutge del castell de Brunyola per l’Almoina, condemna 

Berenguer d’Horta i el seu germà Bernat, culpables d’haver destruït la resclosa de 
Pere Oller de Brunyola, situada a la riera de Ridorta, a 100 sous, sentència 
confirmada en apelꞏlació per Berenguer de Castell, jutge de Girona, que condemna 
el reu, a més, a 70 sous de costes. 

N. Berenguer de Masvidal. 54 x 32 cms. +Brunyola, 85. 
 
881 
1360 juliol 4, Brunyola 
Procés contra Pere d’Olivera, de Brunyola, acusat d’haver donat la veu de 

viafors i haver empresonat Guillem Roig àlies Santamaria, àlies Pupil Roig; és 
condemnat pel jutge Guillem d’Abadia a pena de 250 sous bar. 

N. Guillem d’Estanyol. 148 x 64 cms. +Brunyola, 86. 
 
882 
1406 maig 8, Anglès 
Dalmau de Rovira, batlle d’Anglès, firma rebut a Pere de Bergadà, paborde de 

l’Almoina, de200 florins d’or d’Aragó, que valen 110 lliures bar., adjudicades per 
sentència arbitral en la causa per la que pretenia drets per la batllia del castell de 
Brunyola sobre la coromina de la Crosa de Sant Dalmai, que tenen Martí Boades i 
Narcisa, esposos de Salitja. 

N. Bernat de Bruns. 20.5 x 34 cms. +Brunyola, 87. 
 
883 
1496 octubre 14, Brunyola 
Nicolau Masdeu, paborde de l’Almoina, estableix a Antoni Pons, rector de 

l’església de Brunyola, certes terres del mas Solivella de Brunyola, a tasca i cens de 
2 sous, i en rep un capó d’entrada. 



N. Joan Guilana. 30 x 59 cms. +Brunyola, 88. 
 
884 
1445 maig 20, Girona 
Guillem Espígol, paborde de l’Almoina, estableix a Pere Ferrer àlies Devesa, 

de Brunyola, una terra del mas Provençal, pròxima al mas Droch, a tasca, i en rep 
6 florins d’or d’entrada, de valor 66 sous. 

Sense cloure. 30.5 x 44 cms. +Brunyola, 89. 
 
885 
1406 maig 4, Barcelona 
a) Joan de Pla, tresorer reial, firma rebut als homes dels llocs episcopals de la 

Bisbal, Sant Sadurní, Corçà, Ullà, Bàscara, Dosquers, Crespià. Vila-romà, Vall-
llobrega i Paret Rufí, i als veïns de Brunyola, lloc de l’Almoina, de 550 florins, 
import del maridatge de la infanta Isabel d’Aragó. 

b) El rei Martí declara que l’esmentat maridatge ha estat recaptat per la força, 
i que no ha d’afectar en el futur les exempcions de què gaudeixen els llocs 
d’Església. 

N. Bartomeu Gras. Còpia de 1407. 42 x 41 cms. +Brunyola, 90. 
 
886 
1404 octubre 27, Brunyola 
Els veïns del terme del castell de Brunyola que s’enumeren, ateses les 

execucions que fan els oficials reials per recollir l’impost del maridatge del rei de 
Sicília, fan procura a Joan de Donç, jurista de Girona, i a Pere Soler, beneficiat de 
la seu, per gestionar a la cort reial l’exempció de l’esmentat impost. 

N. Jaume Agustí. 5 x 60’5 cms. +Brunyola, 91. 
 
887 
1405 març 19, Barcelona 
El rei Martí concedeix als homes dels llocs episcopals del bisbat de Girona i als 

dels castells de Palafrugell i Brunyola, que el donatiu que han de fer pel maridatge 
del rei de Sicília no prejutgi les exempcions que gaudeixen en aquesta matèria. 

N. Esperandéu Cardona. Còpia de 1407. 28’5 x 44 cms. +Brunyola, 92. 
 
888 
1418 agost 4, Girona 
Lluís de Requesens, cavaller governador general de Catalunya, remet als 

homes del terme del castell de Burnyola els assassinats de Vidal Petit i de la seva 
esposa Margalís, veïns de Caldes de Malavella, dels que són acusats per Bonsenyor 
Petit, jueu de Girona, per 100 florins d’or d’Aragó. 

N. Bernat Molgosa. 34.5 x 48 cms. +Brunyola, 93. 
 
889 
1405 juny 16, Vilanna 
Guillem Sabench, del veïnat de Pujols de Vilanna, terme del castell d’Annglès, 

rectifica les deposicions testificals donades en la causa entre el batlle Dalmau 
Rovira, del castell d’Anglès, i el prepòsit de l’Almoina, sobre la batllia del castell 
de Brunyola, que dit Rovira pretenia, deposicions que declara haver estat 
obtingudes per por, i que rectifica a fi de poder rebre l’absolució del seu rector. 



N. Narcís Simó. Llatí i català. 49 x 42 cms. +Brunyola, 94. 
 
890 
1494 maig 6, Girona 
Pere Freu, mercader de Girona i dipositari de la talla dels remences, firma 

rebut a Narcís Rovira, de Sant Dalmai, de 63 lliures 8 sous per 54 focs del terme 
del castell de Brunyola, a raó de 23 sous 8 d. cada foc. 

N. Dalmau Ombert. 54 x 15 cms. 4 exemplars a partir. +Brunyola, 95. 
 
891 
1412 juliol 11, Hostalric 
Antoni March, obtentor del benefici de Sant Miquel, de Sant Salvador de 

Breda, firma rebut a Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, d’11.5 lliures bar., 
import d’un any d’arrendament de les rendes que el seu benefici rep al terme de 
Brunyola. 

N. Bartomeu Gracià. 15 x 27.5 cms. +Brunyola, 96. 
 
892 
1415 juny 28, Hostalric 
Antoni March, obtentor del benefici de Sant Miquel, de Sant Salvador de 

Breda, firma rebut a Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, d’11’5 lliures bar., 
import d’un any d’arrendament de les rendes que el seu benefici rep al terme de 
Brunyola. 

N. Bartomeu Gracià.19 x 25 cms. +Brunyola, 97. 
 
893 
1401 gener 17, Girona 
Joan Moxach, de Brunyola, firma rebut a Pere de Fàbrega, rector de 

l’Almoina, de 94 sous 5 d.bar., import de la calç i jornals posats a la casa de 
l’Almoina de Brunyola. 

N. Pere de Pont. 20 x 22 cms. +Brunyola, 98. 
 
894 
1504 febrer 14, Girona 
Joan Riera àlies Palet, paborde de l’Almoina, estableix el mas Turon de 

Brunyola (que havia fatigat en ocasió de venda feta per Joan Marquès, de 
Brunyola, a Martí Cendra, d’Estanyol), a Joan Solà, de Vilanna, a condició de 
reedificar-lo en el termini de 5 anys, i de fer-li les prestacions acostumades, i en rep 
un cabrit d’entrada. 

Sense cloure. 59 x 32 cms. +Brunyola, 99. 
 
895 
1505 maig 20, Girona 
Joan Olmera àlies Sarrovira, batlle del castell d’Anglès, i diversos veïns del 

castell de Brunyola que s’enumeren, fixen els límits entre els termes dels dos 
esmentats castells. 

N. Joan Ombert. Llatí i català, 31 x 45 cms. +Brunyola, 100. 
 
896 
1513 maig 10, Brunyola 



Salvi Horta, propietari del mas Horta de Brunyola, i la seva esposa Margarida, 
fan heretament del mas a la seva filla Gueraua, amb reserva de 50 lliures a favor 
de Joa, germà de la mateixa. 

N. Joan Guilana. 56 x 33 cms. +Brunyola, 101. 
 
897 
1538 març 12, Girona 
Baldiri Balle, paborde de l’Almoina, estableix la batllia de sac i de jurisdicció 

del castell de Brunyola a Joan Font, mercader de Brunyola, propietari del mas 
Palau d’aquest lloc, per la seva vida i la d’un seu successor, a cens d’un parell de 
capons. 

N. Joan Guilana. 42 x 65 cms. +Brunyola, 102. 
 
898 
1642 setembre 1, Girona 
Narcís Torra, propietari del mas Torra de Brunyola, ven a Pere Salló, del 

mateix lloc, una terra del seu mas, anomenada el Quadró, de 5 vessanes, per 50 
lliures. 

N. Pere Garriga. 59 x 37 cms. +Brunyola, 103. 
 
899 
1279 juny 15, Girona 
Ramon de Cabrera i la seva esposa Alamanda fan procura a Pere de Puiggalí, 

abat de Sant Pere de Galligants, Ramon de Menola, cavaller, Ros de Pineda, germà 
d’aquest, Pere d’Hostalric, cavaller, Pere, fill de l’anterior, Arnau de Sant Lleïr, 
Pere de Palau, fill de Pere de Balau, fra Bernat de Blanes, abat de Breda, Guillem 
de Santvicenç i Ramon d’Orri, per vendre a Berenguer Gornal, per 17.000 sous, els 
castell d’Anglès que per ells tenen Bernat d’Anglès i Beatriu de Requesens, i per 
22.000 sous, el castell de Brunyola. 

N. Miquel d’Om. 50 x 24 cms. +Brunyola, 104. 
 
900 
1279 juny 15, Girona 
Berenguer de Gornal, ciutadà de Girona, promet a Ramon de Cabrera i 

Alamanda, esposos, que si en el termini de dos anys volen recomprar el castell de 
Brunyola i la coromina de la crosa de Sant Dalmai, els els revendrà pel preu de 
22.000 sous. I dits esposos li prometen que, en cas de recuperar Brunyola, si 
possession en venda el castell d’Anglès, li cediran per 17.000 sous. 

N. Miquel d’Om. Carta partida. 65 x 27 cms. +Brunyola, 105. 
 
901 
1280 juliol 7, Girona 
Berenguer de Gornal, ciutadà de Girona, cedeix a Guillem Gaufed, clergue, fill 

de Gaufred Bonet de Besalú, la compra feta a Ramon deCabrera i Alamanda, 
esposos, del castell i senyoria de Brunyola, que s’estèn a les parròquies de Sant 
Dalmai, Salitja, Sant Martí Sapresa i Estanyol, amb la coromina de la Crosa, per 
22.000 sous bar. 

N. Besalú Burgués. 44 x 27 cms. +Brunyola, 106. 
 
902 



1282 agost 3, Girona 
Ramon de Cabrera i el seu fill Bernat venen a Guillem Gaufred, clergue fill de 

Gaufred Bonet de Besalú, el castell de Brunyola i tots els drets que reben al terme 
del mateix, que s’estèn per les parròquies de Brunyola, Sant Dalmai, Sant Martí 
Sapresa, Salitja i Estanyol, junt amb la coromina de la Crosa, per 37.000 sous bar. 

N. Besalú Burgués. 69 x 44.5 cms. Hi ha còpia de 1396. 62 x 61 cms. +Brunyola, 
107. 

 
903 
1282 agost 7, Girona 
Ramon de Cabrera firma rebut a Guillem Gaufred, clergue de Girona, de 

37.000 sous, preu de la venda que li ha fet del castell de Brunyola i de la senyoria 
de Sant Dalmai, i de 19.000 sous, preu de la venda que ell i el seu fill Bernat li han 
fet del castell d’Anglès. 

N. Besalú Burgués. S. Pere Burgués. 12.5 x 25.5 cms. +Brunyola, 108. 
 
904 
1282 agost 11, Girona 
Ramon Renall i Bernat d’Escala, ciutadans de Girona, absolen tots els homes 

de Brunyola, Sant Dalmai i Anglès, de les fermances que els haguessin fet per raó 
de Ramon de Cabrera i de la seva esposa Alamanda. 

N. Besalú Burgués. S. Pere Burgués. 14 x 20 cms. +Brunyola, 109. 
 
905 
1283 octubre 23 
Beatriu, filla de Ramon d’Escala i hereva seva en la força de Vilablareix, amb 

consentiment de la seva mare Ermessendis de Cornellà i del seu oncle, Ramon de 
Galliners, reconeix tenir en feu per Guillem Gaufred, senyor del castell de 
Brunyola, la seva pssessió d’Ermadàs, situada a Brunyola, i en rep la firma. 

N. Besalú Burgués. 16.5 x 21.5 cms. +Brunyola, 110. 
 
906 
1283 abril 9, Girona 
Pere de Serra, de Sant Dalmai, la seva mare Guillema i la seva esposa Maria 

venen a Arnau de Capella, del mateix lloc, el cens de 7 diners que reben sobre la 
borda Roqueta de Sant Dalmai, la meitat de les tasques d’aquesta mateixa borda i 
1/12 de les remences de la mateixa, tot per 40 sous bar. 

N. Besalú Burgués. Còpia de 1334. 31 x 32 cms. +Brunyola, 111. 
 
907 
1284 abril 29 
Sentència arbitral de Guillem Gaufred, senyor del castell de Brunyola, en 

causa entre Joan de Boïgues i Jaume de Coromines, clergues de Sant Dalmai, 
d’una part, i els homes de Sant Dalmai, d’altra, sobre les comestions degudes per 
aquests als clergues de la parròquia. 

N. Arnau de Coll, capellà de Vilademany. Carta partida. 34 x 52 cms. 
+Brunyola, 112. 

 
908 
(1289) 1290 abril 2, Girona 



Ermessendis de Cornellà, viuda de Ramon d’Escala, hereva de la seva filla 
Beatriu i senyora de Vilablareix, reconeix tenir en feu per Guillem Gaufred, 
senyor del castell de Brunyola, la seva senyoria d’Ermadàs, que havia estat de dita 
Beatriu, que dit Ramon d’Escala havia comprat a Arnau Adalbert, i el feu que per 
ella té Guillem de Castell, fill d’Arnau de Castell, cavaller. 

N. Besalú Burgués. 13 x 22 cms. +Brunyola, 113. 
 
909 
(1290) 1291 febrer 16, Girona 
Pere Pelegrí, procurador reial, havent fet enqüesta al castell de Brunyola sobre 

ajuts prestats als francesos que havien invadit Catalunya, absol els homes del 
castell de tota mena de bans i culpes. 

N. Besalú Burgués. S. Pere Burgués. 20 x 26.5 cms. +Brunyola, 114. 
 
910 
(1294) 1295 gener 6, Estanyol 
Bernat de Bosc, de Sant Dalmai, amb consentiment del seu sogre, Ramon de 

Bosc, fa heretament a la seva filla Boneta de 250 sous, el camp de Caquià, que té 
pel benefici d’Estanyol i el camp de Prat, que té per la sagristia de Sant Feliu de 
Girona. I dita Boneta aporta en dot al seu futur marit, Berenguer Sendres, 650 
sous, i en rep altres tants, assegurats sobre el mas Sendres, que es té pel benefici 
d’Estanyol. 

N. Pere Valentí, beneficiat d’Estanyol. Carta partida. 41. X 24 cms. +Brunyola, 
115. 

 
911 
(1319) 1320 març 27, Girona 
Berenguer Renall, jutge ordinari de Girona, a instància de Ramon de 

Vilademany, canonge de la seu, fa reparar a partir dels protocols de Besalú 
Burgués una escriptura per la que el 29 de setembre de 1296 dit Ramon havia 
donat llicència al seu germà Bernat de Vilademany per redimir, en el termini de 
dos anys i mig, pel preu de venda, una part dels delmes de Brunyola i Sant Dalmai, 
venuda a Arnau Adroher i Berenguer d’Olivella, clergues de Girona, per 5.000 
sous. 

N. Jaume Tresfort. 30 x 47 cms. 
+Brunyola, 116. 
 
912 
1276 juliol 17 
Guillem de Tornavells, de Sant Dalmai, i el seu fill Pere, firmen a Ramon de 

Bosch, del mateix lloc, el dret d’establir i alienar la propietat que té per ells a 
Estanyol, indret de Puig Verder, a tasca, i en reben 6 sous bar. 

N. Bartomeu, domer de Salitja. 19.5 x 22.5 cms. +Brunyola, 117. 
 
913 
1273 abril 12, Besalú 
Beatriu, filla de Pere Estruch, de Girona, amb consentiment del seu marit, 

Ponç de Besalú, firma a Guillem Gaufred, prevere de capítol de la seu, la venda 
que Bernat Estruch, germà d’ella, havia fer pel preu de 2.000 sous, dels masos 



Selvà, Llobet, Sabeda, Esteve, Gavalgó, Morell, Fontbernat, Dalmau, Nadal, 
Ferrer, i d’altres drets, a Estanyol i Aiguaviva. 

N. Ramon de Prat. S. Ramon Benet. 19 x 19 cms. +Brunyola, 119. 
 
914 
(1219) 1220 març 15 
Guillem de Tornavells, la seva esposa Ermessendis i els seus fills Guillem i 

Ramon estableixen a Alets de Bosch i al seu fill Arnau la propietat que tenen a 
Estanyol, indret de Puig Verdera, i una peça de terra situada a Sant Dalmai, indret 
de Tornavells, a condició de rebre’n tasca i braçatge. 

N. Bernat, sacerdot. 11 x 21 cms. +Brunyola, 120. 
 
915 
(1226) 1227 març 26 
a) Ramon de Medinyà ven a Beatriu de Sitjar tota la seva possessió d’Estanyol, 

constituïda pels masos Selvà d’Estanyol, Arnau Llobet, Pere Beregnguer 
d’Ermadàs, Berenguer Ferrer, Esteve Berenguer d’Ermadàs, Pere Guanalgod, 
Guillem Morell, Pere de Fontbernat, Berenguer Sabet, Berenguer Domènec i Pere 
Dalmau, pel preu de 20 marcs de plata 

b) Berenguer d’Aiguaviva garanteix d’evicció l’anterior venda. 
c) Ramon de Medinyà confirma totes les firmes donades sobre la venda que ha 

fet. 
N. Bernat Esteve. S. Pasqual deSanta Helena. 60 x 21 cms. +Brunyola, 121. 
 
916 
1226 juliol 9, Girona 
a) Ramon de Medinyà ven a Beatriu de Sitjar tota la seva possessió d’Estanyol, 

constituïda pels masos Selvà d’Estanyol, Arnau Llobet, Pere Berenguer 
d’Ermadàs, Berenguer Ferrer, Esteve Berenguer d’Ermadàs, Pere Guanalgod, 
Guillem Morell, Pere de Fontbernat, Berenguer Sabet, Berenguer Domènec i Pere 
Dalmau, pel preu de 30 marcs de plata. 

b) Dalmau de Medinyà garanteix d’evicció l’anterior venda feta pel seu germà 
Ramon. 

N. Bernat Esteve. S. Pasqual de Santa Helena. 42 x 29 cms. +Brunyola, 122. 
 
917 
1231 maig 18, Girona 
Ramon de Medinyà i la seva esposa Gueraua, amb aprovació de la seva filla 

Beatriu, venen a Beatriu de Sitjar els masos Selvà, Pere de Fontbernat, Pere 
Llobet, Berenguer Sabet, Pere Guandalgod, Guillem de Sitjar, Guillem Sabet, Pere 
Berenguer d’Ermadàs, Pere Domènec d’Ermadàs, Pere Dalmau d’Ermadàs, 
Berenguer Bruguera d’Ermadàs i Berenguer Ferrer d’Ermadàs, tot exceptuant de 
la venda el mas de Ramon Jasbert de Coll, que tenen empenyorat a Arnau de 
Llèmena, pel preu de 104 marcs de plata. 

N. Bernat de Vic. S. Ramon de Cassà. 31 x 51 cms. +Brunyola, 123. 
 
918 
1231 desembre 23, Girona 
Beatriu de Sitjar dòna a Pere Estruch, nebot seu, tota la seva senyoria 

d’Estanyol, intret d’Ermadàs, comprada a Ramon de Medinyà i a la seva esposa 



Gueraua, amb reserva de poder-ne disposar en testament, si el beneficiari no 
tingués fills del seu matrimoni, i en rep homenatge. 

N. Bernat de Vic. S Pasqual. 19 x 41 cms. +Brunyola, 124. 
 
919 
1301 desembre 6 
Pere Pasqual, d’Estanyol, la seva esposa Raimunda i la seva mare Maria, 

venen a Bernat de Bosch, de Sant Dalmai, un camp situat a Estanyol, que afronta 
amb la coromina de Montcada, i la seva meitat d’unes feixes que tenen a Sant 
Dalmai per indivís amb Pere de Roca, pel preu de 130 sous bar. 

N. Pere Valentí, beneficiat d’Estanyol. 41 x 30 cms. +Brunyola, 125. 
 
920 
1535 setembre 17, Girona 
Roc Tarragona de Madrenys, parròquia de Vilablareix, ven a Balridi Balle, 

paborde de l’Almoina, el domini directe sobre els masos Moixach de Brunyola, 
Taverner i Surós de Castanyet, i sobre certes terres de Sant Martí Sapresa i Sant 
Amanç, pel preu de 70 lliures bar. 

N. Joan Guilana., 78 x 85 cms. +Brunyola, núm. 126. 
 
921 
1351 abril 27, Girona 
Eimeric de la Via, ciutadà de Girona, i la seva esposa Brunissendis, venen a 

Francesc Pavia, mercader de Girona, com a tiutor de Bernat Sampsó, fill de 
Bernat Sampsó, ciutadà de Girona, el mas Andreu d’Estanyol i certs censos que es 
descriuen (Brunyola, núms. 128-143), pel preu de 137 lliures bar. 

N. Ramon de Bruguera. 80 x 59 cms. +Brunyola, 127, amb el capbreu 128-143 
(rotlle) 

 
922 
1351 setembre-desembre, Girona 
Cabrevacions que fan a Bernat Sampsó de Girona, de béns situats a Estanyol, 

Guillem Sendra (128), Guillem Parés (129), Margarida, viuda de Bernat de 
Santamaria, dit Bernat Tatxa (139), Bernat Morell (131), Francesc Nadal (132), 
Mateu Feliu (133), Ponç de Coromina (134), Brunissendis, viuda de Pere Mateu dit 
Pere Esteve, de Vilanna (135), Ermessendis, viuda de Bonanat Esteve d’Ermadàs 
(136), Pere Toralles (137), Bernat Esteve (138), Ramon Mateu, tutor de Bernat de 
Bosc, de Sant Dalmai (139), Pere de Costa, de Sant Dalmai (149), Bernat de Puig, 
de Brunyola (141), Pere de Pèlach (142) i Ramon Agut (143). 

N. Ramon de Bruguera. 180 x 59 cms. +Brunyola, 128-143 (rotlle). 
 
923 
1363 octubre 24, Barcelona 
Conveni entre Francesca de Vilademany, viuda de Pere de Vilademany, com a 

tudriu del seu fill Bernardí, i Ramon ça Masó, procurador de l’Almoina, sobre la 
venda que ella li ha de fer d’una part del delme que dit Bernardí rep a Brunyola, 
Sant Dalmai i Sant Martí Sapresa, i dels masos Taltavull, Reixach i Castellar, pel 
preu de 37.000 sous. 

N. Bernat Vinyó. 48 x 63 cms. Llatí i Català. +Brunyola, 144. 
 



924 
1363 desembre 12, la Roca (Barcelona) 
Francesca, viuda de Pere de Vilademany, senyor de la força de Vilademany 

d’Aiguaviva, ateses certes dificultats econòmiques que es narren, ven a Pere Joan, 
paborde de l’Almoina, una part del delme de Brunyola, els masos Taltavull i 
Reixach de Brunyola, la borda Castellar de Sant Dalmai i totes les prestacions que 
rebia al terme del castell de Brunyola, pel preu de 37.000 sous. 

Amb escriptures d’àpoca (147), de procura per prendre possessió (147), de 
presa sde possessió, efectuada el 23 gener 1364 (148), de lliurament del preu (149), 
de constitució de procuradors per l’Almoina (150), de llicència reial per a la venda 
(151), d’informe favorable a la mateixa de Jaume de Vallseca, assessor del 
governador de Catalunya (152), de definició feta per Guillemona, esposa de Pere 
Galceran de Pinós i filla de Bernat de Vilademany i Blanca (153), d’àpoca, feta per 
Pere Galceran de Pinós a Francesca, viuda de Pere de Vilademany (154), d’actes 
de subhasta de la venda a Barcelona i Girona (155, 156), d’escriptura de debitori 
firmada per Francesca, viuda de Pere de Vilademany a Pere d’Altarriba, tutor de 
Guillemona, filla de Bernat de Vilademany (157), de firma donada per Berenguer 
de Sentmenat i Andreu Marquès (158) i de clàusula testamentària de Pere de 
Vilademany (159). 

N. Ramon de Bruguera i altres. 775 x 74 cms. +Brunyola, 145-159. 
 
925 
s XIII, s.d. 
Capbreu dels drets que rep Peregrina de Balenyà als masos Turon, Coromina, 

Devesa, Planella, Dorca, Falgueres, Guerau de Falguertes, Pere de Falgueres, 
Graner, Mager, Guillema Amat, Pere Amat, Blanc, Pla, Horta, Fàbrega, Pujada, 
Marquès, Oller, Palau, Alexandre, Rus, Berenguera de Costa, Bagastrà, 
Caldeduch, Rofreus, Pelag, i Planes, de Brunyola, i Pere Berenguer, Gausaga, Bell, 
Guaran, Juliol, Nepa, Taltavull, Rossinyol, Llepaví, Guillem Ramon Devesa, Pujol, 
Savarig, Aigüamorta, Rovira, Planes, Turon, Bovet, Bosch, Tornavells, Serra de 
Trilla, Cornell, Pla, Vidal, Olinot, Buïgues, Trilla, Quintanella, Guillem deVilobí, 
Jofre i Boades, de Sant Dalmai i Salitja. 

Sense cloure. 50 x 14 cms. +Brunyola, 152 bis. 
 
926 
1369 gener 20, Girona 
Arbitratge de Miquel de Santjoan, vicari general, Guillem deFonts, prevere, 

Jaume de Monell i Guillem Domenge, juristes de Girona, en la causa entre el bisbe 
Énnec de Valtierra i l’Almoina, sobre el dret del bisbe als terços i foriscapis del 
delme comprat per l’Almoina a Francesca, viuda de Pere de Vilademany, i sobre 
els directes dominis del que Saura d’Orri, esposa de Berenguer de Palol, de Caldes, 
rep a Brunyola, del que Sampsó des Forn tenia a Sant Dalmai i del que Guillem 
d’Horta, cavaller, rep a Sant Dalmai i que havia estat de Guerau de Castanyet; els 
àrbitres condemnen l’Almoina a pagar al bisbe 127 lliures 10 sous i estableixen 
l’amortització dels esmentats delmes a cens de 25 sous. 

N. Berenguer Guerau. 82 x 65 cms. +Brunyola, 160. 
 
927 
1364 juny 14, Girona 



Guillem deRoca, rpcurador del bisbe Énnec de Valtierra, requereix Ramon de 
Paracolls, Ramon de Masó i Nicolau de Font, procuradors de l’Almoina, que facin 
firmar el delme de Brunyola que han comprat a Francesca, viuda de Pere de 
Vilademany, i els comunica haver emparat els dits delmes. 

N. Berenguer Guerau. 57 x 40 cms. Brunyola, 161. 
 
928 
1369 gener 27, Girona 
El bisbe Énnec de Valtierra firma rebut a Ramon de Masó i Nicolau de Font, 

procuradors de l’Almoina, de 127 lliures 10 sous, quantitat en què havia estat 
condemnada l’Almoina per sentència arbitral en la causa per l’amortització del 
delme de Brunyola, comprat a Francesca, viuda de Pere de Vilademany. 

N. Berenguer Guerau. 24 x 28 cms. +Brunyola, 162. 
 
929 
1370 novembre 2, Anglès 
Ramon Vengut i el seu fill Joan venen a Ramon de Pujada, de Sant Martí 

Sapresa, una sèrie de directes dominis sobre feixes i cases de Brunyola i Sant Martí 
Sapresa que pertanyen al mas Oller, Guillem de Posa, àlies Ermità, Pere de 
Planella, Salvador de Roescany, Guillema de Brugueneda, Pere de Pla, Guillema 
de Barbavella, Jaume Pons, dit Coxin, Arnau de Falgueres i Pere de Falgueres, pel 
preu de 3.300 sous. 

N. Bernat Tuffarer. 153 x 64 cms. Deteriorat. +Brunyola, 163 
 
930 
1385 maig 13, Palau-sacosta 
Bernat de Sditjar i el seu fill Berenguer de Sitjar, ciutadans de Girona, venen a 

Tarragona de Madrencs, de Vilablareix, diverses prestacions que reben als masos 
Moxach, de Brunyola, Surell, Surós i ça Palomera, de Castanyet. Masdevall de 
Burnyola, ça Posa, Veyan, de Sant Martí Sapresa, ça Mollera, d’Aiguaviva, 
Blanch, d’Estanyol, Castelló i Vilaret, de Sant Martí, Berenguer d’Horta i altres, 
pel preu de 12.000 sous bar. 

N. Narcís Simó. 75 x 65 cms. +Brunyola, 164. 
 
931 
1351 novembre 25, Girona 
Fra Ramon de Vilademany, comanador de les cases de Barcelona, Sant Celoni i 

Aiguaviva, de l’orde de l’Hospital, administrador dels béns de Bernat de 
Vilademany, nebot seu, arrenda a Pere de Pla, de Sant Dalmai, les rendes que rep 
a Brunyola, Sant Dalmai i Sant Martí Sapresa, per 49 lliures bar. 

N. Ramon de Bruguera. Carta partida. Hi ha els dos exemplars. 34 x 31 cms. 
+Brunyola, 165. 

 
932 
1352 abril 14, Girona 
Ferrer de Llagostera, fill de Ferrer de Llagostera, hereu de la força de Salelles, 

ven a Pere de Pla, de Sant Dalmai, la meitat del dret de fàbrega que junt amb 
Bernat Ferrer de Sant Dalmai té sobre els masos Bells, Moragues, Juliol, Gausach, 
Alisi, Rovira, Tornavells, Pla, Net, Taltavull, Pujol, Savaric, Devesa, Eguamorta, 
Turon, Mateu, Bourer, Roquet, Esteve, Capella, Fontlladosa, Vidal Freser i 



Boïgues, de Sant Dalmai; Hospital, Quintana, Tria, Noguer, Miret i Boades, de 
Salitja, pel preu de 2.500 sous bar. 

N. Ramon dePeradalta. 61 x 65 cms. +Brunyola, 166. 
 
933 
1352 abril 18, Salelles 
Caterina, esposa de Ferrer de Llagostera i hereva de la casa de salelles, firma a 

Pere de Pla, de Sant Dalmai, la venda que el seu marit ha fet a aquest de lerts 
censos que rebia a la parròquia de Sant Dalmai, per raó de la fàbrega. 

N. Jaume Jalbert. 24 x 34.5 cms. +Brunyola, 167. 
 
934 
1364 juny 2, Caldes 
Saura, filla de Pere d’Orri, cavaller, i esposa de Ramon de Port, donzell, 

reconeix a Pere Joan, paborde de l’Almoina, tenir per aquesta la part del delme 
que rep a Brunyola i Sant Dalmai, i en fa homenatge. 

N. Guillem Llobet. 28 x 43 cms. +Brunyola, 168. 
 
935 
1361 març 30, Girona 
Bonanat Bliarts, domer de Llambilles, redueix a unic cens de 2 sous 10 diners a 

Sibilꞏla, esposa de Vicenç de Roca, d’Estanyol, els censos que li fa per terres 
situades a Sant Dalmai, de les que té el domini directe junt amb Berenguer ça 
Paba, fill de Berenguer ça Paba cavaller. 

N. Bartomeu Vives. 47 x 28 cms. +Brunyola, 169. 
 
936 
(1329) 1321 març 22, Brunyola 
Berenguer de Paba, cavaller, firma a Berenguera de Bosch i al seu marit Pere 

de Bosch, de Sant Dalmai, dues peces (...) altra dita de Camprodon, situades a 
Estanyol, que té per indivís amb el propietari del mas Roca d’Estanyol, a cens de 
tres quarteres de civada i 16 diners bar., per 8 sous d’entrada. 

N. Berenguer de Masvidal. Carta partida. 23 x 38 cms. Deteriorat. +Brunyola, 
170. 

 
937 
1364 juny 10, Girona 
Ramon de Bruguera, notari de Girona, firma rebut a Ramon Masó i Nicolau 

de Font, procuradors de l’Almoina, de 20 lliures bar., salari de diverses còpies per 
raó de la venda feta a l’Almoina per Francesca de Vilademany, del delme de 
Brunyola i de peatges a Barcelona i Caldes de Montbui. 

N. Ramon deBruguera. 27 x 31.5 cms. +Brunyola, 171. 
 
938 
1408 juliol5, Brunyola 
Guillem d’Horta, fill de Pere d’Horta, del mas Horta de Brunyola, veí de 

Barcelona, defineix al seu germà Pere el seu dret sobre els masos d’Horta i de 
Malina, de Sant Martí Sapresa, per 80 lliures bar. 

N. Jaume Agustí. 37 x 29 cms. +Brunyola, 172. 
 



939 
1406 gener 27, Girona 
Transacció entre Elvira, viuda de Bernat Estruch, ciutadà de Girona, i 

Francesc de Santceloni i Joan de Riera, ciutadans de Girona, marmessors de dit 
Bernat Estruch, d’una part, i Guerau Estruch, fill de Lluís Estruch, d’altra part, 
que demanava als primers la restitució de la casa i força de Pujols, situada a 
Vilanna, i de diversos masos del veïnat de Trullars, d’Estanyol i Vilanna. 

N. Pere Pinós. Carta partida. 70 x 62 cms. +Brunyola, 173. 
 
940 
1500 setembre 13, Brunyola 
Nicolau Masdeu, paborde de l’Almoina, i Marc Negre, de Brunyola, 

marmessors d’Antoni Pons, rector del’església del castell de Brunyola, venen a 
Benet Pascol, escriptor de la cúria eclesiàstica de Girona, els delmes, censos i 
directes dominis que dit Antoni Pons rebia al terme de Brunyola, dits rendes d’en 
Falgueres, per 26 lliures bar. 

N. Joan Guilana. 126 x 61 cms. +Brunyola, 164. 
 
941 
1500 desembre 20, Girona 
Benet Pascol, escriptor de la cúria eclesiàstica de Girona, ven a Nicolau 

Masdeu, paborde de l’Almoina, certes rendes, censos i delmes, dites rendes d’en 
Figuerola, pel preu de 26 lliures bar. 

N. Joan Guilana. 127 x 58 cms. +Brunyola, 175. 
 
942 
1555 desembre 30, Girona 
Miquel Sampsó, ciutadà de Girona, fill i hereu de Joan Sampsó, ven a Baldiri 

Balle, paborde de l’Almoina, un quartó del delme de Sant Dalmai pel preu de 900 
lliures bar. 

N. Joan Bemet Pasqual. 66 x 62 cms. +Brunyola, 176. 
 
943 
1279 juny 10, Girona 
Ramon de Cabrera i la seva esposa Alamanda venen a Berenguer de Gornal, 

fill de Pere de Gornal, ciutadà de Girona, el castell de Brunyola amb els drets que 
rep a les parròquies de Sant Martí Sapresa, Sant Dalmai, Salitja i Estanyol, tot 
heretat del seu pare Guerau de Cabrera, pel preu de 22.000 sous, i enfranqueix els 
homes de Brunyola de l’obligació de servir-se del seu molí d’Anglès. 

N. Miquel d’Om. S. Besalú Burgués. 68 x 30 cms. +Brunyola, 177. 
 
944 
1282 juliol 29, Girona 
Ponç Hug, comte d’Empuries, firma les vendes que Ramon de Cabrera i el seu 

fil, Bernat faran o hagin fet a Guillem Gaufred, clergue de Girona, dels castells de 
Brunyola i Anglès. 

N. Besalú Burgués. 23 x 30 cms. +Brunyola, 178. 
 
945 
1282 juliol 31, Girona 



Marquesa, comtessa d’Empúries i vescomtessa de Cabrera, firma les vndes que 
Ramon de Cabrera, oncle seu, i el fill d’aquest, Bernat, han fet o faran de castells i 
drets procedents de Brunyola, Sant Dalmai i Anglès, a Guillem Gaufred, clergue 
de Girona. 

N. Pere Burgués. 31 x 21 cms. +Brunyola, 179. 
 
946 
(1289) 1290 març 16, Girona 
Ramon deCabrera, senyor del castell d’Anglès, promet a Guillem Gaufred, 

senyor del castell de Brunyola i Sant Dalmai, que si algú dels obligats a moldre al 
seu molí d’Anglès cessés de fer-ho, no els forçarà, a no ser en determinades 
condicions. 

N. Besalú Burgués. Còpia contemporània, 13 x 21 cmss. +Brunyola, 180. 
 
947 
1335 setembre 29, Brunyola 
Pere de Casadevall paborde de l’Almoina, dòna permís a Pere de Pla i Cília, 

esposos de Brunyola persones pròpies seves, per construir molí a la seva propietat 
que és a directe domini de l’Almoina, prop del la riera de Ridorta, a tracta de 
partir els ingressos entre l’Almoina i els constructors, i a cens de mig quartó de 
cera. 

N. Ramon d’Horta. Carta partida. 34.5 x 32 cms. +Brunyola, 181. 
 
948 
1322 agost 31, Brunyola 
Pere de Pla, Guillem Vidal del mas Freser, Pere de Boïgues, Jaume de 

Fontlladosa, Pere Ramon del mas Mateu, Pere de Bosch, Arnau de Canyet, 
Domènec de Planes, Ramon de Rovira, Pere Morell d’Eguamorta, Pere de Pujol, 
Arnau de Llepaví, tenidor de la borda Creixell; Jaume de Guasach(sic), Joan Elis, 
Arnau Net, Guillem Juliol, Guillem Moragues, Pere del Mas Bell, Bernat 
Berenguer, Guillem Severich, de Sant Dalmai; Pere de Rofreu i Pere de Pèlach, 
d’Estanyol, Bernat de Boades, de Salitja; Pere de Torramilans, Bernat Nuell, 
Bernat de canyabars, Ponç del mas Pons, Guillem deCaldeduch, Pere del mas 
Esteve, Guillem de Turon, Ramon de Devesa, Berenguer Droch, Guillem Llunell, 
Bernat de Falgueres, Guillem Provençal, Arnau de Falgueres i Arnau de Falgueres 
de Mont, Pere del mas Amat de Mont, Miquel deTrilla, Jaume de Mas Pons, 
Arnau de Grauer, Guillem del mas Oller, Guillem deVila, Ramon de Pla, Guillem 
Balaguer, estrany de Planes, Pere Palau, Pere Guiner, Miquel Bernat Fuster, 
Ramon Oller, Arnau Aleixandre, Berenguer de Bagastrà i Ramon d’Horta, de 
Brunyola, reconeixen a Bernat de Cabrera, senyor del castell d’Anglès, estar 
obligats a moldre als molins que aquest té a Anglès, indret de Trullars, i pagar allí 
1/16 de la mòlta. I Ponç de Coromina, de Brunyola, Pere de Devesa, Guillem 
Rossinyol, Miquel de Roqueta i Guillem Ferrer del mas de Serra, de Sant Dalmai, i 
Pere Micalet, de Salitja, reconeixen estar obligats a moldre als mateixos molins la 
meitat del seu gra. 

N. Berenguer de Masvidal. Carta partida. 52 x 36 cms. +Brunyola, 182. 
 
949 
1338 abril 24, Brunyola 



Pere de Pla i Cecília, esposos de Brunyola, a causa de deutes contrets amb 
jueus i cristians, venen a Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, una part del 
molí que tenen a la riera d’Horta, de Brunyola, a mitges amb l’Almoina, pel preu 
de 500s ous bar. 

N. Ramon d’Horta. 51 x 27 cms. +Brunyola, 183. 
 
950 
1377 novembre 5, Sant Martí Sapresa 
Martí Oller, de Brunyola, procurador de Jaume de Soler, paborde de 

l’Almoina, requereix Dalmau de Rovira, batlle del castell d’Anglès, que no molesti 
els homes de Brunyola, exigint-los de moldre el seu gra als molins d’Anglès. 

N. Guillem d’Estanyol. 63 x 30 cms. +Brunyola, 184. 
 
951 
1392 agost 5, Pedralbes 
El rei Joan I concedeix salvaguarda i protecció especial a Bernat Llogaia, 

paborde de l’Almoina, els seus familiars i els béns d’aquesta. 
N. Joan Tarascó. Perdut el segell pendent. 28 x 47 cms. +Brunyola, 185. 
 
952 
1397 juny 25, Barcelona 
El rei Martí I, rep sota la seva especial protecció i salvaguarda Pere de 

Bergadà, paborde de l’Almoina, tots els dependents de la mateixa i totes les seves 
possessions. 

N. Guillem Ponç. 27 x 38 cms. +Brunyola, 186. 
 
953 
1490 febrer 9, Girona 
Nicolau Masdeu, paborde de l’Almoina, estableix a Bernat Posa, del veïnat de 

les Esposes de Sant Martí Sapresa, una terra que pertany en part al mas Posa i en 
part al mas Veya, i l’aigua de la riera de ses Preses, i li dòna llicència de construir 
molí fariner, a cens de 15 diners bar. 

N. Joan Oliu. 71 x 31 cms. Hi ha còpia del s. XVI, 33 x 64 cms. +Brunyola, 187. 
 
954 
1551 abril 18, Girona 
Baldiri Balle, paborde de l’Almoina, autoritza Jaume Oliveres, pagès de 

Salitja, a bastir un pont de pedra i calç al camí de Girona a Santa Coloma, per 
deixar pas al rec del seu molí. 

N. Miquel Jeroni Capmany. 22 x 31 cms.+Brunyola, 188. 
 
955 
1289 desembre 8, Girona 
Guillem Gaufred, senyor del castell de Brunyola, defineix a Salvà des Suros, de 

Castanyet, la pena incorreguda per haver acompanyat Bernat de Malina, quan 
aquest donà mort a Miquel de Mont, de Sant Amanç d’Anglès, per una quantitat 
indeterminada de diners. 

N. Besalú Burgués. S. Pere Burgués. 18.5 x 20 cms. +Brunyola, 190. 
 
956 



1289 desembre 8, Girona 
Guillem Gaufred, senyor del castell de Brunyola, defineix a Bernat de Malina, 

fill de Guillem demalina, de Sant Martí Sapresa, les malifetes relacionades amb la 
mort de Miquel de Mont, de Sant Amanç d’Anglès, per 100 sous bar. 

N. Besalú Burgués. S. Pere Burgués. 18 x 22’5 cms. +Brunyola, 191. 
 
957 
(1294) 1295 març 17 
Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, Ferrer de Clota, procurador, Arnau 

Capella, Pere de Pla, Guillem Vidal, Pere de Gamorta, Adelaida Net, de Sant 
Dalmai, Arnau des Graner, Pere de Pla, Bernat de Caldeduch, Bernat i Arnau de 
Falgueres, de Brunyola, requereixen Bernat de Banyoles, lloctinent del veguer de 
Girona, perquè reconegui que el paborde esmentat ha de tenir tota la jurisdicció a 
Brunyola i Sant Dalmai. 

N. Besalú Burgués. 30 x 19’5 cms. +Brunyola, 192. 
 
958 
1302 novembre 26, Barcelona 
El rei Jaume II reconeix a l’Almoina que aquesta té la jurisdicció civil del 

castell de Brunyola, amb dret de castigar crims lleus, posar al costell i assotar, i 
cobcedeix que les composicions pecuniàries es divideixin per meitat entre la 
justícia reial i la de l’Almoina 

Hi ha dues còpies de 1292, 27 x 27 cms; una de 1331, 27 x 29 cms; una de 1333, 
27.5 x 22.5 cms; una de 1339, 28 x 38 cms, i una de 1567, 22.5 x 32 cms. +Brunyola, 
193-194. 

 
959 
1295 desembre 8, Girona 
Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, protesta davant Ramon Calvet, jutge 

ordinari de Girona, i de Bernat de Banyoles, lloctinent de la vegueria, d’estar en 
possessió de la jurisdicció del castell de Brunyola, lesionada per una inquisició feta 
per oficials reials contra Arnau Capella, batlle de l’almoina a l’esmentat castell. 

N. Besalú Burgués. 42 x 33 cms. +Brunyola, 195. 
 
960 
(1336) 1337 març 7, Brunyola 
Ramon d’Horta, procurador de Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, 

requereix Bernat de Garriga, lloctinent de Berenguer de Lladrera, veguer de 
Girona, que ha entrat al terme del castell de Brunyola amb motiu d’haver estat 
ferit Pere, fill de Pere de Torramilans, que no apssi endavant per no lesionar la 
jurisdicció de l’Almoina, i en rep la resposta que essent mortals les ferides, 
justifiquen prou l’entrada. 

N. Arnau de Mas. 48 x 37 cms. +Brunyola, 196. 
 
961 
1330 maig 23, Brunyola 
Procés i sentència de Berenguer de Castell, jutge de l’Almoina, contra Jaume 

Oliver, de Brunyola, dit el Bordesquiu, condemnat per diversos furts a ser posat al 
costell i a mòdics assots. 

N. Arnau de Mas. 40 x 48 cms. +Brunyola, 197. 



 
962 
1380 juliol 6, Barcelona 
El rei Pere IV fa procura a Berenguer de Relat, mestre racional, a Pere de 

Vall, tresorer i a Pere Sacosta, batlle de Catalunya, per alienar béns reials a fi de 
poder retornar el préstec contret amb Pere des Cas i Andreu d’Iliverral, banquers 
de Barcelona amb motiu de la campanya de Sardenya. 

N. Bernat Miquel. Còpia de 1381. 39 x 61 cms. +Brunyola, 198. 
 
963 
1381 març 1, Barcelona 
L’infant Joan i els seus procuradors, Berenguer de Relat, mestre racional, i 

Pere sa Costa, batlle general de Catalunya, fan procura a Domènec de Calatayud, 
porter real, per donar possessió a Jaume de Soler, paborde de l’Almoina, de la 
jurisdicció del castell de Brunyola, que li han venut. 

N. Guillem Oliver 
34 x 56 cm. Perdut el segell pendent. 
+Brunyola, 198bis 
 
964 
1381 març 23, Brunyola 
Procés de la presa de possessió, en nom de Jaume de Soler, paborde de 

l’Almoina, de la jurisdicció del castell de Brunyola, adquirida a l’infant Joan 
N. Ramon Gil. 212 x 63 cms. +Brunyola, 199. 
 
965 
1381 març 1, Barcelona 
L’infant Joan ven a Jaume de Soler, paborde de l’Almoina, la jurisdicció del 

castell de Brunyola, pel preu de 16.500 sous. 
N. Guillem Oliver 
Còpia de 1397, 77 x 68 cm. 
+Brunyola, 199bis. 
 
966 
1381 març 1, Barcelona 
Jaume de Soler, paborde de l’Almoina, atès que l’infant Joan ha venut a 

aquesta el mer imperi i tota la jurisdicció dels castell de Brunyola per 16.500 sous, 
promet restituir-la immediatament que hagi recuperat aquesta suma. 

N. Guillem Oliver. Còpia de 1403. 58 x 68 cms. +Brunyola, 200. 
 
967 
1381 (...) Barcelona 
Guillem Oliver, secretari de l’infant Joan, firma rebut a Jaume de Soler, 

paborde de l’Almoina, de 35 florins d’or d’Aragó, salari de les escriptures de 
venda de la jurisdicció del castell de Brunyola. 

N. Guillem Oliver. 
20 x 23 cm. Deteriorat. 
+Brunyola, 200 bis. 
 
968 



1360 novembre 13, Girona 
Ramon Masó i Nicolau de Font, procuradors de l’Almoina, requereixen Lluís 

Estruch, sots-veguer de Girona, que restableixi la jurisdicció de la mateixa 
Almoina, lesionada per una inquisició feta a Brunyola contra Guillem d’Horta 
àlies Ribes, per ferides causades a Berenguer Esteve, de Brunyola al coll de 
Ravayoles, i per un furt comès al mas Provençal, del que s’inculpa a Gilabert de 
Tornavells, de Sant Dalmai. 

N. Dalmau de Bruguera. 79 x 64 cms. +Brunyola, 201. 
 
969 
1392 desembre 12, Girona 
Guillem Jordà, llicenciat en lleis, i Manuel de Rajadell, lloctinent reial a la 

vegueria de Girona, remeten als habitants de la Pera que invadiren el call jueu de 
Girona, les penes incorregudes, contra pagament de 200 florins d’or. 

N. Francesc Pellicer. 37 x 61 cms. +Brunyola, 202. 
 
970 
1393 agost 8, Girona 
Manuel de Rajadell, lloctinent reial a Girona, remet als veïns de Burnyola, per 

100 florins d’or d’Aragó, totes les penes i bans en què poguessin haver incorregut 
pels assalts al call jueu de Girona, l’any anterior. 

N. Bernat de Donç. 52 x 54 cms. +Brunyola, 203. 
 
971 
1393 agost 8, Girona 
Manuel de Rajadell, lloctinent reial a Girona, que ha concedit a certs habitants 

de Brunyola remissió dels delictes comesos en la invasió del call jueu de Girona, la 
confirma per especial comissió de la reina Violant. 

N. Bernat de Donç. 49 x 39 cms. +Brunyola, 204. 
 
972 
a) 1402 març 30, Girona 
Francesc de Santceloni, dipositari a Girona de les lluïcions règies, firma rebut 

a Martí Boades i Guillem Oller, del terme del castell de Brunyola, de 54 florins 
d’or d’Aragó, part dels 109’5 que corresponen pagar als homes de dit castell per la 
redempció de la jurisdicció. 

b) 1402 abril 27, Girona 
El mateix firma rebut als mateixos de 55’5 florins d’or, resta del deute 
N. Pere Pinós. 35 x 29 cms. +Brunyola, 205. 
 
973 
1550 setembre 17, Sant Dalmai 
Ferran Maimó, lloctinent general de la Batllia General de Catalunya, pren 

possessió de la jurisdicció del mer imperi del castell de Brunyola, adquirida a 
l’Almoina per 825 lliures bar., en presència dels veïns del terme del mateix castell 
que es ressenyen. 

N. Francesc Guanis. Llatí i català. 67 x 34 cms. +Brunyola, 206. 
 
974  
1557 maig 10 



Procés davant de Joan Ribes, jutge ordinari del castell de Brunyola, contra 
Antoni Prats àlies Rovira, amotinat junt amb el Ballestar, en Duch, en Fontlladosa, 
en Pla i en Oraner, contra la jurisdicció del paborde de l’Almoina, i subsegüent 
contenció de jurisdicció amb la Governació General de Catalunya. 

N. Miquel Jutglar. 89 x 65 cms. Llatí i català. +Brunyola, 207. 
 
975 
1567 gener 26, Girona 
Procés de contenció de jurisdiccions per la que el jutge (...), examinat el delicte 

d’Antoni Planes, de Sant Dalmai, que havia ferit a bastonades el seu mosso, Pere 
Garvac, de Riudellots de la Selva, quan aquest li demanava la soldada, proveeix el 
lliurament de l’acusat al tribunal de l’Almoina. 

N. Miquel Ros. 58 x 64 cms. Deteriorat. +Brunyola, 208. 
 
976 
a) 1419 setembre 11, Girona 
Sentència arbitral de Francesc ça Calm i Guillem Mariner, preveres de capítol 

de la seu, en causa entre Agnès de Vilademany i de Blanes, viuda de Ramon de 
Blanes, cavaller, senyor del castell de les Escales, i filla de Bernat de Vilademany, 
senyor del castell de Santa Coloma de Farners, i Pere de Bergadà, paborde de 
l’Almoina, sobre invalidesa de la venda del delme de Brunyola feta per la tudriu de 
dit Bernat de Vilademany, i sobre discrepàncies a propòsit dels límits entre els 
termes dels castells de Brunyola i Santa Coloma de Farners, per la que els àrbitres 
adjudiquen la venda a l’Almoina, però assenyalen a la part actora 1.000 florins 
d’or de compensació. 

b) 1419 setembre 19, Caldes de Montbui, i octubre 26, Ortafà (Elna) 
Agnès de Vilademany i el seu fill Arnau de Vilademany, homologuen l’anterior 

arbitratge. 
c) 1420 (sic!) setembre 17, Caldes de Montbui. 
Agnès de Vilademany fa definició general a l’Almoina de totes lesqüestions i 

demandes pendents, excepte les referents als límits entre els termes de Brunyola i 
Santa Coloma. 

N. Miquel Pere. Llatí i català. 295 x 60 cms. +Brunyola, 209. 
 
977 
1196 juny 7 
Convinença entre el vescomte de Cabrera, Ponç fill de Berenguera, i Pere 

Ramon de Vilademany, fill de Tiburgetis, pel qual aquest promet al vescomte 
fidelitat i cavalcades amb el seu fill gran, i Ponç li promet que el seu fill tindrà els 
castells de Brunyola i Anglès com ell els tenia i com els havien tingut Udalard 
Berenguer i Bramon Ermengol. 

N. Bernat, monjo. Còpia de 1282. 34 x 23 cms. 
+Brunyola, 210. 
 
978 
1228 desembre 10, Girona 
El bisbe Guillem de Cabanelles promet a Arnau d’Escala que, si aquest dota 

algun benefici a la seu amb els delmes que li ha comprat a Estanyol, Santa Llogaia 
de Terri o Marenyà, no li exigirà res en concepte de terç. 

N. Bohome, notari episcopal. 10.5 x 21 cms. +Brunyola, 211. 



 
979 
(1230) 1231 abril 4 
Testament de Riambau de Camós, que pren per marmessors la seva esposa 

Adelaida, Guillem d’Espasèn, el seu germà, Ramon des Pla de Corts; elegeix 
sepultura a Santa Maria de Camós, fa llegats de devoció; llega a la seva esposa 
l’esponsalici; al fill Arnau, la senyoria de Santa Maria d’Ermedans, el botatge de 
Vilaür i masos i drets a Sords i Cornellà que Ramon de Serinyà i la seva esposa 
Catalana havien donat a dita Adelaida; al fill que ha de néixer de la seva esposa 
deixa dos masos de Vilar de la Creu i 500 sous, però disposa que, si és mascle, sigui 
clergue, i si dona, monja; al fill Guillem, el delme d’Ollers; al fill Pere, un mas; al 
fill Bernat, la senyoria que té a Canoes, al Rosselló; a la filla Alamanda, 300 
morabatins; instituex hereu el fill Riambau, al que deixa la força de Camós i béns 
a Adri, Biert, Gaserans, Breda, Sant Feliu de Buixalleu, Arbúcies i Blanes. 

N. Bernat, prevere de Corts. 46 x 19 cms. +Brunyola, 212. 
 
980 
1251 agost 21, Girona 
Guillem de Farners i Guillema, esposos, donen amb consentiment del seu fill 

Simó de Farners, a la seva filla Brunissendis, 325 morabatins en concepte de 
legítima, 25 en comptant i la resta assugurats sobre dues parts del delme de 
Vidreres, legítima que ella constitueix en dot per a Ponç Roig, de qui en rep altres 
tants de donació per causa de núpcies, assegurats sobre la seva casa de Castanyet i 
sobre drets que té a Castanyet per Guerau de Cabrera, a Riudarenes per Ponç de 
Montsoriu, a Santa Coloma de Farners per Raimunda de Santa Coloma, a Sant 
Feliu de Buixalleu per Guillem de Farners, i sobre el delme de Brunyola que té per 
Arnau de Vilademany. 

N. Bernat de Vic. S. Arnau de Santmartí. Còpia de 1301. 49 x 26 cms. 
+Brunyola, 213. 

 
981 
(1282) 1283 gener 15, Girona 
Pere de Santceloni, fill de Pere de Santceloni, ciutadà de Girona, ven a Guillem 

Gaufred, fill de Gaufred Bonet de Besalú, el mas de Joan Oller i el mas Vizach de 
Canadell, de Brunyola, els masos Tornat, Barceló de Brugueneda i Puig, de Santa 
Coloma de Farners, i una alberga als masos Hualard i Puig, de Sant Martí 
Sapresa, pel preu de 1.600 sous bar. 

N. Besalú Burgués. S. Arnau de Palol. 43.5 x 31 cms. +Brunyola, 214. 
 
982 
(1283) 1284 gener 2, Girona 
Clàusules del testament de Bernat de Celrà, carnisser de Hirona, que pren per 

marmessors Sampsó de Forn, carnisser, i Bernat Palol, escrivent; llega a l’Almoina 
el seu mas Vinyes, on habita Bonet de Vinyes, situat a Aiguaviva, i tota la propietat 
que té a Medinyà, i funda un aniversari de 20 sous als framenors de Girona; 
disposa que l’Almoina, amb els béns donats, distribueixi pas dos dies a tots els 
pobres. 

N. Besalú Burgués. Còpia parcial de 1284. Dos exemplars, 28 x 10.5 cms i 21 x 
23 cms. +Brunyola, 215. 

 



983 
1292 agost 12, Girona 
Testament de Guillem Gaufred, tresorer de la seu, que, entre altres 

disposicions, institueix hereva seva universal l’Almoina del Pa de la mateixa seu. 
N. Ramon de Palol, de la cúria episcopal. Còpia de 1555, 66 x 64 cms. 

+Brunyola, 216. 
 
984 
1312 maig 28, Girona 
Bernat de Puig i Castelló de Coll, clergues de la seu, marmessors del canonge 

Berenguer de Rabós, funden un aniversari a la mateixa seu, dotat amb les bordes 
d’Agual i de Serra, de Brunyola, comprades a Brunissendis, filla de Ponç Roig, 
cavaller; amb el mas de Puig Amanric, de Viladesens i amb un cens que fa el mas 
Molera de Taialà, i lliuren aquests béns a Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, a 
fi que faci celebrar l’aniversari i es quedi terços i lluïsmes com a compensació per 
les despeses d’administració. 

N. Jaume Tresfort. Carta partida. 66 x 46 cms. +Brunyola, 217. 
 
985 
1338 novembre 27, Girona 
El bisbe Arnau de Mont-rodon, atès que Sança, viuda de Ramon Albert ha 

llegat a l’Almoina una part del delme de Vilobí, i que la mateixa Almoina té sense 
firma episcopal altres delmes a Camós, Ermadàs de Brunyola i Serinyà, firma dits 
delmes per 100 sous ara i per cada nou paborde, i les amortitza a cens de 40 sous 
anuals. 

N. Guillem Vendrell, notari episcopal. Carta partida. 35 x 38 cms. +Brunyola, 
218. 

 
986 
1371 juny 17, Girona 
Joan de Romagueres, fill de Joan de Romagueres, ven a Pere Dalmau, paborde 

de l’Almoina, el mas de Noguer de Salitja, on habiten Francesc de Noguer i 
Margarida, persones pròpies de l’Almoina, i un cens de 40 sous, pel preu de 66 
lliures 13 s. 

N. Guillem Llobet. 80 x 65 cms. +Brunyola, 210. 
 
987 
1371 juny 19, Girona 
Francesc de Noguer, de Salitja, home propi de l’Almoina, cabreva a aquesta el 

seu mas Noguer i diverses terres que la mateixa Almoina ha comprat a Joan de 
Romagueres. 

N. Guillem Llobet. 49 x 53 cms. +Brunyola, 220. 
 
988 
1371 juny 21, Girona 
Bernat Valls, de Salitja, cabreva a l’Almoina un quadró d’un jornal de bous 

que té per aquesta a Salitja, venut a la mateixa Almoina per Joan de Romagueres. 
N. Guillem Llobet. 24 x 53 cms. +Brunyola, 221. 
 
989 



1460 maig 30 
El rei Joan II confirma les salvaguàrdies concedides a l’Almoina pels reis 

Martí V i Alfons V. 
N. Jaume Cancer. Còpia de 1461. 27 x 50 cms. +Brunyola, 222. 
 
990 
a) 1532 octubre 9, Girona 
Antoni Prats, paborde de l’Almoina, fa procura a Joan Solers, canonge de la 

seu, per solꞏlicitar del papa les notaries de Brunyola, Gaüses i Fonolleres a favor de 
Gaspar Barrot. 

b) 1532 desembre 17, Girona 
El bisbe Guillem Boil, amb autorització papal, concedeix les notaries i corts de 

Brunyola, Gaüses i Fonolleres a Gaspar Barrot, sense perjudici dels drets  que té 
a Brunyola Joan Guilana, a Gaüses Joan Fontcella i a Fonolleres Gaspar Villena. 

N. Joan Guilana. 66 x 51 cms. +Brunyola, 223-224. 
 
991 
1251 agost 8 
Testament de Pere Ramon de Vilademany, que elegeix per marmessors (...) i 

Pere de Sabassona, elegeix sepultura a Sant Pere Cercada, funda un benefici dotat 
amb el delme de l’estany de Riudarenes, fa llegats de devoció, deixa a les seves 
filles Eliardis de Palafolls, 1.000 sous, Brunissendis, 1.000 sous, Tiburgetis, 7.000 
sous sobre rendes de Brunyola; al fill Bernat, el castell d’Aguilar, del bisbat de 
Vic; al fill Berenguer, que viu amb la germana del testador, Brunissendis de 
Santaeugènia, l’honor del Congost, del bisbat de Vic. I deixa al fill Arnau el castell 
de Taradell (...) i de Brunyola. 

N. Bernat de Vic. Còpia de 1256. 67 x 43 cms. Deteriorat. +Brunyola, 225. 
 
992 
(1289) 1290 abril 2, Girona 
Ermessendis de Cornellà, viuda de Ramon d’Escala, amb aprovació de la seva 

filla Brunissendis, i del marit d’aquesta, Dalmau Xatmar, ven a Guillem de Castell, 
fill d’Arnau de Castell, de Bescanó, la seva senyoria d’Ermadàs, situada a 
Brunyola i constituïda pels masos Vidal, Anes, Puig, Estradavella, Bosch on habita 
Guillem Burgués i Rossell, i que té en feu per Guillem Gaufred, senyor del castell 
de Brunyola, pel preu de 2.000 sous bar. 

N. Besalú Burgués. 28 x 37 cms. +Brunyola, 226. 
 
993 
(1334) 1335 març 7, Girona 
Guillem de Castell, fill d’Arnau de Castell, cavaller de Bescanó, ven a Pere de 

Casadevall, paborde de l’Almoina la seva senyoria d’Ermedans a Brunyola, 
constituïda pels masos Vidal, Rossell, Estrada, Puig, Burgués, Anes i Salom, pel 
preu de 1.900 sous bar. 

N. Arnau de Mas 
59 x 44 cm. Firma del bisbe Arnau de Mont-rodon 
+Brunyola, 227. 
 
994 
1289 abril 2, Girona 



Guillem Gaufred, senyor del castell de Brunyola, firma a Guillem de Castell, 
fill d’Arnau de Castell, cavaller de Bescanó, la venda que a aquest ha fet 
Ermessendis de Cornellà, viuda de Ramon d’Escala, amb consentiment de la seva 
filla Brunissendis, i del marit d’aquesta Dalmau Xatmar, de la senyoria d’Ermadàs 
situada a Brunyola, amb reserva del dret de fatiga durant tres anys. 

N. Besalu Burgués. Carta partoda. 21 x 19 cms. +Brunyola, 228. 
 
995 
a) 1291 agost 6, Girona 
Guillem de Castell, fill d’Arnau de Castell, cavaller de Bescanó, ven a 

Ermessendis de Cornellà, viuda de Ramon d’Escala, la seva dominicatura 
d’Ermadàs, situada a Brunyola, pel preu de 2.000 sous bar. 

b) 1291 juliol 19, Girona 
Dalmau Xatmar firma a Guillem Gaufred la venda que li faran Ermessendis 

de Cornellà i la seva filla Brunissendis, esposa de l’atorgant, de la referida 
dominicatura d’Ermadàs 

N. Besalú Burgués. 35.5 x 21.5 cms. +Brunyola 228-229. 
 
996 
1291 agost 10, Girona 
Ermessendis de Cornellà, viuda de Ramon d’Escala, ven a Guillem Gaufred, 

clergue senyor del castell de Brunyola, la seva dominicatura d’Ermadàs, situada a 
Brunyola, constituïda pels masos Vidal, Seloni, Anes, Puig, Estradavella, Bosch i 
Rossell, i tots els seus drets sobre el feu que per ella té Guillem de Castell, pel preu 
de 2.000 sous bar. 

N. Besalú Burgués. 34 x 34.5 cms. +Brunyola, 230. 
 
997 
(1325) 1326 febrer 10, Girona 
Bernat de Pera, paborde de l’Almoina, estableix a Pere de Pujolar de Trullàs, 

parròquia de Vilanna, una peça del bosc d’Illa, de la possessió d’Ermadàs de 
Brunyola, indret de Comallarga, a tasca i 2 diners de cens, amb obligació de posar 
10 jornals anuals durant 4 anus en la feina d’arrencar el bosc, per 6 sous 
d’entrada. 

N. Arnau de Mas. 34.5 x 27 cms. +Brunyola, 231. 
 
998 
1248 juliol 22 
Berenguera de Bosch defineix al seu pare Arnau i a la seva mare Adelaida la 

seva legítima sobre el mas Bosch [de Sant Dalmai], per 100 sous. 
N. Pere, prevere. Carta a partir, 18 x 14 cms. +Brunyola, 234. 
 
999 
(1262) 1263 gener 21 
Ramon de Capella, de Sant Dalmai, fa heretament al seu fill Arnau del mas 

Capella, amb reserva de 70 sous de legítima per als altres fills, Ramon, Bernat i 
Amalví. I Ramon Guinal, de Vilablareix i Guillema, esposos, donen a la seva filla 
Ermessendis 600 sous, que ella aporta en dot al referit Arnau, que amb altres tants 
els assegura sobre béns que té per Ramon de Cabrera. 

N. Bartomeu, domer de Salitja. Carta partida. 30 x 23 cms. +Brunyola, 235. 



 
1000 
1278 (...) 
Guillema, filla d’Arnau de Bosch i d’Adelaida, de Sant Dalmai, defineix la 

legítima al seu germà Ramon de Bosch. 
N. Bartomeu, domer de Salitja. 10 x 21 cms. Deteriorat. +Brunyola, 237. 
 
1001 
1369 desembre 17, Sant Dalmai 
Brunissendis, viuda d’Arnau Borra, firma a Ramon de Bosch, de Sant Dalmai, 

rebut de 50 sous, que aquest, nebot seu, li devia per la dot. 
N. Guillem d’Estanyol. 15.5 x 22 cms. +Brunyola 240. 
 
1002 
1379 juny 18, Brunyola 
Elicsendis, esposa de Pere Canyet, de Sant Dalmai, firma debitori a Ramon de 

Reixach, del mateix lloc, de 400 sous, 6 migeres de blat i un atuell de vi de cinc 
brocs. 

N. Guillem d’Estanyol. 22 x 36 cms. Deteriorat. +Brunyola, 241. 
 
1003 
1290 maig 12, Girona 
Guillem Gaufred, clergue, senyor del castell de Brunyola, estableix a Bernat 

Margarit, especier de Girona, el mas Serra de Sant Dalmai, que li han definit Pere 
de Serra i la seva filla, per no poder-lo conrear, a cens de 6 sous i 3 migeres de 
civada i altres prestacions, per 10 sous d’entrada. 

N. Besalú Burgués. Carta partida. 26 x 21 cms. +Brunyola, 248. 
 
1004 
1281 desembre 17, Girona 
Sibilꞏla de Salelles, de Llagostera, viuda de Ramon de Puiggalí, estableix a 

Guillem de Torramilans i Elicsendis, esposos de Brunyola, la seva fàbrega de Sant 
Dalmai, comprada a Arnau de Vilademany, a condició de rebre’n la meitat del 
dret de llòsol, per 200 sous d’entrada. 

N. Besalú Burgués. Còpia de 1336. 31 x 29 cms. +Brunyola, 249. 
 
1005 
1289 setembre 2. Girona 
Guillem Gaufrred, senyor del castell de Brunyola, estableix a Pere de 

Fontlladosa, de Brunyola, el mas Esteve de Sant Dalmai, que havia quedat 
abandonat, per 20 sous bar. d’entrada. 

N. Besalú Burgués. 21 x 21 cms. +Brunyola, 250. 
 
1006 
1230 abril 29, Girona 
Guillem de Tornavells, de Sant Dalmai, la seva esposa Ermessendis i els seus 

fills Guillem i Ramon, venen a la senyora Beatriu de Sitjar els sis sous censals que 
reben a la feixa de Cocoles que per ells té Arnau de Forn, d’Estanyol, situada a 
Sant Dalmai, indret de Crosa, per 20 sous dels de 88 el marc. 

N. Bernat Esteve. S. Guillem Guardier. 26 x 21 cms. +Brunyola 251. 



 
1007 
1245 novembre 6 
Guillem de Tornavells, la seva esposa Ermessendis i el seu fill Arbert, venen a 

Arnau de Bosch una feixa situada a Salt Dalmai, indret de Perdó, pel preu de 8 
sous dels de 88 el marc de plata. 

N. Pere, prevere. 15 x 17 cms. +Brunyola, 252. 
 
1008 
1254 agost 10, Aiguaviva 
Guillem Savarig, de Sant Dalmai, i el seu fill Berenguer, venen a Arnau de 

Bosch, a la seva esposa Adelaida i als seus fills Ramon i Saurina, un quadró de 
terra que tenen en alou a Sant Dalmai, indret del Pedró de Tornavells, per 10 sous 
bar. dels de 88 el marc. 

N. Bartomeu, prevere de Sant Joan de Vilademany. 16 x 28 cms. +Brunyola, 
253. 

 
1009 
1265 agost 1, Girona 
Ramon de Cabrera firma a Berenguer de Costa, de Sant Dalmai, un quadró 

situat a aquest poble, indret d’Oliveres, comprat a Mateu Cornell, per 5 sous; una 
feixa situada a Guardiola, comprada a Guillem de Tornavells, per 8 sous; un camp 
a la Crosa, comprat al mateix Tornavells, per 20 sous; una feixa permutada amb 
Pere de Boïgues i Maria, esposos; un tros a l’Estany de Crosa, comprat a Pere, 
clergue d’Estanyol, per 33 sous; una altra terra comprada a l’expressat Guillem de 
Tornavells per 88 sous; tot per 30 sous bar. 

N. Ramon de Cassà. S. Arnau de Santmartí. Còpia de 1282. 59 x 25 cms. 
+Brunyola, 254. 

 
1010 
1255 novembre 23 
Amb ajut d’Arnau de Costa, batlle, i de Calvet de Roya, de Sant Dalmai, 

Berenguer de Costa i Arnau de Bosch, de la mateixa parròquia convenen que 
Costa farà una rasa amb els bous al seu marge per tal que l’aigua plujana no baixi 
a la carretera del pedró de Tornavells, i que Bosch farà el mateix pel seu cantó. 

N. Joan de Boïgues, clergue de Sant Dalmai. S. Bartomeu, domer de Salitja. 
Carta partida. 12.5 x 24 cms. +Brunyola, 255. 

 
1011 
(1293) 1294 febrer 12 
Joan, fill de Maria, germana de Guillem d’Horta, de Brunyola, dona en dot a 

la seva futura esposa, Maria Llepaví, de Sant Dalmai, 150 sous, i en rep altres tants 
de donació per causa de núpcies, que són hipotecats sobre el mas Llepaví, que es té 
per l’Almoina. 

N. Pere Valentí, notari de Brunyola. Carta partida. 24 x 33.5 cms. +Brunyola, 
256. 

 
1012 
1283 desembre 1, Salitja 



Morell d’Eguamorta, de Sant Dalmai, la seva esposa Adelaida i la seva mare 
Berenguera, venen a Ramon de Bosch, del mateix lloc, a la seva esposa Saurina, a 
la seva filla Maria i al marit d’aquesta, Bernat, la seva part del camp dit Campalp, 
de Sant Dalmai, que tenen per Guillem Gaufred, senyor del castell de Burnyola, 
pel preu de 290 sous bar. 

N. Bartomeu, prevere de Salitja. 34 x 27 cms. +Brunyola, 257 
 
1013 
1255 octubre 7 
Guillem de Tornavells, de Sant Dalmai, la seva esposa Ermessendis i el seu fill 

Arbert prometen a Arnau de Bosch, del mateix lloc, i al seu fill Ramon que no 
reclamaran res de l’alou del vescomte de Cabrera que aquests han comprat a 
Guillem Savarig, també de Sant Dalmai, i estableixen el curs que ha de seguir la 
rasa que va del pedró de Tornavells a la font de Canet, i en reben 7 sous dels de 88 
el marc. 

N. Bartomeu, domer de Salitja. 10 x 24.5 cms. +Brunyola, 258. 
 
1014 
1254 agost 10 
Berenguer Savarig, de Sant Dalmai, garanteix d’evicció a Arnau Bosch, del 

mateix lloc, la venda que li ha fet, situada al Pedró de Tornavells. 
N. Bartomeu, prevere de Sant Pau de Vilademany. 7.5 x 14 cms. +Brunyola, 

259. 
 
1015 
1206 agost 24 
Guillem deTornavells, la seva esposa Ermessendis i el seu fill Arnau 

estableixen a Ramon de Bosch i a la seva esposa Adalets una peça petita de terra 
que tenen a Sant Dalmai, indret de Tornavells, a cens d’una gallina, per 6 diners 
d’entrada. 

N. Arnau, prevere. 11 x 12.5 cms. +Brunyola, 260. 
 
1016 
1282 agost 2, Girona 
Dalmau de Peratallada, abat de Sant Feliu de Girona, dona llicència a Ramon 

de Cabrera i al seu fill Bernat, per vendre a Guillem Gaufred, clergue de Girona i 
fill de Gaufred Bonet, la coromina de Crosa que té per la seva abadia a Sant 
Dalmai, a canvi de tenir en feu el mas Corona de Maçanet de la Selva, i de 700 sous 
bar. 

N. Besalú Burgués. 32.5 x 21 cms. Sign. Autògrafa dels canonges de Sant Feliu. 
+Brunyola, 261. 

 
1017 
1339 octubre 19 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, estableix la coromina de la Crosa o 

de Cabrera, de Sant Dalmai, que fins ara l’Almoina havia fet conrear directament, 
a Romà de Sapera, de Sant Dalmai, a cens de 130 sous, a condició de que es faci 
home propi de l’Almoina, i en rep 1.000 sous d’entrada. 

N. Ramon Ferrer. Carta partida. 60 x 54 cms. +Brunyola, 262. 
 



1018 
1279 desembre 9 
Arnau de Vilademany firma a Samsó de Forn, ciutadà de Girona, un quart del 

delme de Sant Dalmai, que aquest ha comprat a Ponç Roig, cavaller, i en rep 125 
sous bar., tot prometent observar els pactes passats entre els seus antecessors i els 
de Raimunda de Santa Coloma, i els fets entre el mateix atorgant i dot Ponç Roig. 

N. Miquel d’Om. Carta partida. 24 x 24.5 cms. +Brunyola, 263. 
 
1019 
1364 febrer 18, Girona 
Bernat Sampsó, ciutadà de Girona, reconeix a Ramon de Masó i Nicolau de 

Font, procuradors de l’Almoina, tenir per aquesta un quart del delme de Sant 
Dalmai, comprat a Francesca, mare i tudriu de Bernat de Vilademany. 

N. Ramon de Bruguera. 28 x 59 cms. +Brunyola, 264. 
 
1020 
1297 juliol 22, Brunyola 
Bernat de Vilademany i la seva mare, Fina de Vilademany, venen a Joan de 

Boïgues, clergue de Sant Dalmai, la seva part del delme d’unes feixes de Sant 
Dalmai que es descriuen, pel preu de 120 sous i a condició de fer celebrar cada any 
tres misses a Sant Dalmai pel seu pare, Arnau de Vilademany. 

N. Pere Valentí. Còpia de 1355. 43.5 x 37 cms. +Brunyola, 265. 
 
1021 
1315 setembre 3 
Ramon d’Església, clergue d’Estanyol, i Arnau de Boïgues, de Sant Dalmai, 

marmessors de Joan de Boïgues, clergue de Sant Dalmai que tenia una part del 
delme en certes terres de dit Arnau, del mas Trilla de Salitja i de Berenguer de 
Masvidal, clergue, assignen al benefici diaconil de Sant Dalmai l’esmentat delme i 
institueixen sufragis per Fina de Vilademany, el seu marit Arnau de Vilademany i 
el seu fill, Bernat de Vilademany. 

N. Berenguer de Masvidal, clergue de Sant Dalmai. Carta partida. 39 x 24.5 
cms. +Brunyola, 266. 

 
1022 
(1321) 1322 febrer 24, Brunyola 
Pere Boïgues, fill de Pere Boïgues, de Sant Dalmai, i Guillem de Trilla, fill de 

Guillem de Trilla, de Salitja, divideixen entre sí la part de la coromina de Cabrera, 
que tenien per indivís a Sant Dalmai, comprada als propietaris del mas Caldeduch 
de Brunyola, i separen amb termes les respectives parts que tenen per l’Almoina. 

N. Berenguer de Masvidal, diaca de Sant Dalmai. Carta partida. 28 x 29.5 i 
28.5 x 41 cms. +Brunyola, 267-268. 

 
1023 
1381 gener 13, Sant Dalmai 
Oliver de Costa, propietari del mas Costa de Sant Dalmai, ven a Bernat de 

Bosch, del mateix lloc, una barquera de terra erma, dita Masoveries de Costa, d’un 
jornal de bous de cabuda, que és a directe domini de l’Almoina, pel preu de60 sous 
bar. 

Sense cloure. 45 x 30 cms. +Brunyola, 269. 



 
1024 
1341 juliol 14 
Bernat de Fontlladosa, de Sant Dalmai, i Pere Boïgues, del mateix lloc, pacten 

que el primer tindrà dret de pas per la terra d’Argila, propietat del segon, per 
anar a la rovira del mas Aulina, de dit Bernat, per treballar, i, després de la 
recollida dels esplets, amb els porcs, però quan el camp estigui sembrat, els bous i 
ases portaran morral per passar-hi. 

N. Jaume Boïga. Carta partida. 31 x 31 cms. +Brunyola, 270. 
 
1025 
1315 maig 2 
Arnau de Boïgues, de Sant Dalmai, que ha adquirit a Berenguer de Paba, la 

seva mare Alamanda i la seva esposa Sibilꞏla, unes feixes situades a Sant Dalmai, 
indret de ses Boades, pel preu de 2.000 sous, les dòna al benefici diaconil de Sant 
Dalmai i estableix certs sufragis a celebrar per aquest. 

N. Pere Capmany, de la curia episcopal. Carta partida. 28 x 27 cms. Firma del 
bisbe. +Brunyola, 271. 

 
1026 
1365 juliol 21, Sant Dalmai 
Cília, filla de Joan Citrió i Elicsendis, de Sant Dalmai, dona en dot a Bernat de 

Bosch, fill de Bernat de Bosch, del mateix lloc, 380 sous bar., i en rep altres tants 
en donació per causa de núpcies, que assegura sobre el capmas de Bosch que es té 
per l’Almoina i sobre terres que mena per la sagristia de Llambilles, per Francesc 
Sampsó, ciutadà de Girona, i per la sagristia de Sant Pere de Galligants. 

N. Guillem d’Estanyol. Carta partida. 47 x 27 cms. +Brunyola, 272. 
 
1027 
1336 abril 28 
Arbitratge de Pere de Torramilans i Jaume d’Olivella, de Brunyola, en causa 

entre Pere Boïgues, de Sant Dalmai, i Guillem Esteve, del mateix lloc, sobre dret de 
pas de dit Pere vers el camí de Santa Coloma i sobre les aigües que dit Boïgues 
abocava sobre el camí disputat. 

N. Ramon d’Horta. Carta partida. 21 x 29 cms. +Brunyola, 273. 
 
1028 
1374 abril 27, Girona 
Jaume de Soler, paborde de l’Almoina, atès que Pere Pla, de Sant Dalmai, 

home propi de l’Almoina té per fra Pere Dolçà, sagristà de Sant Pere de 
Galligants, un quadró de dues vessanes situat a Sant Dalmai, indret de Roires, on 
es proposa de construir el seu capmas, les permuta amb l’esmentat sagristà per 
dues vessanes situades a Sant Dalmai, indret de Coromines. 

N. Guillem Llobet. Carta partida. 79 x 64 cms. +Brunyola, 274. 
 
1029 
1343 novembre 19, Brunyola  
Bernat Boschm de Sant Dalmai, permuta amb Berenguer ça Capella, del 

mateix lloc, sispams del seu camp, dit “al Camí”, que té per l’Almoina, pel dret de 
pas per la propietat de dit Berenguer, vers el camí d’Anglès. 



N. Jaume (...) 31 x 39 cms. +Brunyola, 275. 
 
1030 
1484 juny 29, Girona 
Nicolau Masdeu, procurador de l’Almoina, estableix el mas Juliol, que ha 

retingut en la venda feta per execució de la cúria a Bernat Ballestar, a aquest, 
contra prestació dels drets acostumats, i en rtep 7 lliures, valor de la venda 
esemntada, i 28 sous. 

N.l Joan Guilana. 43 x 61 cms.+Brunyola, 276. 
 
1031 
1489 febrer 16, Girona 
Nicolau Masdeu, paborde de l’Almoina, estableix el mas Morell de Sant 

Dalmai, (que ha fatigat amb moriu de la venda feta per Joan Marquès a Joan 
Nuell, de Brunyola, per 10 lliures 10 s.), a Roc Esteve, de Vilablareix, a condició de 
fer-li les prestacions cabrevades, i en rep 10 lliures d’entrada. 

N. Joan Guilana. 58 x 40 cms. +Brunyola, 277. 
 
1032 
1450 juliol 29, Brunyola  
Guillem Espígol, paborde de l’Almoina, estableix a Joan Roudor, de Vilobí, el 

mas Berenguer de Sant Dalmai, que havia quedat sense tenidor, a condició de que 
el seu hereu es faci home propi de l’Almoina i de que pagui els censos endarrerits 
del mateix mas, a cens de 2 sous. 

N. Joan Teixidor. 34 x 52 cms. +Brunyola, 278. 
 
1033 
1420 juliol 1, Sant Dalmai 
Fra Berenguer Tuffarer, prior de Santa Maria del Coll, bisbat de Vic, estableix 

a Pere Bosch, de Sant Dalmai, una peça de dues vessanes situada a la Crosa, part 
de la que li ha estat renunciada per Francesca, esposa d’Arnau (...), sabater de 
Girona i filla de Pere de ses Oliveres, de Sant Dalmai, per 10 sous d’entrada. 

N. Pere Cervià, notari de Brunyola . 46.5 x 31 cms. +Brunyola, 279. 
 
1034 
1502 febrer 28, Girona 
Joan Riera àlies Palet, paborde de l’Almoina, estableix a Francesc Cortina, 

paraire de Sant Dalmai, una taula de carnisseria a aquest poble, amb reserva de 
donar al batlle les llengües del bestiar boví, a cens de 2 sous. 

N. Pere Escuder. 35 x 32 cms. +Brunyola, 280. 
 
1035 
1504 gener 23, Girona 
Joan Riera, paborde de l’Almoina, estableix a Antoni Fàbrega, vanover de 

Girona, el mas Savaric de Sant Dalmai, derruït i en part erm, contra prestació dels 
drets cabrevats, i en rep un parell de capons d’entrada. 

N. Carles Serdà. 43 x 42 cms. +Brunyola, 281. 
 
1036 
1506 maig 4, Girona 



Antònia, viuda d’Antoni Març, sastre de Sant Dalmai, fa donació per causa de 
matrimoni a la seva filla Agnès, de 60 lliures i aixovar, que ella constitueix en dot 
per Baldiri Rovira, paraire de Sant Dalmai, qui les assegura en un camp dit Prat, 
de 6 vessanes i en un altre de 4 vessanes, del mas Taltavull, tots dos establerts per 
l’Almoina, que passen a agregar-se al mas Capella, propietat de dit Rovira. 

N. Joan Guilana. 48 x 41 cms. +Brunyola, 282. 
 
1037 
1537 febrer 2, Girona 
Roc Costa, propietari del mas Costa de Sant Dalmai i del mas Bosch de Salitja, 

ven a Joan de Fontlladosa, de Sant Dalmai, un camp del dit mas Bosch, anomenat 
Camp dels Goc, de 3’5 vessanes, que té per la pabordia de desembre de la seu, pel 
preu de 40 lliures bar. 

N. Joan Guilana. 37 x 60 cms. +Brunyola, 283. 
 
1038 
1540 maig 20, Sant Dalmai 
a) Joan Bosch, de Sant Dalmai, propietari del mas Bosch, fa heretament 

d’aquest a la seva filla Caterina, en vista al matrimoni que ha de contreure amb 
Galceran Rieta, fill de Pere Puig àlies Riera dels Hostals, de Sant Martí Sapresa 

b) Pere Riera dels Hostals firma debitori a Joan Bosch, de Sant Dalmai, el seu 
pare Joan i la seva filla Caterina, de 40 lliures, dot de Galceran Riera, germà de 
l’atorgant. 

N. Antoni Montserrat Balle. 76 x 33 cms. +Brunyola, 284. 
 
1039 
1579 febrer 10 Girona 
Jerònima, filla de Miquel Ballester, de Sant Dalmai, i d’Elisabet, amb 

consentiment de Joan Ballestar, prevere, rector de Guèmol, fa donació per causa 
de núpcies a Pere Pla, fill de Dalmau Pla, pagès de Sant Dalmai, d’un camp de 3’5 
vessanes, dit Camp Ballestar, pròxim al riu Banyacans, valorat en 100 lliures bar. 

N. Benet Pasqual. 38 x 30 cms. +Brunyola, 285. 
 
1040 
1564 gener 8, Brunyola  
Dalmau Sagrera, pagès de Sant Dalmai, revèn a Joan Pujol, del mateix lloc, 

una terra de 5 vessanes, situada entre els rius Onyar i de Gorrandon, que li havia 
estat venuda a carta de gràcia, per 30 lliures. 

N. Gabriel Ros. 33 x 31 cms. +Brunyola, 286. 
 
1041 
1618 gener 9, Sant Dalmai 
Pere Barril, escriptor de Girona, comissari per a l’execució contra els béns de 

Miquel de Fontlladosa, de Sant Dalmai, delegat per Enric Sampsó, paborde de 
l’Almoina, ven en subhasta a Jaume Teixidor, ferrer de Girona, el mas Fontlladosa 
pel preu de 135 lliures bar. 

N. Pere Bernés. Amb acte de presa de possessió. 68 x 41 cms. +Brunyola, 287. 
 
1042 
1572 agost 14, Sant Dalmai 



Joan Bosch, pagès de Sant Dalmai, propietari del mas Bosch, i Caterina, viuda 
de Galceran Riera àlies Bosch, fan heretament universal en contemplació del 
matrimoni que Anna, neta i filla seva respectivament, ha de contreure amb 
Salvador, fill de Miquel Serra i Joana, de Salitja. 

N. Benet Pasqual. 40 x 26 cms. +Brunyola, 288. 
 
1043 
1147 febrer 27 
Vidal, la seva esposa Maria i les seves filles venen a Pere Ramon, a la seva 

esposa Eliardis i al seu germà Ramon amb l’esposa Raimunda, un alou situat a 
Estanyol, indret de Fontbernat o de Collels, per 3 sous de diners de Girona, i els 
fan donació o els empenyoren la meitat del mas que hi adquirí el pare de dit Vidal, 
per 9 diners. 

Acta .III. kalendas marcii anno .X. regni Leduouici regis iunioris. 
N. Arnau, prevere. Còpia de 1317. 23 x 27 cms. +Brunyola, 291. 
 
1044 
1199 agost 2, Girona 
Per mediació de Berenguer de Albuciano, jutge ordinari i ardiaca de la Selva, 

de Ramon d’Abadia i de Bertran de Bescanó, Companyó d’Estanyol pacta amb la 
seva senyora, Elicsendis de Vilademany, que ella li firmarà la força que habita a 
Estanyol, amb el camp de ça Murada, la costa que té Maria de Fontbernat, la vinta 
de Samarela i el camp de la Crosa que té amb Arnau Joan, per 180 sous bar., i que 
dit Companyó li farà homenatge. 

N. Berenguer. S. Pere de (...). 14 x 26 cms. +Brunyola, 292. 
 
1045 
1209 novembre14 
Ramon de Capella, de Sant Dalmai, i la seva esposa Ermessendis, etableixen a 

Arnau de Bosch i a les seves filles Sauirna i Guillema la feixa que tenen a Estanyol, 
indret de Crosa de Coll Lubí, a sis diners d’auxili de cens. 

N. Bartomeu, prevere. Carta partida. 14 x 17 cms. +Brunyola, 293 
 
1046 
1212 maig 12, Girona 
Pere Ramon de Vilademany ven “propter necessitatem maximam” a Arnau 

d’Escala, clergue de la seu, un sisè del delme d’Estanyol pel preu de 950 sous bar. 
N. Bernat Esteve. S. Pere, sots-diaca. 13 x 33 cms. +Brunyola, 294 
 
1047 
1212 abril 30 
Guillem de Montcada defineix a Pere Ramon de Vilademany un sisè del delme 

d’Estanyol que aquest tenia per l’atorgant. 
N. Andreu, prevere de Vic. S.Pere, sacerdot. Signatura autògrafa de l’atorgant, 

alꞏlusiva al seu escut d’armes. +Brunyola, 295. 
 
1048 
(1219) 1220 març 14, Girona 



Vives de Bosch, de Salitja, i la seva esposa Adelaida, venen a Ramon d’Abadia 
dos parells de capons i una oca censals i les tasques que reben al mas que per ells té 
Arnau Llobet a Estanyol, pel preu de 92 sous bar. de quatern. 

N. Bernat Esteve. S. Bernat sabç. 11.5 x 29.5 cms. +Brunyola, 296. 
 
1049 
1226 octubre 17 
Ramon de Medinyà i Gueraua, esposos, venen a Beatriu de Sitjar el seu domini 

d’Estanyol, compost pels masos Selva, Arnau Llobet, Pere Berenguer d’Ermadàs, 
Berenguer Ferrer, Esteve Berenguer d’Ermadàs, Pere Guandalgod, Guillem 
Morell, Pere de Fontbernat, Berenguer Sabet, Berenguer Domènc i Pere Dalmau, 
exceptuant-ne el mas de Pere Josbert, pel preu de 40 marcs de plata. 

N. Bernat Esteve. S. Bertran de Santsalvador. 54 x 27 cms. +Brunyola, 297. 
 
1050 
1226 octubre 17 
Dalmau de Medinyà garanteix d’evicció a Beatriu de Sitjar la venda que el seu 

germà, Ramon de Medinyà, li ha fet de la seva senyoria d’Estanyol per 40 marcs 
de plata. 

N. Bernat Esteve. S. Bertran de Santsalvador. 19 x 14 cms. +Brunyola, 298 
 
1051 
1226 juliol 9, Girona 
Ramon de Medinyà firma a Beatriu de Sitjar els establiments que pugui fer en 

el futur de la possessió d’Estanyol que li ha venut. 
N. Bernat Esteve. S. Ricard d’Osca. 9.5 x 10 cms. +Brunyola, 299. 
 
1052 
1226 juliol 10 
Ramon de Medinyà fa donació a Beatriu de Sitjar de tots els masos que té a 

Estanyol, i s’obliga per 200 aurei a garantir-los d’evicció. 
N. Bernat Esteve, de Girona. S. Ramon Llorens. 12 x 17.5 cms. +Brunyola, 300. 
 
1053  
1229 octubre 2, Girona 
Ramon de Medinyà i Gueraua, esposos, venen a Beatriu de Sitjar el seu domini 

d’Estanyol, compost pels masos Selvà, Arnau Llobet, Pere Berenguer d’Ermadàs, 
Berenguer Ferrer, Esteve Berenguer d’Ermadàs, Pere Guandalgod, Guillem 
Morell, Pere de Fontbernat, Berenguer Sabet, Berenguer Domènc i Pere Dalmau, 
exceptuant-ne el mas de Pere Josbert de Coll, pel preu de 70 marcs de plata. 

N. Bernat Esteve. S. Ricard d’Osca. 61 x 35 cms. +Brunyola, 301 
 
1054 
1229 maig 16 
a) Ramon de Medinyà i Gueraua, esposos., venen a Beatriu de Sitjar dues 

coromines que tenen a Estanyol, indret de Prat, pel preu de 3.000 sous. 
b) Selvà d’Estanyol i el seu fil Ramon venen a Beatriu de Sitjar el dret que 

tenen sobre les coromines que ella ha comprat a Ramon de Medinyà, per 184 sous 
bar. 

N. Bernat Esteve. 73 x 25 cms. +Brunyola, 302, 303. 



 
1055 
1229 setembre 29, Girona 
Ramon de Medinyà i la seva esposa Gueraua venen a Beatriu de Sitjar el mas 

de Riera d’Estanyol, que té per ell Guillem de Morell, pel preu de 1.100 sous dels 
de 88 el marc. 

N. Bernat Esteve. S. Ricard d’Osca. 33 x 23 cms. +Brunyola, 304. 
 
1056 
1229 maig 16, Girona 
Ramon de Medinyà i Gueraua, esposos, venen a la senyora Beatriu de Sitjar el 

mas d’Estanyol que habita Guillem de Morell, pel preu de 800 sous bar. 
N. Bernat Esteve. 41 x 20 cms. +Brunyola, 305. 
 
1057 
(1229) 1230 març 10 
Selvà d’Estanyol ven a Beatriu de Sitjar tres sous, una gallina de trescol, dues 

joves i braçatge que rep al mas que té Pere Morell a Estanyol, i que dita Beatriu ha 
comprat a Ramon de Medinyà, pel preu de 80 sous dels de 88 el marc. 

N. Bernat Esteve. S. Guillem Guardier.. 17.5 x 18.5 cms. +Brunyola, 306. 
 
1058 
1229 maig 16 i 18 
a) Guillem Morell, la seva esposa Clara i el seu fill Guillem, venen a la senyora 

Beatriu de Sitjar un celler i terra d’Estanyol situat prop del mas Carbonell, per 
100 sous de diners bar. 

b) Ramon de Medinyà i la seva esposa Gueraua firmen a Beatriu de Sitjar 
l’anterior adquisició, i, a causa dels grans serveis que n’han rebut, li cedeixen tots 
els seus drets sobre la mateixa.  

N. Bernat Esteve. S. Pere Marquès, 51 x 15 cms. +Brunyola, 307-308. 
 
1059 
1229 juny 16, Girona 
Guillem, vescomte de Cabrera, firma a Arnau d’Escala i al benefici del 

paborde de l’Almoina un sisè del delme d’Estanyol, comprat a Ramon de 
Vilademany. 

N. Bernat Esteve. S.Pasqual. 34 x 17.5 cms. +Brunyola, 309. 
 
1060 
(1225) 1226 març 9 
Bernat de Malina i la seva esposa Maria venen a Ramon de Medinyà el dret 

que tenen a la possessió que tenen per dit Ramon a Estanyol, prop de la coromina 
d’aquest, que els pares del venedor, Guillem de Malina i Saurina, havien acaptat a 
dit Ramon de Medinyà i a la seva mare Elicsendis, per 80 sous bar. 

N. Arnau, prevere. 8.5 x 22.5 cms. +Brunyola, 310. 
 
1061 
(1236) 1237 gener 15 



Arnau Ferrer, d’Estanyol, ven a Pere Estruch la seva fàbrega d’Estanyol, de 
manera que en el futur li farà una aimina de blat de cens. I dit Pere Estruch 
estableix la fàbrega a l’esmentat Arnau Ferrer, sense indicació de preu. 

N. Bernat de Vic. S. Arnau de Santmartí. 16 x 15 cms. +Brunyola, 311. 
 
1062 
s.d. (abans de 1237) 
Ramon de Medinyà dòna a Selvà d’Estanyol la batllia dels seus drets sobre 

diversos masos d’Estanyol que s’enumeren, per 100 sous.  
Còpia de 1237. 30 x 26.5 cms. +Brunyola, 312. 
 
1063 
1238 desembre 17 
Arnau de Soler defineix a Guillem de Morell, d’Estanyol, l’alberga que ha de 

rebre’n pel mas de Puig d’aquesta parròquia, per 10 sous bar. dels de 88 el marc. 
N. Bernat de Vic. S. Ramon de Cassà. 14 x 13 cms. +Brunyola, 313. 
 
1064 
1242 octubre 2, Girona 
Raimunda de Trullàs, de Vilanna, i el seu fill Ramon venen a Pere Estruch tres 

feixes d’Estanyol, que Ramon Ualard, pare de dita Raimunda, li havia llegat i que 
tenen per Berenguer de Paba, amb reserva de dues tasques i 3 diners de cens, per 
140 sous bar. dels de 88 el marc. 

N. Bernat de Vic. S. Ramon de Verdera. 12.5 x 22 cms. +Brunyola, 314. 
 
1065 
a) 1243 agost 22 
Pere Cerdans, d’Estanyol i Barcelona, esposa seva, venen a Pere Estruch una 

deixa situada a Estanyol, prop del clos de Ramon Selvà i del torrent de Marrocs, 
pel preu de 78 sous dels de 88 el marc 

b) 1243 setembre 20 
Pere Andreu i Blanca, esposos d’Estanyol, venen a Pere Estruch un quadró 

situat a Estanyol, indret de Serra, que afronta amb el torrent que va a Planca, pel 
preu de 8’5 sous bar, dels de 88 el marc. 

N. Bernat de Vic. S. Pasqual. 22 x 25 cms. +Brunyola, 315 i 317. 
 
1066 
(1226) 1227 març 21 
Ramon de Perer de sa Posa, la seva esposa Ermessendis i els seus fills Martí i 

Bernat venen a Pere de Soler i Ermessendis, esposos, una feixa que tenen a 
Estanyol, prop de les cases de Selvà, pel preu de 110 sous bar. 

N. Arnau, prevere. 16 x 14.5 cms. +Brunyola, 316. 
 
1067 
a) 1244 desembre 22 
Berenguer de Paba ven a Pere Estruch el camp que havia comprat a Ramon 

Hualard., d’Aiguaviva, situat a Estanyol, prop de la coromina de dit Pere, pel preu 
de 325 sous dels de 88 el marc. 

b) 1244 desembre 25 



Ramon de Trullàs de Vilanna, ven a Berenguer de Paba el camp que havia 
estat de Ramon Hualard, avi seu, situat a Estanyol, prop de la coromina de Pere 
Estruch, pel preu de 140 sous bar. dels de 88 el marc. 

N. Bernat de Vic. S. Ramon de Cassà. 32 x 21 cms. +Brunyola, 318-319. 
 
1068 
1245 desembre 20 
Pere de Serra i Berenguera, esposos, d’Estanyol, venen a Pere Estruch la 

borda que tenen pel senyor de Montcada a Estanyol, indret de Serra, excepte els 
avellaners que tenen per en Sendra, pel preu de 115 sous dels de 88 el marc. 

N. Bernat de Vic. S. Ramon de Mercadal. 18 x 16 cms. +Brunyola, 320. 
 
1069 
1249 abril 1 
Pere Estruch redueix a Bernat de Longaneis les dues tasques que rep a la feixa 

que aquest té per ell a Estanyol, indret de Llonganyes, a cens de 6 diners, i en rep 
dos sous d’entrada. 

N. Bernat de Vic. S. Miquel d’Om. Carta partida. 10 x 19.5 cms. +Brunyola, 
321. 

 
1070 
1256 desembre 21 
Arnau de Coll i Berenguera, esposos d’Estanyol, venen a Arnau de Bosch, de 

Sant Dalmai, i al seu fill Ramon, el camp dit de Guarenter, d’Estanyol, que és a 
domini directe del senyor de Montcada, pel preu de 30 sous dels de 88 el marc. 

N. Bartomeu, domer de Salitja. 31 x 21 cms. +Brunyola, 322. 
 
1071 
(1257) 1258 març 18 
Arnau de Canet, de Sant Dalmai, ven a Arnau de Bosch, de la mateixa 

parròquia, a la seva esposa Adelaida, al seu fill Ramon i a l’esposa d’aquest, 
Saurina, una terra situada a Estanyol, que es té pel monestir de Breda, pel preu de 
5 sous dels de 88 el marc. 

N. Bartomeu, domer de Salitja. 27 x 22.5 cms. +Brunyola, 323. 
 
1072 
1259 agost 20 
Ricsendis, filla de Deusdedit d’Estanyol i el seu marit Bernat venen a Arnau de 

Bosch, de Sant Dalmai, un parell de gallines i una quartera de civada que reben 
d’ell per un quadró de terra d’Estanyol que és a domini directe de la pabordía de 
novembre de la seu, per 15 sous bar. 

N. Bartomeu, domer de Salitja. 18 x 28 cms. +Brunyola, núm. 324. 
 
1073 
1272 octubre 15 
Bernat Estruch, fill de Pere Estruch, ven a Guillem Gaufred, prevere de 

capítol de la seu, els masos de Selvà, on habita Ramon d’Estanyol, Pere Llobet, 
Guillema Sabet, Esteve, Bernat Guandalgod, Morell, Pere de Fontbernat, Guillem 
Dalmau, Pere Nadal, Pere Ferrer, tots de la parròquia d’Estanyol i alguns, del 



veïnat d’Ermadàs, pel preu de 9.000 sous bar., amb firma de Guillem Pons de 
Besalú. 

N. Bernat de Vic. S. Miquel d’Om. 67 x 46 cms. +Brunyola, 325. 
 
1074 
1272 octubre 17 
Guillem Ponç de Besalú firma rebut a Bernat Estruch, fill de Pere Estruch, de 

5.000 sous o 448 aurei, al curs del canvi de Girona, part dels 500 aurei pels que 
havia obligat la seva dominicatura d’Estanyol, per raó del dret de Beatriu, esposa 
de l’atorgant i germana de dit Bernat. 

N. Bernat de Vic. S. Miquel d’Om. Carta partida. 15 x 29 cms. +Brunyola, 326. 
 
1075 
(1276) 1277 febrer 15 
Ramon de Soler, cavaller, ven a Guillem Gaufred albergues, censos i altres 

drets que rep sobre els masos d’aquest de la parròquia d’Estanyol, pel preu de 300 
sous bar. 

N. Ramon Oller, notari episcopal. 48 x 25 cms. +Brunyola, 327. 
 
1076 
1276 novembre 12 
Guillem Gaufred, clergue de Girona, estableix a Pere Reig, d’Estanyol, un 

quadró de terra situat prop del mas Reig, a cens de 10 sous, per 13 sous d’entrada. 
N. Ramon de Cassà. S. Miquel d’Om. Carta partida. 23 x 28 cms. +Brunyola, 

328. 
 
1077 
(1279) 1280 març 13 
Guillem de sa Malina, de Sant Martí Sapresa, Pere d’Olivella, de Brunyola, i 

Arnau de Capella, de Sant Dalmai, marmessors de Bernat de Perers, de Sant 
Martí Sapresa, venen a Pere Cerdà i Berenguera, esposos d’Estanyol, la meitat 
indivisa del camp de Planca, d’Estanyol, del que té el directe domini Guillem 
Gaufred, clergue, per 160 sous bar. 

N. Besalú Burgués. S. Ramon Estruch. 26 x 34 cms. +Brunyola, 329. 
 
1078 
1279 novembre 28 
Simó Martí, d’Estanyol, i Guillem d’Estela, de la mateixa parròquia, pacten 

que al bosc d’Auladell, que s té per meitats pel senyor de Montcada i per Guillem 
Gaufred, clergue, es partiran per meitat els fruits i les despeses de plantar. 

N. Miquel d’Om. Carta partida. 14’5 x 21 cms. +Brunyola, 330. 
 
1079 
1283 abril 29 
Bernat Roser i Guillema, esposos d’Estanyol, venen a Ramon Bosch, de Sant 

Dalmai, a la seva esposa Saurina, a la filla, Maria, i a l’espòs d’aquest, Bernat, una 
feixa situada a Estanyol, indret de Crosa, que és a domini directe de la pabordía de 
Novembre de la seu, pel preu de 22 sous bar. 

N. Besalú Burgués. S. Pere Burgués. 227 x 26 cms. +Brunyola, 331. 
 



1080 
1284 desembre 16 
Sentència arbitral de Bonet de Vinyes, d’Aiguaviva, i Guillem de Boïgues, de 

Sant Dalmai, en la qüestió entre Guerau de Paba, cavaller, i Pere de Cornellà, 
ciutadà de Girona, procurador de l’Almoina, i Pere Net, ciutadà de Girona, d’una 
part, i Pere de Toralles, d’Estanyol, d’altra, sobre el delme de la coromina de 
Sabacuna, d’Estanyol, i el dret a plantar-hi vinya, avellaneda i oliveres. 

N. Pere Burgués. Carta partida. 24.5 x 24.5 cms. +Brunyola, 332. 
 
1081 
(1288) 1289 gener 18 
Maria, filla de Pere Guanalgod, d’Estanyol, i esposa de Hguillem Mestre, i el 

seu fill Bonanat, venen a Bernat Dalmau, ciutadà de Girona, i a la seva esposa 
Brunissendis, el mas Guanalgod d’Estanyol, pel preu de 40 sous, amb reserva de 
drets per a Guillem Gaufred, clergue de Girona. 

N. Besalú Burgués. S. Pere Burgués. 37 x 24 cms. +Brunyola, 333. 
 
1082 
1289 setembre 2 
Bernat Dalmau, ciutadà de Girona, i la seva esposa Brunissendis, atès que 

Guillem Gaufred, clergue de Girona, els requereix a fer-se persones pròpies de 
l’Almoina per raó del mas Guandalgod d’Estanyol que han comprat a Maria, filla 
de Pere Guandalgod i viuda de Guillem Mestre, renuncies la compra feta. 

N. Ramon Oller de Palol, de la cúria episcopal. 34 x 25 cms. +Brunyola, 334. 
 
1083 
(1294) 1295 gener 28 
Guillema Sendra, viuda de Guillem Sendra, d’Estanyol, fa heretament al seu 

fill Berenguer del mas Sendra, que té a domini directe de Pere Vendrell, beneficiat 
d’Estanyol, amb reserva de 60 sous per testar i de legítima per a la seva filla 
Berenguera. 

N. Pere de Santpau, domer d’Estanyol. Carta partida. 18 x 30 cms. +Brunyola, 
335. 

 
1084 
1319 desembre 6 
Eimeric de la Via, ciutadà de Girona, firma a Pere de Bosch, de Sant Dalmai, 

una feixa que aquest ha comprat a Arnau de Coll, d’Estanyol, a tasca i una polla 
de cens per al batlle, i en rep 15 sous. 

N. Jaume Tresfort. Carta partida. 24 x 26 cms. +Brunyola, 336. 
 
1085 
1319 novembre 6 
Guillem de Boïgues, de Sant Dalmai, a qui el seu germà Arnau ha cedit els 

drets de la batllia del delme d’Estanyol, comprada a Bonanat d’Estanyol, promet 
fidelitat a Pere de Miars, paborde de l’Almoina, i en rep la firma per a l’exercici de 
la mateixa batllia. 

N. Guillem Fuyà. Carta partida. 46 x 28 cms. +Brunyola, 337. 
 
1086 



1320 setembre 29 
Arnau Niell, d’Estanyol, la seva esposa Brunissendis i el seu fill Pere venen a 

Ponç d’Estradavella, de Brunyola, i al seu cunyat Guillem quatre esplets del camp 
de Planca, situat a Estanyol, pel preu de 100 sous. 

N. Pere Burgués. 24 x 29 cms. Deteriorat. +Brunyola, 338. 
 
1087 
(1331) 1332 març 20 
Eimeric de la Via, ciutadà de Girona, Guillem de Cornellà, canonge i paborde 

de Novembre de la seu, i Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, estableixen a 
Ramon Gener, ferrer d’Estanyol, una peça de bosc que tenen per indivís a 
Estanyol, per fer-hi vinya, a tasca i pollastre de trescol, i tres sous d’entrada. 

N. Ramon de Bruguera. Carta partida. 38.5 x 30 cms. +Brunyola, 339. 
 
1088 
1223 setembre 29 
Arnau Ferrer, d’Estanyol, ven a la senyora Beatriu de Sitjar els drets i 

prestacions que rep sobre una feixa que té per ell Bernat de sa Longaina prop del 
torrent de Fontcoberta, a Estanyol, pel preu de 20 sous bar. dels de 88 el marc. 

N. Bernat Esteve. S. Arnau de Santmartí. +Brunyola, 340. 
 
1089 
1334 abril 5 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, firma a Pere de Suybès, obtentor 

del benefici fundat per Pere Selvà a l’església d’Estanyol, la permuta feta amb 
Eimeric de la Via, de 2 migeres de blat censals que rep al camp de la Llacuna 
d’Estanyol, de 10 jornals de cabuda, i que mena Guillem Gener, a condició de 
rebre’n una lliura de cera de cens i 15 sous per cada nou obtentor del benefici. 

N. Pere Massanet. Carta partida. 454 x 30 cms. +Brunyola, 341. 
 
1090 
1339 agost 31 
Eimeric de la Via, ciutadà de Girona, Guillem de Cornellà, paborde de 

Novembre a la seu, i Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, estableixen a Pere 
Esteve, d’Estanyol, un bosc d’Estanyol, indret de Segadors, per plantar-hi vinya, a 
tasca, per 6 sous d’entrada. 

Sense cloure. 49 x 26 cms. +Brunyola, 342. 
 
1091 
1337 març 26 
Elicsendis, filla de Guillem de Reixach, de Sant Dalmai, amb consentiment de 

Joan Sitjar, marit seu d’Estanyol, defineix al seu pare, a la seva germana Gullema 
i al marit d’aquesta, Berenguer, l’herència i legítima per 400 sous bar. 

Sense cloure. 21 x 24.5 cms. +Brunyola, 343. 
 
1092 
(1334) 1335 gener 10, Girona 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, que té una coromina a Estanyol, 

indret de Coromines, a conreu directe de l’Almoina, n’estableix feixes a Pere de 
Fontbernat, Pere de Llobet, Bonanat Esteve d’Ermadàs, Alegre Dalmau 



d’Ermadàs, Bernat Morell i Ramon Sabet, a meitat dels esplets i amb prohibició de 
sembrar mill, panís o melca. 

N. Arnau de Mas. Cartes partides, 213 x 35 cms. +Brunyola, 344-349. 
 
1093 
1334 desembre 6 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, redueix les joves que havien de 

prestar per feixes de la coromina d’Estanyol, a Bonanat Esteve, d’Ermadàs, Alegre 
Dalmau (2 sous), Pere de Fontbernat (2 sous), Pere Llobet (2 sous), Ramon Sabet 
(2 sous), Bernat Morell (2 sous 8 d.), i Guillem Sitjar (14 diners). 

N. Arnau de Mas. Cartes partides. 119 x 33 cms. +Brunyola, 350-356. 
 
1094 
1334 desembre 6 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, redueix a cens de 14 diners les joves 

que havia de prestar per feixes de la coromina d’Estanyol Guillem Sitjar. 
N. Arnau de Mas. Carta partida. 22.5 x 25 cms. +Brunyola, 350 bis. 
 
1095 
(1349) 1350 febrer 11 
1334 desembre 6 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, estableix la borda Ferrer, 

d’Estanyol, que havia estat sense tenidor durant 12 anys, a Francesc Nadal, home 
propi de la mateixa Almoina, a cens de 7 sous, a què han estat reduïdes diverses 
prestacions personals, i de tres sous més en concepte d’home propi, per 50 sous 
bar. d’entrada. 

N. Ramon de Peradalta. Carta partida. 44 x 36 cms. +Brunyola, 357. 
 
1096 
1353 desembre 14, Girona 
Galceran de Montcorb, oficial del bisbe, a instància de Ramon de Clota, 

paborde de l’Almoina, i de Guillem Marquès i Martí Oller, de Brunyola, 
marmessors tots de Guillem Oller, d’Estanyol, declara que la borda Oller 
d’Estanyol està obligada a l’Almoina per raó d’un establiment que havia fet el 
paborde Pere de Casadevall. 

N. Pere de Font, notari episcopal. 18 x 30 cms. +Brunyola, 358. 
 
1097 
1363 octubre 28, Barcelona 
L’infant Joan autoritza a Francesca, viuda de Pere de Vilademany i tudriu de 

Bernat de Vilademany, avendre béns del seu pupil situats dintre el terme del 
castell de Brunyola, precisant aixó la llicència obtinguda per la mateixa de 
Berenguer d’Abella, governador general de Catalunya, de vendre béns de dit pupil 
per valor fins a 90.000 sous. 

N. Francesc Batlle. Còpia de 1399. 32.5 x 55 cms. +Brunyola, 359. 
 
1098 
1370 juliol 14, Brunyola 
Pere Pèlach i la seva esposa Sança, propietaris del mas Pèlch, d’Estanyol, que 

tenen junt amb Bernat de Droch, la seva filla Margarida i el marit d’aquesta, Pere, 



per indivís, una gran possessió erma prop del mas Provençal de Brunyola, a 
domini directe de l’Almoina, la divideixen. 

N. Guillem d’Estanyol. Carta partida. 50 x 34 cms. +Brunyola, 360. 
 
1099 
1374 abril 27, Girona 
Pere Dolça, sagristà de Sant Pere de Galligants, atès que Pere Pèlach, 

d’Estanyol, home propi de la seva sagristia, té per l’Almoina 3 vessanes de terra a 
Estanyol, i que ha demanat a l’atorgant llicència per fer allí el seu mas, la permuta 
amb l’Almoina per una altra terra d’Estanyol, a fi que el lloc on dit Pèlach 
construeixi sigui de la seva sagristia. 

N. Guillem Llobet. Carta partida. 65 x 64 cms. +Brunyola, 361. 
 
1100 
1380 juliol 22, Sant Dalmai 
Bernat Bosch, propietari del mas Bosch de Sant Dalmai, que té per indivís amb 

Pere Turon de Brunyola una terra situada a la Crosa d’Estanyol, indret de Camp 
Rodó, a directe domini de Bernat Bligarts, rector de Llambilles, la defineix a dit 
Pere per 4 florins d’or d’Aragó. 

Sense cloure. 74 x 29 cms. +Brunyola, 362. 
 
1101 
1380 octubre 29, Girona 
Pere Esteve i Margarida, esposos del mas Esteve d’Ermadàs, parròquia 

d’Estanyol, venen a Francesc Nadal, del mateix lloc un erm dit camp de ses Planes, 
que és a directe domini de l’Almoina i afronta amb el riu Rissech, pel preu de 210 
sous. 

Sense cloure. 59 x 46 cms. +Brunyola, 363. 
 
1102 
1384 setembre 18, Sant Dalmai. 
Vicenç Bover, propietari del mas Bover de Sant Dalmai, ven a Pere Turon, de 

Brunyola, una petita peça de terra situada a Estanyol, indret de la Crosa, pel preu 
de 50 sous. 

Sense cloure. 42 x 39 cms. +Brunyola, 364. 
 
1103 
1385 novembre 15, Girona 
Pere Frolf, de Vilobí, dòna a la germana Agnès en concepte de legítima 2.500 

sous i aixovar divers, que ella aporta en dot a Francesc Estanyol, fiull de Guillem 
Estanyol, que els assegura sobre el mas Andreu, després dit Companyó, que té per 
l’Almoina, de la qual és homes propi, amb reserva de poder-se redimir ella per 30 
sous, cas d’enviudar. 

Sense cloure. 39.5 x 39.5 cms. +Brunyola, 365. 
 
1104 
1399 gener 2, Girona 
Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, estableix a Martí Boades, de Salitja, la 

borda Oller o Soler d’Estanyol, que li havia renunciat el 1396 Berenguer Soler, a 
cens de 2 sous i tasca, per 120 lliures d’entrada. 



N. Dalmau Ombert. 33.5 x 62 cms. +Brunyola, 366. 
 
1105 
1408 octubre 29 
Guillem Llobet i Caterina, esposos d’Estanyol, que han venut a Arnau Sitjar i 

a la seva esposa Antònia, del mateix lloc, el quadró dels Cellers, de mitja vessana, i 
la feixa de Presseguer, també de mitja vessana, que tenen per l’Almoina, pel preu 
de 16 lliures bar., afegeixen al mas Llobet el camp des Buch, d’un jornal de bous. 

N. Pere Pinós. 28 x 64 cms. +Brunyola, 367. 
 
1106 
1409 setembre 7, Girona 
Joan Sabet, d’Estanyol home propi de l’Almoina, per la qual té la borda 

Sabada [després, mas Morell], i que ha venut a Bartomeu de Reixach d’Estanyol, 
la feixa Estevena i un bosc a l’indret de Roureda, que pertanyien a l’esmentada 
borda, ajunta a aquesta i sotmet a l’Almoina una terra seva que té a l’indret de 
Puigsec. 

N. Miqueol Pere. 33 x 40.5 cms. +Brunyola, 368. 
 
1107 
1474 gener 15, Girona 
Narcís Bruguera, paborde de l’Almoina, estableix a Bernat Guillem de 

Vilanova, donzell de Girona, la borda Sabet d’Estanyol, que ha estat renunciada 
per Antoni Montserrat Ricart, a cens de 18 d. i tasca, per 50 sous bar. d’acapte. 

N. Bernat Escuder. 34 x 56 cms. +Brunyola, 369. 
 
1108 
1417 abril 24, Girona 
Guillem Llobet, d’Estanyol, que ha venut una terra del mas Llobet que té per 

l’Almoina, agrega a l’esmentat mas un quadró, dit de ça Riba, d’una vessana, 
situat a Estanyol i comprat a Pere Riquer, de Vilobí. 

N. Guillem de Coll. 20 x 34 cms. +Brunyola, 370. 
 
1109 
1490 maig 13, Girona 
Bernat Guillem de Vilanova, donzell de Girona, ven a Pere Gironès, sastre 

d’Estanyol, unes terres que li havia establert l’Almoina el 1486, i que havien estat 
del mas Llobet d’Estanyol, pel preu de 10 lliures bar. 

N. Joan Oliu. 37 x 61 cms. +Brunyola, 371. 
 
1110 
1550 desembre 27, Girona 
Francesc Alzina, pagès d’Estanyol, el seu fill Salvi Alzina, i Joana esposa 

d’aquest, venen a carta de gràcia a Bartomeu Reixach àlies Pèlach i a la seva 
esposa Narcisa una terra i bosc de 5-6 vessanes, situada a Estanyol, indret de sa 
Coma, pel preu de 10 lliures. 

N. Antoni Montserrat Ballester. 52 x 34 cms. +Brunyola, 372. 
 
1111 
1239 juny 28 



Maria Pasqual, viuda de Pasqual Garner i el seu fill Joan venen a Pere de 
Santceloni el mas de Sant Martí Sapresa que habita Bernat de Pujada, pel preu de 
230 sous bar. de doblenc. 

N. Bernat de Vic. S. Pasqual. 25.5 x 19.5 cms. +Brunyola, 377. 
 
1112 
1239 juliol 18 
Maria Pasqual, viuda de Pasqual Guarner, junt amb el seu fill Joan, firmen 

rebut a Pere de Sant Celoni de 230 sous, preu de venda del mas de Sant Martí 
Sapresa que li ha venut. 

N. Bernat de Vic. S. Arnau Pons. 8.5 x 11 cms. +Brunyola, 377 bis. 
 
1113 
1241 maig 2 
Guillem de Maura, de Viladesens, i la seva esposa Guillema venen a Pere de 

Santceloni el mas de Puig i els drets que reben als masos de Cerver Caramala i 
Bartomeu de Bruguereda, tot situat a Sant Martí Sapresa, pel preu de 100 sous 
bar. de doblenc. 

N. Bernat de Vic. S. Pasqual. 22 x 22 cms. +Brunyola, 378. 
 
1114 
(1242) 1243 març 3 
Guillem d’Abadia i la seva esposa Elicsendis venen a Pere de Santceloni el mas 

de Bruganeda, de Sant Martí Sapresa, i censos que rep als masos Vualard i Riera, 
pel preu de 250 sous bar. de doblenc. 

54.5 x 22 cms. +Brunyola, 379. 
 
1115 
(1274) 1275 gener 18 
Ramon de Cabrera rep Joan de Riera, de Sant Martí Sapresa, sota la seva 

defensa, a cens d’un parell de capons i a condició de que pugui sortir de dit guiatge 
per 5 sous, contra pagament de 5 sous. 

N. Bartomeu, domer de Salitja. 17 x 21.5 cms. +Brunyola, 380. 
 
1116 
1312 juliol 9 
Pere de Pedrinyà, batlle de Brunyola, i Berenguer de Torre, clergue d’Anglès, 

marmessors de Guillem d’Olivera, clergue de Sant Martí Sapresa, venen a Bernat 
de Plaqueda, de Sant Amanç i a la seva esposa Guillema la meitat de la castanyeda 
que dit Olivera tenia per indivís amb Ferrer de Masnou, de Sant Amanç, situada a 
l’indret de Costa d’Home, i una vinya al mateix lloc, pel preu de 60 sous. 

N. Jaume de Brugueroles, de Brunyola. 37 x 29 cms. +Brunyola, 381. 
 
1117 
1414 setembre 28, Girona 
Pere Riera, de Sant Martí Sapresa, la seva esposa Caterina i el seu fill Pere, 

venen a Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, la meitat del delme del seu mas 
Riera i de la masoveria de Bellsolà o de Maura, pel preu de 30 lliures. 

N. Pere Cervià. 72 x 50 cms. +Brunyola, 382. 
 



1118 
1504 febrer 26, Girona 
Pere Tarragona, propietari del mas Tarragona de Vilablatreix, que té el 

directe deomini del mas Galià de Sant Martí Sapresa, l’estableix a Salvi Pujada, de 
Sant Martí i a Sàlvia, esposa de Joan Masó àlies Pujada, amb terres de tres jornals 
de bous de cabuda, a cens de dos vuitans de castanyes. 

N. Joan Guilana. 36 x 31.5 cms. +Brunyola, 383. 
 
1119 
1558 abril 17, Brunyola 
Salvador Posa àlies Planella, de Sant Amanç, terme d’Anglès, i la seva esposa 

Antònia, venen a Gaspar Pujades i al seu fill Francesc una terra situada a Sant 
Martí Sapresa, indret de les Eres, de 10 vessanes, que és a directe domini de 
l’Almoina, per un cens de 23 sous. 

Sense cloure. 45 x 28 cms. +Brunyola, 384. 
 
1120 
1562 gener 31, Girona 
Baldiri Galí, canonge i paborde de l’Almoina, estableix a Francesc Pujada, de 

Sant Martí Sapresa, un bosc situat a Sant Martí, indret d’Algalia, de 20 vessanes 
de cabuda, que havia estat renunciat per Gaspar Pujada, pare de dit Francesc, a 
cens de 18 diners, per dos parells de tudons d’entrada. 

N. Joan Benet Pasqual. 35 x 32 cms. +Brunyola, 385. 
 
1121 
1563 agost 16, Sant Dalmai 
Jaume Posas àlies Planella, de Sant Amanç, terme d’Anglès, administrador de 

Salvador Planella, fill seu, ven a Antoni Riera dels Hostals, de Sant Martí Sapresa, 
una terra situada a Sant Martí, indret de Coma Llobosa, pel preu de 5 lliures bar. 

N. Gabriel Ros, de Brunyola. 36 x 28 cms. +Brunyola, 386. 
 
1122 
1570 març 1, Girona 
Narcís Parés, propietari del mas parés de Sant Martí Sapresa, ven a Antic 

Riera, del mateix lloc, un camí carreter des de la casa d’aquest fins al mas Lladó i 
un altre des de la mateixa casa fins a un bosc dit de Puig Bufer, pel preu de3 lliures 
12 sous. 

N. Joan Benet Pasqual. 33 x 32 cms. +runyola, 387. 
 
1123 
1214 abril 5 
Arnau Bernat d’Estrabau i la seva esposa Ermessendis venen a Ramon de 

Vinyes i Maria, esposos, el domini sobre dues feixes que aquest té per dit Arnau a 
Aiguavina, prop del mas Vinyes, pel preu de 70 sous bar. 

N. Fèlix. 11 x 23 cms. +Brunyola, 390. 
 
1124 
(1236) 1237 febrer 1 
Guillem Dorca i Oliva, esposos venen a Ramon de Vinyes i Maria, esposos, una 

vinya i erm d’Aiguaviva, indret de sa Coma Romagosa, per (...)6 sous dels de 88 el 



marc, amb firma de Ramon de Vilanova, la seva esposa Brunissendis i els seus fills 
Bernat i Ramon, que reben de dita vinya un cofí de mostagger pel castell de 
Fornells, i que prenen 20 sous per la firma. 

N. Ramon, prevere. 21 x 20 cms. +Brunyola, 391. 
 
1125 
(1256) 1257 març 28 
Ramon, fill de Ferrer de Coll, d’Aiguaviva, amb consentiment de la seva mare 

Narbona, fa esponsals amb Raimunda, germana de Ramon d’Olives, de 
Vilablareix, i en rep 350 sous dels de 88 el marc i l’eixovar, que assegura sobre el 
seu mas. 

N. Pere sacerdot. Amb firma de Guillem Gaufred. 18.5 x 20 cms. +Brunyola, 
392 

 
1126 
1265 octubre 12 
Guillem Bernat de Fontroser permuta amb Gueraua Gironès, dona pròpia 

seva, i amb el fill d’aquesta, Guillem, dues feixes que té a Aiguaviva, per un quadró 
de terra que aquesta té prop de la casa de Fontroser. 

N. Bartomeu, domer de Salitja. 13 x 27 cms. +Brunyola, 393. 
 
1127 
(1266) 1267 febrer 4 
Guillem Bernat de Fontroser, d’Aiguaviva, ven a Bonet de Vinyes, del mateix 

lloc, dues peces de terra situades a Aiguaviva, prop de la riera de Güell, pel preu 
de 160 sous bar. 

N. Bartomeu, domer de Salitja. 32 x 23.5 cms. +Brunyola, 394. 
 
1128 
(1266) 1267 març 18 
Guillem Bernat de Fontroser firma a Bonet de Vinyes, d’Aiguaviva, la vendia 

que li havia fet d’una terra situada prop de la riera de Güell per 160 sous, i dòna 
per fiadors d’evicció Ramon de Quart i Gueraua Gironès. 

N. Bartomeu, domer de Salitja. 13.5 x 26 cms. +Brunyola, 395. 
 
1129 
1272 juliol 13, Girona 
Pere Gironès, d’Aiguaviva, Alamanda esposa seva i Gueraua, viuda de Bernat 

Gironès, venen a Bonet de Vinyes, del mateix lloc, una feixa que tenen per aquest a 
Aiguaviva, pel preu de 110 sous bar. 

N. Ramon de Cassà. S. Ramon Estruch. 29 x 22 cms. +Brunyola, 396. 
 
1130 
1272 abril 3 
Agnès de Vilar, de Llagostera, i el seu fill Pere venen a Bonet de Vinyes, 

d’Aiguaviva, el directe domini spobre una peça pròxima al Güell, que per dit 
Bonet té Pere Gironès, home propi de l’atorgant, per 80 sous bar. 

N. Arnau de Llagostera, canonge. S. Ferrer de Pi. 24 x 19 cms. +Brunyola, 397. 
 
1131 



1278 desembre 6 
Bernat de Fontroser, d’Aiguaviva, i la seva mare Agnès, venen a Bonet de 

Vinyes, del mateix lloc, una feixa de terra situada a Aiguavi,a prop de la riera de 
Güell, pel preu de 110 sous bar. 

N. Miquel d’Om. S. Ramon Estruch. 25 x 38 cms. +Brunyola, 398. 
 
1132 
1288 desembre 5 
Guillema, viuda de Pere de Madrencs, d’Aiguaviva, ven a Pere Garrofa i 

Guillema, esposos del mateix lloc, una feixa situada a Aiguaviva, indret de 
Cloperes, pel preu de 5 sous. 

N. Besalú Burgués. 15 x 18 cms. +Brunyola, 399. 
 
1133 
1357 abril 4, Girona 
Francesca de Vinyes, d’Aiguaviva, i el seu marit, Pere Nicolau de Vinyes, 

venen a Ramon de Clota, paborde de l’Almoina, els terços i foriscapis de certes 
terres del mas Vinyes que es descriuen i un cens de 30 sous, pel preu de 70 lliures, 
de les quals 40 són aportades pel bisbe a fi de dotar una llàntia a la catedral. 

Amb escriptura de garantia d’evicció donada per Ramon d’Estany, claver de 
la seu i marmessor de Ramon de Vinyes, clergue de Girona (401), de Guillem 
Carrera de Vila-roja, que havia rebut donació de legítima d’Arnau Rich de Quart, 
fill de Bonet de Vinyes d’Aiguaviva (402), donació datada el 1342 que es transcriu 
(403), així com el testament de dit Bonet de Vinyes de 1346 (404), la constitució 
d’Arnau Rich de Quart com a tutor d’Arnau de Vinyes (405) i l’escriptura d’àpoca 
de les 70 lliures (406). 

N. Ramon de Bruguera. 70 x 57 cms. +Brunyola, 400-406 (rotlle). 
 
1134 
(1290) 1291 gener 18 
Guillem Gaufred, clergue, senyor del castell de Brunyola, estableix a Guillema 

de Tornavells, de Sant Dalmai, el mas de Quintana, de Salitja, a condició de que hi 
resideixi i s’hi casi en el termini d’un any, per 30 sous d’entrada. 

N. Besalú Burgués, de Girona. 13 x 25 cms. +Brunyola, 411. 
 
1135 
1337 desembre 12 
Bernat Boades, la seva esposa Berenguera, el seu fill Gispert i l’esposa 

d’aquest, Guillema, tots de Salitja, venen a Pere de Riera, d’Osor, una quartera de 
civada i 12 diners censals que reben d’ells o dels propietaris del mas Noguer de 
Salitja, pel preu de 57 sous bar. 

N. Ramon d’Horta, de Brunyola. 34 x 21.5 cms. +Brunyola, 412. 
 
1136 
(1349) 1341 gener 13 
Pere de Riera i la seva esposa Francesca, d’Osor, estableixen a Ramon de Valls 

i Sibilꞏla, esposos de Salitja, una terra situada a Salitja, indret de Clos, que tenen 
per l’Almoina, a cens de 4 sous. 

N. Guerau d’Espluga, d’Osor. Carta partida. 17 x 30 cms. +Brunyola, 413. 
 



1137 
1359 maig 4, Brunyola 
Bernat Boades, de Salitja, permuta amb Berenguer Vidal, del mateix lloc, una 

terra que té per l’Almoina, dita Feixa del Mig, per una feixa situada al mateix lloc, 
indret de Vinya Vella, que també es té per l’Almoina. 

Sense cloure. Carta partida. Hi ha els dos exemplars. 28 x 42 i 40 x 29.5 cms. 
+Brunyola, 414. 

 
1138 
1371 maig 1, Girona 
Joan de Romagueres redueix a Francesc Noguer, de Salitja, un cens que aquest 

li feia pel mas Noguer, de 2 sous 8 diners, un parell de capons i un parell de 
gallines, i mitja quartera de blat que feia pel camp dit de Riera, de 4 jornals de 
cabuda, a cens de 44 sous, amb reserva de cens d’un capó per a l’Almoina. 

N. Guillem Llobet. 29 x 57 cms. +Brunyola, 415. 
 
1139 
1380 novembre 11, Sant Dalmai 
Berenguer Posa, teixidor de Girona, ven a Berenguer Sala i Margarida, 

esposos de Salitja, una casa situada a Salitja, terme del castell de Brunyola, pel 
preu de 200 sous bar., amb reserva de domini i cens de 4 sous per a l’Almoina. 

Sense cloure. 39 x 38 cms. +Brunyola, 416. 
 
1140 
1411 gener 16, Girona 
Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, atès que Guillem Sastre, sastre de 

Brunuola, tenia per l’Almoina una terra a Salitja, indret del quadró del mas 
Quintana, i que dit Guillem i Pere Bassa, clergue de Brunyola, l’han destinada a 
un benefici, l’amortitza a pagament de 50 sous per cada nou beneficiat. 

N. Pere Cervià. 45 x 42 cms. +Brunyola, 417. 
 
1141 
1499 octubre 10, Girona 
Mateu Blay àlies Quintana, dit abans Mateu Blay àlies Bosch, propietari del 

mas Hospital de Salitja, ven a Francesc Valls, del mas Noguer del mateix lloc, una 
terra de 3 vessanes de bosc, situada a l’indret del Puig de Salitja, pel preu de 5 
lliures 10 sous. 

Sense cloure. 38 x 30 cms. +Brunyola, 418. 
 
1142 
(1182) 1183 febrer 1 
Berenguer d’Anglès i el seu germà Guillem, defineixen a Pere d’Escala els seus 

drets sobre un camp [situat a Anglès] que aquest ha comprat a Ramon de Castell i 
Berenguera, esposos, per 50 sous de diners bar. 

N. Ermengol, levita de Girona. S. Berenguer Sifred. 14.5 x 11.5 cms. 
+Brunyola, 420. 

 
1143 
1324 novembre 2 



Brunissendis de Bosc de Pujols, parròquia de Vilanna, dona a la seva filla 
Brunissendis 420 sous i tres terres situades a Vilanna, que aquesta constitueix en 
dot per a Pere, fill de Ramon de Solà, de qui rep el tantumdem en hipoteca sobre la 
borda Solà, que té per Bernat Estruch, ciutadà de Girona, i per Beatriu de Roure, 
de Vilanna. 

N. Francesc Simó, de Girona. Carta partida. 53 x 32 cms. +Brunyola, 425. 
 
1144 
1369 octubre 10, Girona 
Bernat Estruch, ciutadà de Girona, requereix Vicenç Ermengol, clergue de 

Sant Daniel, que li digui si ha intervingut en la permuta que s’ha fet entre el 
monestir de Sant Feliu de Cadins i Elvira de Serinyà, sogra seva, de persones 
pròpies de Vilanna, i en rep resposta afirmativa. 

N. Bonanat Nadal. 20 x 22 cms. Deteriorat. +Brunyola, 426. 
 
1145 
(1322) 1323 febrer 11 
Fra Ramon de Costa, monjo d’Amer, procurador de l’abat Ferrer, atès que 

Guillem de Rigalós, batlle d’Amer, havia pres Berenguer Riquer, de Vilobí i 
Ferrer Grimau, de Santa Coloma de Farners, com a àrbitres en la qüestió que 
Marimon de Murtra, sagristà de Vilobí, li havia mogut a causa d’un camp, del 
qual Amer té el domini directe, a través del qual el dit Rigalós havia fet passar un 
rec per portar aigua als seus molins de Granollers, aprova llur arbitratge. 

N. Pere Massanet de Girona. 47 x 63 cms. +Brunyola, 430. 
 
1146 
(1283) 1284 març 15 
Clàusula del testament de Brunissendis de Castanyet, que institueix hereva 

universal la seva filla Brunissendis. 
Còpia de 1301. 14.5 x 25 cms. +Brunyola, 431. 
 
1147 
1194 maig 18 
Pere Ramon de Vilademany i la seva àvia Timbors fan concòrdia amb 

Brunissendis, germana de dit Pere, amb mediació del bisbe Ramon de Vic i altres, 
sobre l’herència de Berenguer de Taradell, per la qual dita Brunissendis es queda 
els masos de Cendrosa, de Sant Miquel de Cladells i tres parts de la possessió de 
Congost, situada als bisbats de Barcelona i Vic, de Codines a Granollers i de 
Bigues a Munt Ner. 

N. Guillem de Puig, canonge de Vic. Còpia de 1226. 30.5 x 13 cms. +Brunyola, 
432. 

 
1148 
1239 juny 17 
Arnau Faguer firma a Pere de Santceloni la venda que Maria Pasqual i el seu 

fill Joan li han fet, del mas Pujada de Sant Martí Sapresa. 
N. Bernat de Vic, de Girona. S. Arnau Ponç. 10 x 17 cms. +Brunyola, 433. 
 
1149 
1196 octubre 23 



Pere de Brunyola es fa home propi d’Arnau de Quart, per haver rebut una 
donació d’aquest. 

N. Ramon, levita. 10 x 15 cms. +Brunyola, 600 
 
1150 
1243 agost 12 
Bernat de Vic., que té el mas Falgueres de Brunyola per Guerau de Cabrera, 

enfranqueix en nom d’aquest Saurina, filla de Bernat de Falgueres, per 4 sous que 
es parteixen entre ell i Ramon de Vilademany. 

N. Bernat de Vic. S. Arnau de Santmartí. 8.5 x 16.5 cms. +Brunyola, 601. 
 
1151 
1282 novembre 8 
Arnau de Vilademany reconeix tenir en feu per Guillem Gaufred, senyor del 

castell de Brunyola, el mateix castell i tot allò que es té per aquest i pel vescomte de 
Cabrera, i li’n fa homenatge. 

N. Besalú Burgués. 19 x 19 cms. +Brunyola, 602. 
 
1152 
1257 agost 1 
Girona de Canadell de Solans, parròquia de Brunyola, i el seu fill Perem 

reconeixen ser oersones pròpies de Pere de Santceloni i fer-li un parell de gallines 
de cens. 

N. Bernat de Vic. S. Arnau de Santmartí. 10 x 14 cms. +Brunyola, 603. 
 
1153 
1285 juliol 27 
Simó d’Aguilar, cavaller, fill d’Arnau d’Aguilar, cavaller, reconeix a Guillem 

Gaufred, senyor del castell de Brunyola, tenir per ell la meitat del mas Palau de 
Brunyola, del que l’altra meitat és de Ros de Pineda. 

N. Guillem Redorta, de la Bisbal. S. Guillem d’Espolla. 9 x 13 cms. +Brunyola, 
604. 

 
1154 
1289 setembre 7 
Pere Guillem, fill de Guillem de Planes, de Castanyet, es fa home propi de 

Guillem Gaufred per haver entrat al mas Amat de Brunyola. 
N. Guillem d’Oculis Beccis, de Brunyola. 10.5 x 14.5 cms. +Brunyola, 605. 
 
1155 
(1290) 1291 gener 13 
Simó de Trilla, cavaller, reconeix tenir en feu per Guillem Gaufred, senyor del 

castell de Brunyola, la meitat del mas Palau de Brunyola. 
N. Besalú Burgués. 7 x 18.5 cms. +Brunyola, 606. 
 
1156 
1293 agost 31 
Berenguera, esposa de Ramon Sabater, de Brunyola, es fa dona pròpia 

d’Arnau Adroher, paborde de l’Almoina. 
N. Bernat Martí d’Avellaneda, de Brunyola. 16 x 19 cms. +Brunyola, 607. 



 
1157 
(1290) 1291 febrer 7 
Fra Guillem Vicenç, comanador de l’Hospital Nou de Girona, i fra Pere de 

Ribera, procurador del mateix, enfranqueixen Ramon, fill de Martí de Coromina, 
de Brunyola, que passa a ser home propi de l’Almoina, per 50 sous. 

N. Pere Valentí, de Brunyola. 12 x 18.5 cms. +Brunyola, 608. 
 
1158 
1297 abril 4 
Ramon Renall, ciutadà de Girona, enfranqueix Ponç, fill de Berenguer Ponç, 

de Brunyola, que passa a ser home propi de l’Almoina, per 40 sous bar. 
N. Besalú Burgués. 12.5 x 17.5 cms. +Brunyola, 609. 
 
1159 
1251 octubre 6 
Raimunda, vescomtessa de Cabrera, enfranqueix Maria, filla de Pere d’Horta, 

de Brunyola, per 6 sous bar. de doblenc. 
N. Bartomeu, prevere de Salitja. 12.5 x 17 cms. +Brunyola, 610. 
 
1160 
1292 maig 13 
Ros de Pineda, cavaller, i Pere Vilar d’Hostalric, compradors de les rendes de 

Simó de Trilla, dits de Palau, enfranqueixen Maria, filla de Pere de Palau, de 
Brunyola, oer 2 sous 8 d. 

N. Pere de Santantoni, d’Hostalric. 14 x 21.5 cms. +Brunyola, 611. 
 
1161 
(1296) 1297 febrer 7 
Ramon Renall, ciutadà de Girona, enfranqueix Elicsendis, filla de Guillem de 

Vila, de Brunyola, que passa a ser dona pròpia de l’Almoina, per 2 sous 8 d. 
N. Pere Valentí, de Brunyola. 11 x 24 cms. +Brunyola, 612. 
 
1162 
(1297) 1298 gener 31 
Fra Guillem Vicenç, comanador de l’hospital nou de Girona, i fra Pere de 

Ribera, procurador del mateix, enfranqueixen Berenguera, filla de Pere d’Aulines, 
d’Estanyol, que passa a ser dona pròpia de l’Almoina, per 2 sous 8 d. 

N. Pere Valentí, de Brunyola. 11 x 17.5 cms. +Brunyola, 613. 
 
1163 
1300 març 31 
Berenguer Alexandre, de Brunyola, procedent del mas Figueres de Sant 

Amanç. Es fa home propi de l’Almoina per raó del mas Alexandre. 
N. Besalú Burgués. 9.5 x 16 cms. +Brunyola, 614. 
 
1164 
1301 novembre 6 
Estrany, fill de Guillem Coixí, de Brunyuola, reconeix ser home propi d’Arnau 

Adroher, paborde de l’Almoina, i fer-li un parell de capons de cens.  



N. Besalú Burgués. 9 x 20 cms. +Brunyola, 615. 
 
1165 
(1303) 1304 gener 16 
Bernat Sampsó, ciutadà de Girona, enfranqueix Maria, filla de Guillem Vila, 

de Brunyola, que passa a ser dona pròpia de Brunyola [per entrar al mas Pla de 
Brunyola], per 2 sous 8 d. 

N. Pere Valentí, prevere, de Brunyola. 11 x 23 cms. +Brunyola, 616. 
 
1166 
1304 desembre 9 
Simó de Trulla, cavaller, reconeix tenir per senyor del castell de Brunyola, que 

es l’Almoina, la meitat del mas Palau de Brunyola, que té amb Ros de Pineda i que 
ha heretat de Simó d’Aguilar. 

N. Besalú Burgués. 6 x 21.5 cms. +Brunyola, 617. 
 
1167 
1305 novembre 18 
Fra Bernat de Pontils, comanador de la casa de Sant Llorenç de les Arenes de 

l’orde de l’Hospital, enfranqueix Guillem Negre, de Brunyola, [després dit 
Caldeduch], per 60 sous bar. 

N. Ramon de Cot, de Girona. 16 x 22.5 cms. +Brunyola, 618. 
 
1168 
1306 agost 9 
Beatriu d’Horta, de Brunyola, el seu fill Berenguer Traver i l’esposa d’aquest, 

Berenguera, enfraqueixen Ponç del mas Jaume, de Brunyola, per 30 sous. 
N. Guillem d’Olivera, de Brunyola. 12.5 x 19 cms. +Brunyola, 619. 
 
1169 
1307 agost 3 
Ponç del mas Jaume, de Brunyola, es fa home propi de l’Almoina i de Guillem 

de Castell, cavaller, per raó de la borda d’Estradavella de Brunyola, on ha entrat. 
N. Besalú Burgués. 7.5 x 28.5 cms. +Brunyola, 620. 
 
1170 
(1309) 1310 gener 28 
Berenguer de Cabrera i Leonor, esposos, i Bernat de Blangueda, procurador 

de Dalmau de Torroella de Mont-ras, enfranqueixen Maria, filla de Joan de 
Camps, de Sant Amanç d’Anglès, que passa a ser dona pròpia de l’Almoina [en 
casar amb en Anés de Brunyola], per 2 sous 8 diners. 

N. Dalmau d’Anglasell, d’Anglès. 13 x 26.5 cms. +Brunyola, 621. 
 
1171 
1312 abril 20 
Ramon Saló, propietari del mas Saló de Brunyola, que es té per dues parts per 

l’Almoina i per una per Guillem de Castell, cavaller, es fa home propi de 
l’Almoina. 

N. Ramon Viader, de Girona. 11.5 x 25 cms. +Brunyola, 622. 
 



1172 
1316 juliol 6 
Gueraua de Castanyet, filla de Ponç Roig, cavaller, reconeix a Bernat de 

Vilademany tenir per ell un quart i un octau del delme deBrunyola, i en rep la 
firma. 

N. Guillem Palacín, de Santa Coloma de Farners. Carta partida. 17.5 x 28 cms. 
+Brunyola, 623. 

 
1173 
1316, desembre 8 
Fra Berenguer de Flaçà, comanador de Sant Llorenç de les Arenes, 

enfranqueix Berenguera, filla d’Arnau d’Estrada, de Brunyola, per 2 sous 8 
diners. 

N. Bernat Cabot, de Girona. 13 x 24 cms. +Brunyola, 624. 
 
1174 
(1316) 1317 febrer 28 
Berenguera “Enesa”, esposa de Dalmau Enes (Anés), de Brunyola, es fa dona 

pròpia de l’Almoina per dues parts i de Guillem de Castell, cavaller, per una part, 
per raó del seu matrimoni. 

N, Berenguer de Masvidal, de Brunyola. 15.5 x 16 cms. +Brunyola, 625. 
 
1175 
(1317) 1318 març 14 
Pere de Lledó, fill de Guillem de Lledó, de Sant Martí Sapresa, que s’ha casat 

al Guiner de Brunyola, es fa home propi de l’Almoina. 
N. Berenguer de Masvidal, de Brunyola. 10 x 23.5 cms. +Brunyola, 626. 
 
1176 
(1317) 1318 febrer 28 
Alamanda de Serra, esposa d’Arnau de Serra, de Brunyola, es fa dona pròpia 

de l’Almoina. 
N. Berenguer de Masvidal, de Brunyola. 12 x 28 cms. +Brunyola, 627. 
 
1177 
(1317) 1318 febrer 16 
Dalmau d’Anglasell, clergue de Sant Miquel d’Anglès, enfranqueix Pere, fill de 

Guillema de Lledó, de Sant Martí Sapresa, per 50 sous. 
N. Dalmau d’Anglasell, d’Anglès. 13 .5 x 17 cms. +Brunyola, 628. 
 
1178 
(1318) 1319 març 14 
Berenguer de Paba, cavaller, la seva mare Alamanda i la seva esposa Sibilꞏla, 

enfranqueixen Gueraua, filla de Pere Guamir, d’Osor, [que casa amb Guillem 
Marquès, de Brunyola], per 2 sous 8 diners. 

N. Guillem Dalmau, prevere d’Osor. 11 x 17.5 cms. +Brunyola, 629. 
 
1179 
1318 maig 12 



Ermessendis, esposa de Berenguer Droch, de Brunyola, es fa dona pròpia 
d’Arnau Adroher, paborde de l’Almoina. 

N. Berenguer de Masvidal, de Brunyola. 9 x 25 cms. +Brunyola, 630. 
 
1180 
(1318) 1319 març 15 
Arnau, fill d’Arnau de Joera, d’Estanyol, es fa home propi de l’Almoina, per 

haver-se casat al mas Alexandre de Brunyola. 
N. Francesc Simó, de Girona. 12 x 19 cms. +Brunyola, 631. 
 
1181 
1319 juliol 31 
Ramon d’Horta, la seva esposa Maria i la seva mare Maria, de Brunyola, 

enfranqueixen Bartomeu de Pla, del mateix lloc, per 55 sous bar. 
N. Berenguer de Masvidal, clergue de Sant Dalmai. 18.5 x 19 cms. +Brunyola, 

632. 
 
1182 
1320 juliol 29 
Arnau Provençal, fill de Guillem Provençal de Brunyola, reconeix ser home 

propi de l’Almoina, per haver-ho estat el seu pare, i fer un parell de capons de 
cens. 

N. Berenguer de Masvidal, de Brunyola. 13 x 26.5 cms. +Brunyola, 633 
 
1183 
(1320) 1321 febrer 13 
Vengut Barnís, lloctinent d’Arnau Estanyet, batlle de Caldes de Malavella, 

enfranqueix Guillema Benjamina, filla de Bernat Benjamí de Rovirans, parròquia 
de Caldes, que es fa dona pròpia de l’Almoina [en casar al mas Pla de Brunyola], 
per 2 sous 8 diners. 

N. Jaume Bohiga, de Caldes. 14 x 27.5 cms. +Brunyola, 634. 
 
1184 
1320 juliol 29 
Elicsendis del mas Amat de Mont, esposa de Pere Amat, de Brunyola, es fa 

dona pròpia de Pere de Miars, paborde de l’Almoina, per raó del mas on s’ha 
casat. 

N. Berenguer de Masvidal, de Brunyola. 13 x 26 cms. +Brunyola, 635. 
 
1185 
(1324) 1325 gebrer 7 
Pere de Vilademany reconeix a Gilabert de Cruïlles, sagristà de la seu, tenir 

per l’Almoina el castell de Brunyola, i n’i fa homenatge. 
N. Pere Capmany, de la cúria episcopal. 18.5 x 30 cms. +Brunyola, 636. 
 
1186 
1324 desembre 22 
Berenguer de Pau, cabiscol de la seu, enfranqueix Maria, filla d’Arnau de 

Planella, de la parròquia de Sant Amanç, per 2 sous 8 diners. 
N. Ramon Viader, de Girona. 11.5 x 26 cms. +Brunyola, 637. 



 
1187 
(1326) 1327 març 18 
Guillema d’Horta, esposa de Guerau d’Horta, es fa dona pròpia de l’Almoina, 

en mans de Bernat de Pera, paborde. 
N. Berenguer de Masvidal, clergue de Sant Dalmai. 13.5 x 27.5 cms. 

+Brunyola, 638. 
 
1188 
1326 juliol 11 
L’abat Pere, de Sant Pere de Galligants, enfranqueix Brunissendis, filla de 

Guillem de Verdera, de Cartellà, [que casa a can Vidal de Brunyola], per 2 sous 8 
d. 

N. Berenguer Avinyó, “scriptor” de Galligants. 15 x 19 cms. +Brunyola, 639. 
 
1189 
1328 maig 10 
a) Pere Guiner, de Brunyola, es fa home propi de l’Almoina per haver-se casat 

al mas Guiner deBrunyola. 
b) Elicsendis de s’Agual, esposa de Bartomeu de s’Agual, de Brunyola, es fa 

dona pròpia de l’Almoina per haver entrat al mas de s’Agual. 
N., Berenguer de Masvidal, de Brunyola. 37 x 21 cms. +Brunyola, 640-641. 
 
1190 
1328 mai 9 
Guerau Burgués, fill de Bonanat Burgués i Brunissendis, de Brunyola, es fa 

home propi de l’Almoina per dues parts i de Dalmau de Castell per una, per ésser-
ho el seu pare. 

N. Berenguer de Masvidal, de Brunyola. 24 x 24 cms. +Brunyola, 642. 
 
1191 
(1329) 1330 gener 30 
Pere Benjamí, fill de Bernat Benjamí de Caldes, que s’ha casat al mas Pla de 

Brunyola amb Cília, filla de Ramon de Pla, es fa home propi de l’Almoina per raó 
del dit mas. 

N. Berenguer de Masvidal, de Brunyola. 13 x 27 cms. +Brunyola, 643. 
 
1192 
1329 maig 6 
Bernat de Planes, fill d’Estruch de Planes, de Brunyola, reconeix ser home 

propi de l’Almoina per haver-ho estat el seu pare, i fer 2 sous de cens. 
N. Berenguer de Masvidal, de Brunyola. 12 x 28 cms. +Brunyola, 644. 
 
1193 
1329 maig 5 
Ramon Saló, fill de Ramon Saló, es fa home propi de l’Almoina per dues parts 

i de Dalmau de Castell, cavaller, pe una, per haver-ho estat el seu pare, i promet 
fer 2 sous de cens. 

N. Berenguer de Masvidal, de Brunyola. 12.5 x 28 cms. +Brunyola, 645. 
 



1194 
1329 maig 5 
Guillem Saig, fill de Berenguera Guinera, Pere d’Horta, fill natural de 

Berenguera, germana de Ramon d’Horta, Guillem Oller, Pere de Caldeduch, 
Ramon Esteve i Bernat Graner, tots de Brunyola, fan homenatge a l’Almoina i 
prometen fer-li 2 sous bar. de cens. 

N. Berenguer de Masvidal, de Brunyola. 84.5 x 25.5 cms. +Brunyola, 646-651. 
 
1195 
1329 maig 5 
Bernat Rossell, fill de Pere Rossell, de Brunyola, reconeix ser home propi de 

l’Almoina per dues parts i dels hereus de Dalmau de Castell, cavaller, per una, i fa 
homenatge a Joan Vidal, batlle de Brunyola. 

N. Berenguer de Masvidal, de Brunyola. 17 x 24.5 cms. +Brunyola, 652. 
 
1196 
1329 maig 3 
Guillem Palau, fil de Berenguer Palau de Brunyola, reconeix ser home propi de 

l’Almoina per dues parts i, per la tercera, de Bernat de Poneda, cavaller, i promet 
der a l’Almoina 16 diners de cens. 

N. Berenguer de Masvidal, de Brunyola. 14 x 30 cms. +Brunyola, 653. 
 
1197 
1329 maig 5 
Ramon Rossell, Pere de Mas Burgués i Berenguer de Mas Burgués, de 

Brunyola, reconeixen ser per dues terceres parts persones pròpies de l’Almoina, i 
per una tercera part, de l’hereu de Dalmau de Castell, cavaller. 

N. Berenguer de Masvidal, de Brunyola, 50 x 25 cms. +Brunyola, 654-656. 
 
1198 
(1329) 1330 març 7 
Ramon de s’Agual, de Brunyola, fill de Pere de s’Agual, es fa home propi de 

l’Almoina per haver-ho estat el seu pare, en mà de Pere Oller, batlle, i promet fer 
dos sous de cens. 

N. Berenguer de Masvidal, de Brunyola. 12.5 x 26.5 cms. +Brunyola, 657 
 
1199 
1329 maig 5 
Homenatges fets a Bernat de Pera, paborde de l’Almoina, pels següents veïns 

de Burnyola, tots els quals fan 2 sous de cens com a fills d’home propi; a) 
Bartomeu Alexandre; b), Arnau de Bagastrà; c) Ramon de Bagastrà; d) Berenguer 
de Mas Amanç; i e) Ferrer Droch. 

N. Berenguer de Masvidal, de Brunyola. 71 x 25.5 cms. +Brunyola, 658-662. 
 
1200 
(1323) 1324 febrer 7 
Bernat de Falgueres de Vall, de Brunyola, enfranqueix Pere Llunell, fill de 

Simó Llunell i de Cília, del mateix lloc, [que casa a la borda Trilla], per 50 sous 
bar. 

N. Berenguer de Masvida, de Brunyola. 15.5 x 30 cms. +Brunyola, 663. 



 
1201 
1330 maig 23 
Berenguera de Falgueres, esposa de Bernat de Falgueres de Mont, de 

Brunyola, es fa dona pròpia de l’Almoina per raó del mas on s’ha casat. 
N. Berenguer de Masvidal, de Brunyola. 14 x 30 cms. +Brunyola, 664. 
 
1202 
(1331) 1332 febrer 20 
Pere Llunell, de Brunyola, enfranquit per Bernat de Falgueres, del mateix lloc, 

es fa home propi de Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina [per casar al mas 
Trilla de Brunyola]. 

N. Ferrer de Riurans, de la cúria espiscopal. 12 x 31.5 cms. +Brunyola, 665. 
 
1203 
(1332) 1333 març 7 
Miquel de Barbavella, de Brunyola, reconeix ser home propi de l’Almoina, per 

haver-ho estat el seu pare, i fer 2 sous de cens. 
N. Ramon d’Horta, de Brunyola. 13 x 29 cms. +Brunyola, 666. 
 
1204 
(1332) 1333 març 3 
Berenguer Aleandre, de Brunyola, es fa home propi de Pere de Casadexvall, 

paborde de l’Almoina, en mans del batlle Pere Oller. 
N. Ramon d’Horta, de Brunyola. 13 x 29 cms. +Brunyola, 667. 
 
1205 
(1334) 1335 març 14 
L’abat Pere, del monestir de Breda enfranqueix Guillem, fill de Ramon 

Devesa, de Sant Dalmai, [que es casa a la borda Creixell de Brunyola], per 30 sous. 
N. Arnau de Pols, de Girona. 16.5 x 31 cms. +Brunyola, 668. 
 
1206 
1334 desembre 16 
Alamanda, filla de Guillem Oulèn, de Brunyola, es fa dona pròpia de 

l’Almoina en casar amb Pere Falgueres, del mas Falgueres mitjà, de Brunyola. 
N. Berenguer de Masvidal, de Brunyola. Expedició de 1336. 16.5 x 24 cms. 

+Brunyola, 669. 
 
1207 
1334 novembre 24 
Pere de Terrers o Tarrés, de Vilanna, es fa home propi de l’Almoina per haver 

rebut el mas Falgueres de Brunyola en donació d’Arnau de Falgueres, oncle seu. 
N. Arnau de Mas, de Girona. 15 x 20.5 cms. +Brunyola, 670. 
 
1208 
1336 juny 29 
Berenguer Oller, fill de Ramon Oller, de Brunyola, reconeix ser home propi de 

l’Amoina per haver-ho estat el seu pare, i fer 2 sous de cens. 
N. Ramon d’Horta, de Brunyola. 15 x 25 cms. +Brunyola, 671. 



 
1209 
1334 juny 2 
Guillem Fuster, fill de Bernat Fuster, de Brunyola, reconeix ser home propi de 

l’Almoina per haver-ho estat el seu pare, i fer mitja lliura de cera de cens, en mans 
de Bernat de Bagastrà, batlle. 

N. Berenguer de Masvidal, de Brunyola. 15 x 23 cms. +Brunyola, 672. 
 
1210 
1335 maig 17 
Pere de Falgueres i la seva esposa Berenguera, del castell de Monells, veïns de 

Brunyola, reconeixen ser persones pròpies de l’Almoina, i fer una lliura de cera de 
cens. 

N. Jaume Martí, de Monells. 26 x 30 cms. +Brunyola, 673. 
 
1211 
(1317) 1318 març 22 
Gueraua, esposa de Guillem del mas Marquès, de Brunyola, es fa dona pròpia 

de l’Almoina. 
N. Berenguer de Masvidal, de Brunyola. 18.5 x 23.5 cms. +Brunyola, 674. 
 
1212 
(1336) 1337 març 19 
Cília, filla d’Arnau de Planella, de Sant Amanç, enfranquida pel cabiscol de la 

seu, es fa dona pròpia de l’Almoina, per haver-se casat al mas Graner de Brunyola, 
amb Arnau, hereu del mateix. 

N. Ramon d’Horta, de Brunyola. 14 x 18 cms. +Brunyola, 675. 
 
1213 
1336 setembre 12 
Berenguer de Cruïlles, cabiscol de la seu, enfranqueix Cília, filla d’Arnau de 

Planella, de Sant Amanç, que casa amb Arnau de Graner, per 2 sous 8 diners. 
N. Ramon Viader, de Girona. 13.5 x 40 cms. +Brunyola, 676. 
 
1214 
1336 abril 13 
Pere, fill ilꞏlegítim de Castelló Ferrer, de Gaüses i de Guillema Voló, natural de 

Brunyola, reconeix ser home propi de l’Almoina per ésser-ho el seu pare, i haver 
de fer 20 diners de cens. 

N. Arnau de Mas, de Girona. 12 x 28.5 cms. +Brunyola, 678. 
 
1215 
1338 juny 28 
a) Ramon d’Horta, de Brunyola, enfranqueix Margarida, filla de Pere de Pla 

de Munt, de Brunyola, per 2 sous 8 diners. 
b) Margarida, filla de Pere de Pla de Munt, dona pròpia de l’Almoina, es 

fadona pròpia de l’Almoina, per casar-se al mas Balaguer, de Brunyola, amb Pere, 
propietari del mateix 

N. Ramon d’Horta, de Brunyola. 18 x 29 cms. +Brunyola, 679. 
 



1216 
1340 octubre 20 
Maria Fuster, filla d’en Fuster de Brunyola [i germana d’en gener del mateix 

lloc], reconeix ser dona pròpia de l’Almoina i fer 12 diners de cens. 
N. Ramon de Bruguera, de Girona. 18 x 24 cms. +Brunyola, 680. 
 
1217 
(1340) 1341 març 3 
Alamanda, filla de Bernat de Caldeduch, de Brunyola, es fa dona pròpia de 

l’Almoina, per ésser-ho els seus pares i promet fer 6 diners de cens 
N. Ramon de Bruguera. 18 x 31.5 cms. +Brunyola, 681. 
 
1218 
1341 octubre 8 
Guillem Palau, batlle de Brunyola, cabreva a Pere de Casadevall, paborde de 

l’Almoina, una feixa situada a Brunyola, indret de Coma de Llach, per la que fa 12 
diners de cens. 

N. Jaume Bohiga, de Brunyola. 18 x 28 cms. +Brunyola, 682. 
 
1219 
1341 octubre 8 
Pere d’Artiga, de Brunyola, cabreva a Pere de Casadevall, paborde de 

l’Almoina, una feixa de bosc situada a Brunyola, indret de Coma de Llach, per la 
que fa 12 diners de cens. 

N. Jaume Bohiga, de Brunyola. 25 x 27 cms. +Brunyola, 683. 
 
1220 
1341 octubre 6 
Guillem de Pla, sabater de Sant Martí Sapresa, cabreva a Pere de Casadevall, 

paborde de l’Almoina, una feixa de bosc del veïnat d’Ermadàs, indret de Coma de 
Llach. 

N. Jaume Bohiga, de Brunyola. 25 x 26 cms. +Brunyola, 684. 
 
1221 
1341 octubre 6 
Bernat de Pla, de Sant Martí Sapresa, i Pere Artiga, de Brunyola, cabreven a 

Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, dues feixes de bosc, situades a 
Brunyola, indret de Coma de Llach. 

N. Jaume Bohiga, de Brunyola. 17 x 30 cms. +Brunyola, 685. 
 
1222 
1341 setembre 6 
Miquel de Barbavella, de Sant Martí Sapresa, cabreva a Pere de Casadevall, 

paborde de l’Almoina, una feixa de bosc situada a Brunyola, indret de Coma de 
Llach. 

N. Jaume Bohiga, de Brunyola. 24 x 26.5 cms. +Brunyola, 686. 
 
1223 
1341 octubre 6 



Pere Ballador, de Brunyola, cabreva a Pere de Casadevall, paborde de 
l’Almoina, una feixa de bosc situada a Brunyola, indret de Coma de Llach, per la 
que fa cens de 12 diners bar. 

N. Jaume Bohiga, de Brunyola. 18 x 28.5 cms. +Brunyola, 687. 
 
1224 
1343 agost 27 
Ramon de Candell, comanador de la casa de Sant Llorenç de les Arenes, de 

l’orde de l’Hospital, enfranqueix Margarida, filla de Jaume d’Olivella, de 
Brunyola, per 2 sous 8 diners. 

N. Francesc Simó, de Girona. 15.5 x 29 cms. +Brunyola, 688. 
 
1225 
1343 octubre 23 
Fra Ramon de Candell, comanador de la casa de Sant Llorenç de les Arenes de 

l’orde de l’Hospital, enfranqueix Guillema, filla de Pere d’Estrada, de Brunyola, 
per 2 sous 8 diners 

N. Jaume Tresfort. 17.5 x 28.5 cms. +Brunyola, 689. 
 
1226 
1348 novembre 26 
Fra Ramon de Vilademany, comanador de la casa d’Aiguaviva [de l’orde de 

l’Hospital], enfranqueix Pere, fill de Ramon de Bruguera, de Sant Martí sapresa, 
per 5 sous bar. 

N. Bernat Tuffarer, de Farners. 16 x 32 cms. +Brunyola, 690. 
 
1227 
1349 maig 10 
Sança, filla de Bernat Guerau, de Riudarenes, es fa dona pròpia de Pere de 

Casadevall, paborde de l’Almoina, per haver-se casat al mas Caldeduch, de 
Brunyola. 

N. Bernat Tuffarer, de Brunyola. 15 x 27 cms. +Brunyola, 691. 
 
1228 
(1348) 1349 març 23 
Benvinguda, filla de Pere Sastre, de Sant Andreu Salou, es fa dona pròpia de 

Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, per haver entrat al mas Amat de 
Brunyola, on ha casat amb Pere de Pigem. 

N. Bernat Tuffarer, de Brunyola. 13 x 30 cms. +Brunyola, 692. 
 
1229 
(1348)1349 març 18 
Berenguera, filla de Bernat Noell i Cília, de Brunyola, es fa dona pròpia de 

l’Almoijna en casar al mas Falgueres de Brunyola amb Arnau de Falgueres. 
N. Bernat Tuffarer, de Brunyola. 15 x 22 cms. +Brunyola, 693. 
 
1230 
(1348) 1349 març 17 



Francesca, esposa de Pere Falgueres de Vall, de Brunyola, es fa dona pròpia de 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, en mans de Guillem Palau, batlle de 
Brunyola. 

N. Bernat Tuffarer, de Brunyola. 12 x 27 cms. +Brunyola, 694. 
 
1231 
1349 juny 2 
Alamanda, filla de Bernat de Bosch, de Salitja, es fa dona pròpia de l’Almoina 

en mans de Guillem Palau, batlle de Brunyola, per haver-se casat al mas Graner 
de Brunyola. 

N. Bernat Tuffarer, de Brunyola. 16 x 24.5 cms. +Brunyola, 695. 
 
1232 
1354 març 11, Girona 
Fra Guillem Blanch, cambrer del monestir de Breda, enfranqueix Guillem sa 

Pujada, fill de Berenguer sa Pujada, de Brunyola, per 70 sous bar. 
N. Simó de Bosseganys. 24 x 34 cms. +Brunyola, 696. 
 
1233 
1355 desembre 15, Brunyola 
Cecília, sposa de Ponç Jaume, del mas Jaume de Brunyola, es fa dona pròpìa 

de Berenguer d’Horta, senyor directe de dit mas Jaume. 
N. Guillem d’Estanyol. 18 x 26 cms. +Brunyola, 697 
 
1234 
1355 novembre 10, Girona 
Fra Bernat de Rovira, paborde del monestir de Sant Pere de Galligants, 

enfranqueix Guillema, filla de Berenguer Fuster, de Trullàs, parròquia de Vilanna, 
[que casa amb en Marquès de Brunyola], per 2 sous 8 diners bar. 

N. Bartomeu Vives. 20 x 27 cms. +Brunyola, 698. 
 
1235 
1356 març 28, Brunyola 
Bernat Dolça, que s’ha casat al mas Burgués de Brunyola, enfranquit per 

Bernat Estruch, ciutadà de Girona, es fa home propi de l’Almoina en mans de 
Guillem Palau, batlle de Brunyola. 

N. Guillem d’Estanyol. 17 x 29 cms. +Brunyola, 699 
 
1236 
1357 juny 17, Brunyola 
Guillem, fill de Berenguer de Pujada, de Brunyola, que s’ha casat al mas 

Estrany de Brunyola, es fa per aquest motiu home propi de l’Almoina en mans del 
batlle Guillem de Palau. 

N. Guillem d’Estanyol. 23 x 29 cms. +Brunyola, 700. 
 
1237 
1354 agost 6, Girona 
Guillem d’Horta enfranqueix Guillem, fill de Guillem Ferrer, de Brunyola, per 

15 sous. 
N. Ramon de Peradalta, 27 x 27 cms. +Brunyola, 701. 



 
1238 
1358 març 13, Brunyola 
Guillem, fill de Guillem Ferrer de Brunyola, enfranquit per Guillem d’Horta, 

es fa home propi de l’Almoina en mans d’Arnau Vidal, batlle del veïnat 
d’Ermadàs, per haver entrat al mas d’Estradavella de Brunyola. 

N. Guillem d’Estanyol. 31 x 25 cms. +Brunyola, 702. 
 
1239 
1357 juliol 11, Girona 
Ramon, fill de Pere de Palau, aventurer de Girona, natural del mas Palau de 

Brunyola, reconeix ser home propi de l’Almoina, i fer-li mitja lliura de cera de 
cens. 

N. Ramon de Bruguera. Hi ha dos exemplars. 20 x 39 cms. +Brunyola, 704. 
 
1240 
1361 abril 27, Girona 
Ramon de Palau, veí de Girona, fill de Pere de Palau, aventurer de Girona i 

natural del mas Palau de Brunyola, reconeix ser home propi de l’Almoina, per 
ésser-ho el seu pare al temps del naixement de l’atorgant. 

N. Ramon de Peradalta. 22.5 x 35.5 cms. +Brunyola, 704 bis. 
 
1241 
1363 febrer 13, Santa Coloma de Farners 
Bertran de Farners, donzell, senyor de la casa de l’Alou de Farners, 

enfranqueix Francesca, filla de Pere de Forn, de Santa Coloma [que casa amb Pere 
d’Estrany, de Brunyola], per 10 sous. 

N. Bernat Tuffarer, de Santa Coloma. 23.5 x 18 cms. +Brunyola, 706. 
 
1242 
1367 juny 25, Girona 
Bernat, fill de Bonnat Bohigues, de Brunyola, reconeix ser home propi de 

l’Almoina i fer un quartó de cera de cens. 
N. Ramon Gil. 22 x 31 cms. +Brunyola, 707. 
 
1243 
1368 desembre 29, Brunyola 
Francesca, esposa de Pere Falguers de Vall, de Brunyola, es fa dona pròpia de 

l’Almoina, per raó del mas Falgueres. 
N. Pere de Pont, de Girona 31 x 32 cms. +Brunyola, 708. 
 
1244 
1371 setembre 11, Girona 
Pere, fill de Berenguer d’Hospital i d’Alamanda, esposos de Salitja, al que la 

seva mare ha fet heretament del mas de Pla, enfranquit per l’Hospital Nou de 
Girona, es fa home propi de l’Almoina. 

N. Ramon Gil. 21 x 42 cms. +Brunyola, 709. 
 
1245 
1372 gener 22, Girona 



Francesc Adroher, Pere Ferrer i Simó Estrader, cònsols, i Francesc Savarrés, 
comanador de l’hospital nou de Girona, enfranqueixen Margarida, filla de Valentí 
Serra, de Salitja[que casa al mas Caldeduch de Brunyola], per 2 sous 8 diners 

N. Bartomeu Tort. 19 x 30 cms. +Brunyola, 710. 
 
1246 
1374 març 23, Girona 
Fra Ramon de Sitjar, cambrer de Sant Pere de Galligants, enfranqueix 

Francesca, filla de Bernat Carbonell, de Vallcanera [que casa al mas Falgueres de 
Brunyola], per 100 sous. 

N. Guillem Llobet. 15 x 32 cms. +Brunyola, 711. 
 
1247 
1379 abril 7, Girona 
Guillem Palau, propietari del mas Palau de Brunyola, es fa home propi de 

l’Almoina per raó del mateix mas. 
N. Pere Barceló, de la cúria episcopal. 19 x 39 cms. +Brunyola, 712. 
 
1248 
1382 març 12, Barcelona 
Berenguer Vives, jurista de Barcelona, atès que Bernat de Sitjar, ciutadà de 

Girona, li ha venut les seves possessions de Castanyet i Brunyola, i li ha pregat que 
redimís Berenguer Palomera, del mas Palomera de Castanyet, de qui té rebuts 10 
florins d’or a aquest fi, que valen 110 sous, efectua la dita redempció. 

N. Pere Dalmau. 34 x 41 cms. +Brunyola, 713. 
 
1249 
1382 març 24, Girona 
Berenguer de Palomera, de Castanyet, enfranquit per Berenguer Vives, jurista 

de Barcelona, com a successor de Bernat de Sitjar, es fa home propi de l’Almoina 
per haver-se casat al mas Balaguer de Brunyola. 

N. Ramon de Peradalta. 21 x 37 cms. +Brunyola, 714. 
 
1250 
1383 agost 9, Girona 
Guillem Oliver d’Estany, clergue procurador de Nicolau de Busquets, sagristà 

major de Sant Feliu de Girona, enfranqueix Margarida, filla de Bicolau de Fot, de 
Sils, i esposa de Ramon d’Horta, de Brunyola, per 2 sous 8 diners. 

N. Pere Mut. 13.5 x 37 cms. +Brunyola, 715. 
 
1251 
1386 novembre 24, Rupià 
Joande Bosch, rector de l’altar dels Sants Gabriel i Rafael de la seu, 

enfranqueix Cília, filla de Ramon de Mas, d’Anglès [que casa amb Ramon Horta, 
de Brunyola], oer 2 sous 8 diners. 

N. Francesc Guinart. 24 x 39 cms. +Brunyola, 716. 
 
1252 
1386 gener 25, Girona 



Bernat Estruch, ciutadà de Girona, enfranqueix Margarida, filla d’Arnau 
Llunés de Pujals, parròquia de Vilanna, [que casa al mas Esteve de Brunyola], per 
2 sous 8 diners. 

N. Guillem Llobet. 23 x 24 cms. +Brunyola, 717. 
 
1253 
1389 agost 13, Girona 
Arnau Anés, de Brunyola, reconeix ser home propi de l’Almoina per raó del 

mas Anés. 
N. Guillem Llobet. 19 x 38 cms. +Brunyola, 718. 
 
1254 
1581 març 6, Girona 
Sebastià Riba, de Santa Coloma de Farners, cabreva a l’Almoina dues peces de 

terra situades a Brunyola, dites de Fondell i Prat Llinàs 
N. Pere Mir. 21 x 20 cms. +Brunyola, 719 
 
1255 
1390 juliol 3, Brunyola 
Pere d’Horta, propietari del mas d’Horta, de Brunyola, enfranqueix 

Alamanda, filla de Ponç Jaume, de Brunyola, per 2 sous 8 diners. 
N. Jaume Agustí. 19 x 30 cms. +Brunyola, 720. 
 
1256 
1390 desembre 15, Girona 
Pere, abat de Sant Pere de Galligants, enfranqueix Margarida, filla de Guillem 

Esteve, de Vilablareix, [que casa amb Arnau Davesa d’Horta, de Brunyola], per 2 
sous 8 diners bar. 

N. Pere Pinós. 17 x 30 cms. +Brunyola, 721. 
 
1257 
1391 agost 25, Brunyola 
a) Ponç Jaume, de Brunyola, reconeix ser home propi de Pere d’Hosta, del 

mateix lloc, per raó del mas Jaume. 
b) Caterina, esposa de l’anterior, fa similar reconeixement, per raó del seu 

matrimoni. 
N. Jaume Agustí. 36 x 56 cms. +Brunyola, 722. 
 
1258 
1398 setembre 3, Sant Dalmai 
Margarida, filla d’Oliver de Costa, de Sant Dalmai, i esposa de Narcís Droch 

de Brunyola, es fa dona pròpia de l’Almoina per raó del mas Droch. 
N. Jaume Agustí, de Brunyola. 20 x 30 cms. +Brunyola, 723. 
 
1259 
1398 setembre 1, Brunyola 
Francesca, esposa de Francesc Marquès de Brunyola, viuda de Pere ça Càrcer, 

es fa dona pròpia de l’Almoina, per raó del mas Marquès de Brunyola. 
N. Jaume Agustí. 22 x 31 cms. +Brunyola, 724. 
 



1260 
1398 gener 17, Brunyola 
Bernat de Camps, canonge i paborde d‘Agost a la seu, enfranqueix Francesca, 

viuda de Pere de Càrcer, de la parròquia de Santa Cecília sa Càrcer o Les Serres, 
per 4 florins d’or d’Aragó. 

N. Pere de Pont. 
16 x 29 cm. 
+Brunyola, 724 bis. 
 
1261 
1398 febrer 26, Girona 
Marimon, fill de Pere Lledó, de Sant Martí Sapresa, dit ara Pere Rossell de 

Brunyola, es fa home propi de l’Almoina per haver-se casat amb Caterina, filla de 
Pere Gasuach, de Sant Dalmai, al mas Rossell de Brunyola. 

N, Pere de Prat. 17 x 33 cms. +Brunyola, 725. 
 
1262 
1398 setembre 2, Brunyola 
Francesca, esposa de Berenguer de Falgueres de Mont alies Vayr, de Brunyola, 

viuda en primeres núpcies de Pere de Balmes, de Ginestar, es fa dona pròpia de 
l’Almoina per raó del seu matrimoni. 

N. Jaume Agustí. 20 x 30 cms. +Brunyola, 726. 
 
1263 
1398 setembre 2, Brunyola 
Dolça, esposa de Pere Graner, de Brunyola, es fa dona pròpia de l’Almoina, 

per haver-se casat al mas Graner de Brunyola. 
N. Jaume Agustí. 23 x 31 cms. +Brunyola, 727. 
 
1264 
1400 març 19, Girona 
Arnau Turon, fill de Pere Turon de Brunyola, reconeix ser home propi de 

l’Almoina per ser-ho el seu pare. 
Sense cloure. 14 x 30 cms. +Brunyola, 728. 
 
1265 
1404 setembre 4, Barcelona 
Pere Costa, escrivà de Girona, requereix Arnau Devesa de Ridorta i la seva 

esposa Nicolaua, naturals de Brunyola domiciliats a Barcelona, al carrer Alt de 
Sant Pere, que tornin al seu mas Devesa de Brunyola, com a persones pròpies de 
l’Almoina. 

N. Joan Nadal. Llatí i català. 38 x 46 cms. +Brunyola, 729. 
 
1266 
1409 desembre 14, Girona 
Pere Jaume, propietari del mas Jaume de Brunyola, cabreva a Pere de 

Bergarà, paborde de l’Almoina, el dit mmas, pel que li és home propi, a causa de la 
compra feta per l’Almoina a Pere d’Horta, i certes posessions que es descriuen. 

N. Miquel Pere. 67 x 43 cms. +Brunyola, 730. 
 



1267 
1412 gener 26, Girona 
Berenguer Riera, fill de Pere Riera, de Salitja, enfranquit per Bernat de 

Vilademany, es fa home propi de l’Almoina, per haver-se casat al mas Devesa de 
Brunyola. 

N. Pere Cervià. 21 x 34 cms. +Brunyola, 731. 
 
1268 
1417 desembre 29, Girona 
Guillem Pons, propietari del mas Pons de Brunyola, reconeix ser home propi 

de l’Almoina per raó de l’herència de Caterina, esposa de Guillem Domenge, 
jurista de Girona, hereva de Sibilꞏla, mare de Francesc Sampsó, de Girona. 

N. Pere Pinós. 31 x 26.5 cms. +Brunyola, 732. 
 
1269 
1417 desembre 29 
Joan Vila, propietari del mas Vila de Brunyola, reconeix ser home propi de 

l’Almoina, per compra feta per aquesta a Caterina, esposa de Guillem Domenge, 
jurista de Girona. 

N. Pere Pinós. 22 x 31 cms. +Brunyola, 733. 
 
1270 
1597 abril 10. Girona 
Jaume Devesa, de Brunyola, cabreva a l’Almoina una peça de bosc situada a 

Brunyola, indret de Puig del Ferrer o del Ginestar, de tres vessanes de cabuda, 
comprada a Montserrat Font, batlle del castell de Brunyola. 

N. Miquel Vila. 10 x 66 cms. +Brunyola, 734. 
 
1271 
1319 desembre 12 
Fra Pere de Guixar, cambrer del monestir de Sant Pere de Galligants, 

enfranqueix Bonanat, fill de Ramon de Monar, de Sant Amanç, [que casa al mas 
Pons de Brunyola], per 25 sous bar. 

N. Berenguer Avinyó, de Sant Pere de Galligants. 11.5 x 27.5 cms. +Brunyola, 
735. 

 
1272 
1299 agost 13 
Capbreu que fan a Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, i a Guillem de 

Castell, cavaller de Bescanó, de béns situats a Ermadàs, parròquia de Brunyola, 
Pere Vidal (1), Pere Burgués (2), Pere Rossell (3), Ermessendis Anés (4), Pere 
d’Estradavella (5), Maria Saló (6), i el mas de Puig (7). 

N. Besalú Burgués, de Girona. 66 x 30 cms. +Brunyola, 736. 
 
1273 
1321 maig 27 
Ramon de Puig, pedrer de Brunyola, reconeix a Pere de Miars, paborde de 

l’Almoina, ser home propi seu per dues parts, i per una, dels hereus de Dalmau de 
Castell, cavaller, per haver-ho estat el seu pare, i fer-los un parell de capons de 
cens. 



N. Arnau de Mas, de Girona. 12 x 24 cms. +Brunyola, 737 
 
1274 
1326 agost 24 
Brunissendis, esposa de Joan Vidal d’Ermadàs, parròquia de Brunyola, es fa 

dona pròpia de l’Almoina per dos parts, i per una, de Dalmau de Castell, cavaller, 
per raó del mas Vidal, on s’ha casat. 

N. Berenguer de Masvidal, de Brunyola. 13.5 x 26.5 cms. +Brunyola, 738. 
 
1275 
1386 gener 16 
Nicolau, fill de Nicolau Sabater, de Girona, es fa home propi de l’Almoina, per 

haver-se casat al mas de Puig del veïnat d’Ermadàs de Brunyola amb Alamanda, 
filla de Ramon de Puig, propietària del mateix. 

N. Guillem Llobet. 21 x 30 cms. +Brunyola, 739. 
 
1276 
1598 abril 25, Girona 
Bartomeu Burgués, pagès d’Ermadàs, parròquia de Brunyola, cabreva a 

l’Almoina una terra, part erma, part bosc, que havia estat del mas Rossell 
d’Ermadàs, dita “les Vernedes”, de 5’5 vessanes de cabuda. 

N. Miquel Vila. 11 x 65 cms. +Brunyola, 740. 
 
1277 
1599 març 6, Girona 
Pere Vidal, propietari del mas Vidal d’Ermadàs, parròquia de Brunyola, 

cabreva a l’Almoina un camp situat al veïnat d’Ermadàs, indret de Malina, de tres 
vessanes de cabuda. 

N. Miquel Vila. 15 x 64 cms. +Brunyola, 741. 
 
1278 
1361 gener 4, Vilobí 
Guillem Ribot, batlle de Cassà i procurador de Sibilꞏla de Montcada, 

enfranqueix Alamanda, filla de Pere de Cvomes, de Vilobí [que casa al mas Bells 
de Sant Dalmai], per 2 sous 8 diners.  

N. Guillem Sagarra, de Vilobí. 29 x 30 cms. +Brunyola, 742. 
 
1279 
(1290) 1291 gener 18 
Guillema de Tornavells, de Sant Dalmai, es fa dona pròpia de Guillem 

Gaufred, senyor del castell de Brunyola, per raó de l’establiment que aquest li ha 
fet del mas de Quintana. 

N. Besalú Burgués, de Girona. 9.5 x 15 cms. +Brunyola, 743. 
 
1280 
(1298) 1299 febrer 23 
Fra Ramon de Romanyà, cambrer de Sant Pere de Rodes, enfranqueix 

Guillema, filla de Guillem Ferrer de Torramilans, de Sant Dalmai, per 2 sous 8 
diners. 

N. Pere Burgués, de Girona. 11.5 x 22 cms. +Brunyola, 744. 



 
1281 
(1302) 1303 gener 31 
Pere de Banyoles, sagristà de la seu, enfranqueix Brunissendis, filla de 

Carbonell de Turona, de Sant Dalmai, per 2 sous 8 diners. 
N. Pere Valentí, de Brunyola. 11.5 x 25 cms. +Brunyola, 745. 
 
1282 
(1308) 1309 març 18 
Ramon d’Horta, de Brunyola, la seva esposa Maria i la seva mare Maria 

enfranqueixen Guillem, que ha casat al mas Savaric de Sant Dalmai, i que passa a 
ser home propi de l’Almoina, per 20 sous bar. 

N. Pere Valentí, de Brunyola. 7.5 x 32 cms. +Brunyola, 746. 
 
1283 
1313 agost 8 
Berenguer de Paba i Sibilꞏla, esposos, enfranqueixen Pere de Costa, de Sant 

Dalmai, per 130 sous bar. 
N. Berenguer de Masvidal, de Brunyola. 9 x 24 cms. +Brunyola, 747. 
 
1284 
(1314) 1315 febrer 1 
L’abat Pere, de Sant Pere de Galligants, enfranqueix Guillema, filla de Ferrer 

de Vilademúç, parròquia de Montfullà, que passa a ser dona pròpia de l’Almoina, 
per casar amb Pere Pla de Sant Dalmai, per 2 sous. 

N. Jaume Tresfort, de Girona. 12.5 x 29 cms. +Brunyola, 748. 
 
1285 
1314 desembre 8 
Guillema, esposa d’Arnau Net, de Sant Dalmai, reconeix ser dona pròpia de 

l’Almoina i fer un parell de gallines de cens, en reconeixement de domini. 
N. Berenguer de Masvidal, de Brunyola. 12.5 x 20 cms. +Brunyola, 749. 
 
1286 
(1316) 1317 febrer 17 
Pere de Bosch, de Sant Dalmai, es fa home propi de l’Almoina, per haver-se 

casat al mas Bosch de Sant Dalmai. 
N. Berenguer de Masvidal, de Brunyola, 10.5 x 23.5 cms. +Brunyola, 750. 
 
1287 
(1317) 1318 març 6 
Berenguer de Masvidal, domer de Sant Dalmai, enfranqueix Elicsendis de 

Sagrera, de Sant Dalmai, filla de Pere i d’Ermessendis, que passa a ser dona 
pròpia de l’Almoina i de Guillem de Castell, cavaller, per 2 sous 8 d. 

N. Berenguer de Masvidal, de Brunyola. 15.5 x 24 cms. +Brunyola, 751. 
 
1288 
(1319) 1320 gener 19 



Pere de Puig, beneficiat de Sant Nicolau de la seu, i Bernat Narbona, beneficiat 
de Sant Salvador de la mateixa església, enfranqueixen Jaume Ferrer d’Aiguaviva 
[que entra al mas Gasuach de Sant Dalmai]. 

N. Berenguer Roig, de la cúria episcopal. 19 x 27 cms. +Brunyola, 752. 
 
1289 
1319 setembre 20 
Guillema, filla de Pere de Bruguer, de Salitja, enfranquida per Sibilꞏla, filla de 

Joan Guerau, ciutadà de Girona, es fa dona pròpia de l’Almoina per haver entrat 
al mas Esteve de Sant Dalmai. 

N. Jaume Tresfort, de Girona. 10.5 x 32 cms. +Brunyola, 753. 
 
1290 
(1320) 1321 març 15 
Alamanda, esposa de Guillem Vidal, Berenguera, esposa de Pere de Bohigues i 

Guillema, filla natural d’Arnau Net, totes de Sant Dalmai, reconeixen ser dones 
pròpies de l’Almoina. 

N. Berenguer de Masvidal, de Brunyola. 39 x 25 cms. +Brunyola, 754-756. 
 
1291 
(1319) 1320 febrer 27 
Pere de Vilademany, cavaller, enfranqueix Elicsendis, filla de Berenguer de 

Taltavull, de Sant Dalmai, [que casa al mas Amat] per 2 sous 8 diners. 
N. Guillem Maiol, de Cervià. 11.5 x 29 cms. +Brunyola, 757. 
 
1292 
1321 agost 4 
Guillema, filla de Bernat Vidal de Salamanya i esposa de Guillem Ferrer de 

Sant Dalmai, es fa dona pròpia de l’Almoina, per haver-se casat al mas Serra de 
Sant Dalmai. 

N. Berenguer de Masvidal, de Brunyola. 14 x 25.5 cms. +Brunyola, 758. 
 
1293 
(1323) 1324 febrer 3 
Ramon Calvet, jurista de Girona i cònsol de l’hospital nou, i Bernat Nadal, 

comanador del mateix, enfranqueixen Cília, filla de Joan de Ballestar, de Sant 
Dalmai, dona pròpia de l’hospital per 2 sous 8 diners. 

N. Pere Massanet, de Girona. 14 x 26.5 cms. +Brunyola, 759. 
 
1294 
1324 octubre 11 
Eimeric de la Via, ciutadà de Girona, enfranqueix Bonanata, filla de Bernat 

d’Ollet, de Bescanó, que passa a ser dona pròpia de l’Almoina per entrar al mas 
Elís de Sant Dalmai, sense rebre diners “cum non sit consuetum”. 

N. Francesc Simó, de Girona. 18 x 18 cms. +Brunyola, 760. 
 
1295 
1323 juny 1 



Eimeric de la Via, ciutadà de Girona, enfranqueix Bernat de Bescanó i el seu 
germà Ramon [que entra al mas de Bernat Berenguer de Sant Dalmai], sense 
rebre’n cap quantitat. 

N. Pere Massanet, de Girona, Carta partida. 15 x 25 cms. +Brunyola, 761. 
 
1296 
1324 abril 12 
Cecília, esposa de Guillem Bells, de Sant Dalmai, es fa dona pròpia de 

l’Almoina per raó del mas Bells. 
N. Arnau de Mas, de Girona. 10 x 24 cms. +Brunyola, 762. 
 
1297 
1324 abril 12 
Ramon de Sitjar, ciutadà de Girona, enfranqueix Guillema de Surell, filla de 

Berenguera de Surell, de Castanyet, per 20 sous bar. 
N. Bernat Cabot, de Girona. 16.5 x 28 cms. +Brunyola, 763 
 
1298 
(1325) 1326 gener 16 
Berenguer de Vilatorta, procurador de fra Albert Savellà, comanador de la 

casa d’Aiguaviva de l’orde de l’Hospital, enfranqueix Guillema, filla de Pere de 
Salvanyà, d’Aiguaviva [que casa al mas Capella de Sant Dalmai], per 2 sous 8 
diners. 

N. Joan de Masdemont, de Girona. 21 x 24 cms. +Brunyola, 764. 
 
1299 
1328 setembre 5 
Arnau Creixell, posseïdor de la borda Creixell de Sant Dalmai, i la seva esposa 

Ermessendis, es fan persones pròpies de l’Almoina per raó de la mateixa borda. 
N. Berenguer de Masvidal, de Brunyola. 18 x 26 cms. +Brunyola, 765. 
 
1300 
1328 juny 22 
Cília del mas Bells, esposa de Guillem Bells, de Sant Dalmai, es fa dona pròpia 

de l’Almoina, per raó del mas Bells, en mà de Pere Oller, batlle de l’Almoina a 
Brunyola. 

N. Berenguer de Masvidal, clergue de Sant Dalmai. 16 x 25 cms. +Brunyola, 
766. 

 
1301 
(1329) 1330 febrer 11 
Guillema del mas Llepavins, esposa de Guillem Llepavins, de Sant Dalmai, es 

fa dona pròpia de l’Almoina per raó del mas on s’ha casat. 
N. Berenguer de Masvidal, de Brunyola. 17.5 x 27 cms. +Brunyola, 767. 
 
1302 
1332 mig 7 
Guillem Coll, natural de Sant Martí de Llèmena, que ha entrat al mas Juliol de 

Sant Dalmai, es fa home propi de l’Almoina en casar amb Sança, filla de Guillem 
Juliol. 



N. Arnau de Mas, de Girona. 15 x 32 cms. +Brunyola, 768. 
 
1303 
(1334) 1335 gener 9 
Guillem d’Horta, senyor de Castanyet, enfranqueix Arnau de Moixach, fill de 

Berenguera de Riba, de Castanyet [que ntra al mas Boet de Sant Dalmai], per 113 
sous bar. 

N. Guillem Guerau, rector de Castanyet. 10 x 31.5 cms. +Brunyola, 769. 
 
1304 
(1334) 1335 març 7 
Ramon de Bescanó, fill de Bernat de Bescanó, enfranquit per Eimeric de la 

Via, ciutadà de Girona, es fa home propi de l’Almoina per haver-se casat al mas 
Berenguer de Sant Dalmai amb Sibilꞏla, propietària del mateix. 

N. Arnau de Mas, de Girona. 13 x 31 cms. +Brunyola, 770. 
 
1305 
1334 setembre 15 
Pere, fill de Pere d’Eguamorta, de Sant Dalmai, reconeix ser home propi de 

l’Almoina per haver-ho estat el seu pare, i fer 12 sous de cens, valor de mitja lliura 
de cera. 

N. Ramon de Vinyes, de Girona, 14 x 28 cms. +Brunyola, 771, 
 
1306 
1336 juny 1 
Brunissendis, filla de Berenguer Dogal, de Vilobí, es fa dona pròpia de 

l’Almoina, per haver-se casat al mas d’Aiguamorta de Sant Dalmai. 
N. Ramon d’Horta, de Brunyola. 14 x 24 cms. +Brunyola, 771bis. 
 
1307 
1335 abril 20 
Arnau de Moixach, de Castanyet, fill de Berenguera de Riba del mateix lloc, 

enfranquit per Guillem d’Horta, senyor de Castanyet, es fa home propi de 
l’Almoina per haver-se casat al mas Bover de Sant Dalmai, amb Maria, 
propietària del mateix. 

N. Arnau de Mas, de Girona. 15 x 29 cms. +Brunyola, 772. 
 
1308 
(1336) 1337 març 17 
Guillem de Devesa, de Sant Dalmai, redimit per Gispert, abat de Breda, es fa 

home propi de l’Almoina per haver-se casat a la borda Creixell de Sant Dalmai 
amb Ermessendis, filla de Guillem Feliu de Bruguer, de Sant Martí Sapresa, a 
condició de poder-se redimir ell per 30 sous i la seva esposa i filla gratuïtament. 

N. Ramon d’Horta, de Brunyola. Carta partida. 20 x 22.5 cms. +Brunyola, 773. 
 
1309 
(1336) 1337 febrer 9 
Agnès, viuda de Pere de Vilademany, enfranqueix Elicsendis, filla de Guillem 

de Reixach, de Sant Dalmai, per 2 sous 8 diners. 
N. Francesc de Prat, de Farners. 13 x 18 cms. +Brunyola, 774. 



 
1310 
1336 novembre 17 
Jaume de Solà, d’Anglès, i Alamanda, filla d’Arnau Net, de Sant Dalmai, es 

fan persones pròpies de l’Almoina, per raó del mas Net de Sant Dalmai. 
N. Ramon d’Horta, de Brunyola. 18 x 19 cms. +Brunyola, 775. 
 
1311 
1343 octubre 31 
Bonanat d’Om, comanador de l’hospital nou de Girona, enfranqueix Guillema, 

filla de Guillem Rossinyol, de Sant Dalmai, per 2 sous 8 diners. 
N. Ramon Viader, de Girona. 15.5 x 27 cms. +Brunyola, 776. 
 
1312 
(1345) 1346 febrer 3 
Bertran de Mont-rodon, ardiaca de la Selva de la seu, enfranqueix Bonanata, 

filla de Pere Ferrer de Vilablareix, [que casa a can Pla de Sant Dalmai], per 2 sous 
8 diners. 

N. Jaume Rigau, de Girona. 17 x 31 cms. +Brunyola, 777. 
 
1313 
1348 abril 16 
Bernat de Vilademany enfranqueix Elicsendism filla de Guillem Reixach, de 

Sant Dalmai, per 2 sous 8 diners. 
N. Jaume Bohiga, de Farners. 17 x 23.5 cms. +Brunyola, 778. 
 
1314 
1355 agost 20, Girona 
Guillem, fill de Jaume de Gausach, de Sant Dalmai, reconeix ser home propi de 

l’Almoina, per haver-ho estat el seu pare. 
N. Ramon de Bruguera. 23 x 35 cms. +Brunyola, 779. 
 
1315 
1355 febrer 26, Girona 
Bernat de Ditjar, ciutadà de Girona, enfranqueix Francesca, filla d’Amat 

Taverner, de Castanyet, i esposa de Pere de Gausach, de Sant Dalmai, per 2 sous 8 
diners. 

N. Simó de Boseganys. 26 x 17 cms. +Brunyola, 780. 
 
1316 
1355 abril 11, Girona 
Ramon de Clota, paborde de l’Almoina, atès que el mas Bohigues de Sant 

Dalmai pertany a Guillem de Serra, jurista de Girona, per donació feta per Pere 
Bohigues, li redueix el dret de redempció de persones pròpies del mas que ho són 
de l’Almoina, a cens de 25 sous. 

N. Ramon de Bruguera. 51 x 38.5 cms. +Brunyola, 781. 
 
1317 
1359 novembre 21, Girona 



Bernat Salamanya, de Salitja, reconeix a Ramon Ferrer, clergue obtentor del 
benefici de Santa Anastàsia de la seu i paborde de l’Almoina, tenir per aquesta una 
petita terra a Sant Dalmai, per compra feta a Guillem Moragues. 

N. Ramon Gil. 21 x 35 cms. +Brunyola, 782. 
 
1318 
1360 maig 10, Girona 
Berenguer Morell, fill de Guillem Morell, de Sant Dalmai, es fa home propi de 

Ramon Ferrer, paborde de l’Almoina, per ésser-ho el seu pare, i promet fer mitja 
lliura de cera de cens. 

N. Guillem Llobet. 36 x 31 cms. +Brunyola, 783. 
 
1319 
1360 febrer 27, Girona 
Pere de Bordils, Guillem de Castell i Ferrer de Segurioles, cònsols de l’hospital 

nou de Girona, enfranqueixen Bonanata, filla de Guillem Rossinyol, de Sant 
Dalmai, per 2 sous 8 diners. 

N. Ramon de Bruguera. 16 x 33.5 cms. +Brunyola, 784. 
 
1320 
1364 març 5, Girona 
Guillem Savaric, de Sant Dalmai, es fa nome propi de l’Almoina, per haver-se 

casat amb Agnès, propietària del mas Savaric de Sant Dalmai. 
N. Ramon de Bruguera. 22 x 24 cms. +Brunyola, 785. 
 
1321 
1364 febrer 25, Sant Dalmai 
Capbreu que fan els masos Pla, Fontlladosa, Juliol, Quintana, Mateu, Rovira, 

Planas, Canyet, Bosch, Bover, Capellà, Moragues, Ferrer, Bells i Savaric, tots de 
Sant Dalmai, a l’Almoina, de drets que a aquesta ha venut el senyor de 
Vilademany. 

N. Ramon de Bruguera, de Girona. 
135 x 60 cm 
+Brunyola, 786-800. 
 
1322 
1365 agost 1, Girona 
Miquel de Taltavull, de Sant Dalmai, atès que Francesca, viuda de Pere de 

Vilademany, ha venut els drets d’aquest, situats al terme del castell de Brunyola, a 
l’Almoina i que era home propi de dit Pere, es fa home propi de la referida 
Almoina. 

N. Guillem Llobet. 35 x 40.5 cms. +Brunyola, 801. 
 
1323 
1367 març 10, Santa Coloma de Farners. 
Bernat Fuyrach, rector de Santa Maria d’Argimon, enfraqueix Eulàlia, filla de 

Pere de Trilla, de l’Esparra [que casa al mas Net de Sant Dalmai], per 2 sous 8 
diners. 

N. Pere Serra. 24 x 29 cms. +Brunyola, 802. 
 



1324 
1372 setembre 16, Girona 
Pere de Roure i Berenguer Guerau, clergues de la seu, enfranqueixen 

Francesca, filla de Guillem d’Olives, d’Aiguaviva, [que casa amb Pere Pla, de Sant 
Dalmai], per 2 sous 8 diners. 

N. Pere de Pont. 13 x 33 cms. +Brunyola, 803. 
 
1325 
1372 setembre 14, Girona 
Macià Romeu, natural de Sant Dalmai i veí de Santa Coloma de Farners, i la 

seva esposa Elicsendis es fan pesones pròpies de l’Almoina, i prometen fer un 
quartó de cera de cens. 

N. Joan de Fontcoberta. 19 x 43 cms. +Brunyola, 804. 
 
1326 
1374 abril 6, Girona 
Margarida, esposa de Francesc Taltavull, de Sant Dalmai, es fa dona pròpia de 

l’Almoina per raó del mas Taltavull. 
N. Pere de Pont. 18.5 x 35 cms. +Brunyola, 805. 
 
1327 
1380 gener 17, Girona 
Jaume de Soler, paborde de l’Almoina, enfranqueix Margarida, filla de 

Guillem Elís, de Sant Dalmai, per 2 sous 8 diners. 
N. Pere de Pont. 15 29 cms. +Brunyola, 806. 
 
1328 
1389 gener 29, Girona 
Pere de Pla, de Sant Dalmai, cabreva a l’Almoina la borda Roqueta de Sant 

Dalmai, i terres que es descriuen, de 8 jornals de bous. 
N. Guillem Llobet. 29 x 54 cms. +Brunyola, 807. 
 
1329 
1397 agost 12, Brunyola 
Antoni Viader, fill de Pere Viader, del veïnat de Verneda de Cassà de la Selva, 

espós de Narcisa, propietària del mas Net de Sant Dalmai, es fa home propi de 
l’Almoina per raó del seu matrimoni. 

N. Jaume Agustí. 22.5 x 35 cms. +Brunyola, 808. 
 
1330 
1398 setembre 1, Brunyola 
Francesc Auleda, fill de Guillem Auleda, de Sant Iscle de Sauleda, es fa nome 

propi de l’Almoina en haver casat amb Caterina, propetària del mas Juliol de Sant 
Dalmai. 

N, Jaume Agustí. 21 x 31 cms. +Brunyola, 809 
 
1331 
1398 setembre 3, Sant Dalmai. 
Bonanata, filla de Pere d’Horta, de Brunyola, esposa de Francesc de Rovira, de 

Sant Dalmai, es fa dona pròpia de l’Almoina per raó del matrimoni que ha contret. 



N. Jaume Agustí, de Brunyola. 20 x 31.5 cms. +Brunyola, 810. 
 
1332 
1425 maig 14, Barcelona 
Francesc Pujol i Joana, esposos, naturals de Sant Dalmai i veïns de Barcelona, 

reconeixen a Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, ser persones pròpies seves 
per raó del mas Pujol de Sant Dalmai, i fer una lliura de cera de cens. 

N. Rafael de Bruguera. 29 x 43 cms. +Brunyola, 810 bis. 
 
1333 
1403 gener 28, Brunyola 
Pere de Planes, de Sant Dalmai, reconeix a Pere de Bergadà, paborde de 

l’Almoina, ser home propi d’aquesta per haver-ho estat el seu pare, Pere. 
N. Pere Cervià. 26 x 32 cms. +Brunyola, 811. 
 
1334 
1405 juliol 14, Girona 
Eulàlia, viuda de Francesc Ferrer, de Sant Dalmai, reconeix ser dona pròpia de 

l’Almoina per raó del mas Net de Sant Dalmai. 
Sense cloure. 11 x 29.5 cms. +Brunyola, 812. 
 
1335 
1407 gener 20, Girona 
Pere Comaliva, fill de Guillem Comaliva, de Vilobí, es fa home propi de 

l’Almoina per haver-se casat al mas Vidal de Sant Dalmai. 
Sense cloure. 12 x 30 cms. +Brunyola, 813. 
 
1336 
1408 abril 21, Girona 
Pere Gasuach, de Riudarenes, reconeix a Pere de Bergadà, paborde, ser home 

propi de l’Almoina, per haver-ho estat el seu pare, originari del mas Gasuach, de 
Sant Dalmai. 

N. Joan de Font. 18 x 32 cms. +Brunyola, 814. 
 
1337 
1411 setembre 17, Girona 
Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, enfranqueix Francesc, fill de Pere 

Moragues, de Sant Dalmai, per 14 florins d’or d’Aragó, valorats en 154 sous bar. 
N. Pere Cervià. 22 x 31 cms. +Brunyola, 815. 
 
1338 
1431 juny 4, Amer 
L’abat Ramon, del monestir d’Amer, enfranqueix Francesca, filla de Pere 

Maset, d’Amer, [que casa amb en Savaric, de Sant Dalmai], per 2 sous 8 diners. 
N. Bartomeu Collell. 20 x 27.5 cms. +Brunyola, 817. 
 
1339 
1548 abril 16, Girona 
Baldiri Boades, de Salitja, cabreva a Baldiri Balle, paborde de l’Almoina, una 

terra dita de ça Mirona, situada a Sant Dalmai, indret de la Crosa, de 4 vessanes. 



N. Miquel Garbí. 14 x 23.5 cms. +Brunyola, 818. 
 
1340 
1575 desembre 1, Girona 
Margarida, esposa de Garpar Barceló àlies Planes, de Sant Dalmai, cabreva a 

l’Almoina el seu mas Planes i les possessions que es descriuen. 
N. Miquel Vila. 27 x 42.5 cms. +Brunyola, 819. 
 
1341 
1593 desembre 2, Girona 
Miquel Rovira, pagès de Sant Dalmai, cabreva a l’Almoina un camp situat a 

Sant Dalmai, dit “el Quintà”, de 20 vessanes de cabuda, que ha comprat a Miquel 
Capella, del mateix lloc, i pel que fa dues migeres de civada de cens. 

N. Miquel Vila, 29 x 63 cms. +Brunyola, 820. 
 
1342 
1597 març 13, Girona 
Jaume Ferrer, pagès de Sant Dalmai, propietari del mas Capella del mateix 

lloc, el cabreva a l’Almoina, junt amb les terres que es descriuen. 
N. Miquel Vila. 22 x 65 cms. +Brunyola, 821. 
 
1343 
1599 agost 25, Girona 
Narcís Janer àlies Sagrera, teixidor de Sant Dalmai, cabreva a l’Almoina mitja 

vessana del Camp de l’Església, de Sant Dalmai. 
N. Miquel Vila. 12 x 66 cms. +Brunyola, 822. 
 
1344 
1596 maig 6, Girona 
Leonor, viuda de Baldiri Cortina, de Sant Dalmai, cabreva a l’Almoina una 

taula de carnisseria situada a la plaça de la parròquia de Sant Dalmai. 
N. Miquel Vila, 16.5 x 65 cms. +Brunyola, 823. 
 
1345 
(1282) 1283 gener 20 
Sibilꞏla de Salelles, de Llagostera, viuda de Ramon de Puiggalí, reconeix tenir 

en feu per Guillem Gaufred, senyor del castell de Brunyola, la fàbrega de Sant 
Dalmai. 

N. Bernat de Colomers, de Caldes. Carta partida. 13 x 32 cms. +Brunyola, 824. 
 
1346 
1337 octubre 15 
Ferrer de Llagostera, cavaller de Llagostera, administrador del seu fill Ferrer 

de Salelles, cabreva a Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, la fàbrega de 
destret de Sant Dalmai. 

N. Ramon de Bruguera, de Girona. Carta partida. 25 x 30 cms. +Brunyola, 825 
 
1347 
1352 novembre 2-1353 gener 2, Brunyola 



Capbreu dels censos que fan els masos Pujol, Berenguer, Tallet, Tornavells, 
Fontlladosa, Moragues, Romeu, Turon, Morell, Mis, Ballester, Capella, Rovira, 
Olivera, Bover, Ferrer, Bells, Taldavuit, Juliol, Vidal i Reixach, tots de Sant 
Dalmai, i Hospital, Miret, Trias, Boades, Mitgera i Quintana, de Salitja, a Pere de 
Pla, senyor de la fàbrega de Sant Dalmai. 

N. Jaume Mateu, de Brunyola. 
Rotlle, 53 cm. 
+Brunyola, 826-852. 
 
1348 
1352 maig 10, Girona 
Pere de Pla, de Sant Dalmai, reconeix a Pere de Casadevall, paborde de 

l’Almoina, tenir per ell la fàbrga de destret de Sant Dalmai i Salitja, comprada a 
Ferrer de Llagostera, hereu de la casa de Salelles.  

N. Ramon de Peradalta. 21 x 32 cms. +Brunyola, 854. 
 
1349 
1353 novembre 16, Sant Dalmai 
a) Guillem de Savaric, propietària del mas Savaric de Sant Dalmai, reconeix a 

Pere de Pla, amo de la fàbrega de Sant Dalmai, haver-li de fer 3 quarteres de blat 
de cens i un cofí de carbó per raó de la mateixa fàbrega. 

b) Semblant reconeixement fa Cecília Mateu, propietària del mas Mateu. 
N. Guillem d’Estanyol, de Brunyola. +Brunyola, 855-856 
 
1350 
1353 febrer 23, Sant Dalmai 
Pere Ramon Mateu, tutor de Bernat de Bosch, de Sant Dalmai, reconeix haver 

de fer per raó del mas Bosch una migera de blat, una quartera de vi i un cofí de 
carbó a la fàbrega de Sant Dalmai. 

B) Semblant reconeixement fa Pere de Santamaria, tutor de Francesca, filla 
d’Arnau Net, de Sant Dalmai 

N. Jaume Mateu, de Brunyola. 62 x 27 cms. +Brunyola, 857-858. 
 
1351 
1354 març 17, Sant Dalmai 
Berenguer Alou, que ha comprat el mas Devesa de Sant Dalmai, reconeix a 

Pere de Pla, amo de la fàbrega del poble, haver-li de fer per raó d’aquesta, tres 
mitges quarteres de civada, una quartera de vi i un cofí de carbó de pagela. 

N. Guillem d’Estanyol. 29 x 24 cms. +Brunyola, 859. 
 
1352 
(1246) 1247 febrer 18 
Ermessendis, esposa de Pere Llobet, d’Estanyol, es fa dona pròpia de Pere 

Estruch. 
N. Guillem, prevere. 8 x 17.5 cms. +Brunyola, 861. 
 
1353 
1275 desembre 5, Girona 
Dolça de Fontbernat, d’Estanyol i el seu marit Pere reconeixen a Guillem 

Gaufred, prevere de capítol de la seu, que el mas Cruquel o Cruquerol, que ha 



establert a Miquel Cruquel i Raimunda, esposos, és alou franc de dit Gaufred, i 
que ells no hi tenen altre dret que 2 sous de cens. 

N. Ramon Oller de Palol, de la cúria episcopal. 32 x 25 cms. +Brunyola, 862. 
 
1354 
(1280) 1281 març 19, Girona 
Gueraua, filla de Martí des Perers, de Sant Martí Sapresa, que ha entrat al 

mas Ferrer d’Estanyol, es fa dona pròpia de Guillem Gaufred, clergue, senyor del 
dit mas. 

N. Besalú Burgués. 11.5 x 19 cms. +Brunyola, 863. 
 
1355 
(1286) 1287 gener 27, la Bisbal 
Romeu de Montoliu, canonge i paborde de Novembre a la seu, enfranqueix 

Ermessendis, filla de Pere Reig d’Estanyol, per 2 sous 8 d. bar. 
N. Guillem Redorta. S. Guillem d’Espolla. 17 x 12 cms. +Brunyola, 864 
 
1356 
1289 octubre 6, Girona 
Guillem de Roser, d’Estanyol, i la seva esposa Gueraua, es fan homes propis de 

Guillem Gaufred, clergue de Girona, per raó del mas Guanalgou, que els ha 
establert. 

N. Besalú Burgués. 9.5 x 15.5 cms. +Brunyola, 865. 
 
1357 
(1290) 1291 març 22, Girona 
Guillem de Roser, que ha entrat al mas Ganalgou d’Estanyol, es fa home propi 

de Guillem Gaufred, que li ha establert l’esmentat mas. 
N. Besalú Burgués. 7.5 x 17.5 cms. +Brunyola, 866. 
 
1358 
(1294) 1295 gener 30 
Arnau Adroher enfranqueix Maria, filla de Pere Ferrer i Berenguera, esposos 

d’Estanyol, per 40 sous bar. 
N. Pere de Santpau, domer d’Estanyol. 17 x 18 cms. +Brunyola, 867. 
 
1359 
1299 setembre 10, Girona 
Pere Net, ciutadà de Girona, reconeix a Arnau Adroher, paborde de l’Almoina 

que li va donar llicència per edificar casa a Estanyol, a una feixa comprada a 
Guillem Morell, que es té per l’Almoina, i que fa a aquesta 6 diners bar. de cens. 

N. Besalú Burgués. Carta partida. Hi ha els dos exemplars. 12 x 25 cms. 
+Brunyola, 868. 

 
1360 
(1301) 1302 febrer 15, Sant Dalmai 
Romeu de Montoliu, canonge i paborde de Novembre a la seu, i Pere de 

Banyoles, sagristà segon de la mateixa església, enfranqueixen Alamanda, filla de 
Ramon Esteve i Guillema, esposos d’Estanyol, que passa a ser dona pròpia de 
l’Almoina, per 2 sous 8 d. bar. 



N. Pere Valentí. 11 x 29 cms. +Brunyola, 869. 
 
1361 
1310 juliol 2, Girona 
Ermessendis, filla de Bernat des Falguers, de Salitja, que ha entrat al mas 

Llobet d’Estanyol, es fa dona pròpia de l’Almoina en mans del paborde Arnau 
Adroher. 

N. Pere Burgués. 11 x 22 cms. +Brunyola, 870. 
 
1362 
1310 desembre 24, Girona 
Bernat Miquel, d’Estanyol, reconeix a Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, 

ser home propi d’aquesta per haver entrat a la borda Cruquella, on s’ha casat. 
N. Jaume Tresfort. 12 x 28 cms. +Brunyola, 871. 
 
1363 
1311 desembre 16, Girona 
Bernat Ferrer, fill de Pere Ferrer d’Ermadàs, parròquia d’Estanyol, reconeix 

a Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, ser home propi d’aquesta i s’obliga a fer 
una lliura de cera de cens. 

N. Guillem de Quer. 9.5 x 28 cms. +Brunyola, 872. 
 
1364 
1313 octubre 7 
La senyora Agnès de Perella, de Caldes de Malavella, per sí i pel seu fill Ferrer 

de Cruïlles, enfranqueix Cecília filla d’Arnau Banyut de Serramala, parròquia de 
Caldes [que entra al mas de Fontbernat, d’Estanyol], per 60 sous bar. 

N. Pere Boïgues, de Caldes. 13 x 23 cms. +Brunyola, 873 
 
1365 
1316 maig 6, Girona 
Berenguer de Palau, canonge i paborde de desembre de la seu, enfranqueix 

Francesca, filla de Jaume Joan, de Palau-sacosta, que passa a ser dona pròpia de 
l’Almoina, per 2 sous 8 d. bar. 

N. Pere Burgués. 16.5 x 26 cms. +Brunyola, 874. 
 
1366 
(1316) 1317 març 2 
Cecília, filla d’Arnau Carbonell, de Franciac, es fa dona pròpia de l’Almoina 

per haver casat amb Pere de Fontbernat al mas Fontbernat d’Estanyol. 
N. Jaume Tresfort, 12 x 20 cms. +Brunyola, 875. 
 
1367 
1318 juliol 1 
Berenguer de Paba, cavaller, cabreva a Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, 

el camp de Morella, situat a Estanyol, del que l’Almoina rep dues tasques i una 
gallina de cens, i rep de dit Arnau Adroher la firma, per la compra del dit camp 
feta a Pere Ferrer, “fourater” de Girona, per 150 sous. 

N. Francesc Simó. Carta partida. 28 x 26.5 cms. +Brunyola, 876. 
 



1368 
1319 desembre 21 
Brunissendis, filla de Pere Morell d’Estanyol, reconeix ser dona pròpia de 

l’Almoina en mans de Pere de Miars, paborde, i promet fer un pollastre de cens. 
N. Bernat Oller, de Colomers. 11 x 21 cms. +Brunyola, 877. 
 
1369 
(1320) 1321 març 4 
Guillema de Roffreus, esposa de Francesc de Roffreus, d’Estanyol, es fa dona 

pròpia de Pere de Miars, paborde de l’Almoina, per raó del seu matrimoni. 
N. Berenguer de Masdevall, clergue de Sant Dalmai. 13 x 26 cms. +Brunyola, 

878. 
 
1370 
1322 novembre 13, Girona 
Bernat Companyó, d’Estanyol, i la seva esposa Francesca, reconeixen a Pere de 

Miars, paborde de l’Almoina, ser persones pròpies d’aquesta per raó del mas 
Companyó d’Estanyol . 

N. Francesc Simó.17 x 22.5 cms. +Brunyola, 879. 
 
1371 
1322 novembre 20, Girona 
Bonanat Companyó, d’Estanyol, amb consentiment dels seus curadors, Jaume 

Joan de Palau, de Sant Feliu de Girona, i Guillem d’Abadia de Girona, cabreva a 
Pere de Miars, paborde de l’Almoina, el seu mas Companyó amb diverses terres i 
els drets que rep per raó de la batllia de l’Almoina a Estanyol. 

N. Jaume Tresfort. Carta partida. 77 x 53 cms. +Brunyola, 880. 
 
1372 
(1323) 1324 març 13, Amer 
Guillem Bernat de Santromà, cambrer del monestir d’Amer. Enfranqueix 

Alegre, fill de Bernat Monera, de Santa Coloma de Farners, [que entra a la borda 
Dalmau d’Estanyol], per 50 sous. 

N. Bartomeu de Catllar. 15.5 x 34 cms. +Brunyola, 881. 
 
1373 
(1332) 1333 març 23 
Guillem de Rofreus, fill d’Arnau de Rofreus i d’Ermessendis, d’Estanyol, 

reconeix a Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, ser home propi seu, per 
haver-ho estat els seus pares. 

N. Ramon Viader, de Girona. 18 x 22.5 cms. +Brunyola, 882. 
 
1374 
1333 agost 7, Girona 
Pere de Serra, jurista de Girona enfranqueix Guillema Rossell, natural de 

Castanyet i veïna de Sant Pere de Riu, i el seu fill Pere [que entren al mas Nadal 
d’Estanyol], per 40 sous bar. 

N. Jaume Comte. Còpia de 1335. 12 x 29 cms. +Brunyola, 883. 
 
1375 



1334 setembre 24, Girona 
Alegre, fill de Bernat Monera, de Santa Coloma de Farners, redimit pel 

cambrer del monestir d’Amer, es fa home propi de l’Almoina, per haver entrat a 
la borda Dalmau d’Ermadàs, parròquyia d’Estanyol. 

N. Ramon de Vinyes, de la cúria episcopal. 13.5 x 26 cms. +Brunyola, 884. 
 
1376 
1335 juny 22, Girona 
Pere, fill de Guillema Rossell, natural de Castanyet i veí de Sant Pere de Riu, 

enfranquit per Pere de Serra, jurista de Girona, es fa home propi de l’Almoina per 
haver casat amb Bonanata Nadal, propietària del mas Nadal d’Ermadàs, 
parròquia d’Estanyol. 

N. Arnau de Mas. 13 x 28 cms. +Brunyola, 885. 
 
1377 
1342 abril 15, Girona 
Brunissendis, filla de Pere Ermengou, de Montfullà, enfranquida pel monestir 

de Sant Daniel, es fa dona pròpia de Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, 
per haver entrat al mas Llobet d’Estanyol . 

N., Francesc Fuyà.19 x 38 cms. +Brunyola, 886. 
 
1378 
(1344) 1345 març 8, Girona 
Brunissendis, filla de Guillem de Vila, de Brunyola, esposa de Bartomeu 

Esteve, d’Estanyol, enfranquida per Bernat Sampsó, es fa dona pròpia de 
l’Almoina per raó del mas Esteve d’Estanyol . 

N. Ramon Viader. 18 x 34.5 cms. +Brunyola, 887 
 
1379 
1345 novembre 24 
Fra Arnau de Pou, cambrer del monestir de Sant Pere de Galligants, 

enfranqueix Francesc de Sitjar, fill de Guillem de Sitjar, d’Estanyol, per 50 sous 
bar. 

N. Francesc Simó. 18 x 36.5 cms. +Brunyola, 888. 
 
1380 
1345 agost 20 
Guillem Ramon de Vilar, paborde de Tordera a Sant Feliu de Girona, 

enfranqueix Berenguer, fill de Bernat Rovira, home propi seu pel mas Rovira 
d’Estanyol, i en rep 50 sous bar. 

N. Pere Rei. 22.5 x 30 cms. +Brunyola, 889 
 
1381 
(1347) 1348 març 22, Girona 
Margarida, filla de Pere Estrader, de Salt, enfranquida pel Ferial de la seu, es 

fa dona pròpia de l’Almoina en mans de Pere de Casadevall, per haver-se casat al 
mas de Fontbernat de Mont d’Estanyol, amb Pere, hereu del mateix mas. 

N. Ramon Gil. 26 x 28 cms. +Brunyola, 890. 
 
1382 



1347 maig 12, Girona 
Arnau Morer, fill de Pere Morer, de Sant Dalmai, veí d’Estanyol, reconeix a 

Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, ser home propi d’aquesta i fer 16 
diners de cens. 

N. Bartomeu Vives. 17 x 42 cms. +Brunyola, 891. 
 
1383 
1348 desembre 4, Girona 
Berenguer de Rovira, d’Estanyol, enfranquit pel paborde de Tordera de 

l’església de Sant Feliu de Girona, es fa home propi de Pere de Casadevall, 
paborde de l’Almoina, per haver entrat al mas Morell d’Estanyol. 

N. Ramon Gil. 21 x 28 cms. +Brunyola, 892. 
 
1384 
1349 maig 15, Girona 
Guillem Esteve, obtentor del benefici fundat per Pere Selvà, sagristà 

d’Estanyol a Estanyol, enfranqueix Ramon, fill de Berenguer Cendra d’Estanyol 
[que entra al mas Garngou del mateix lloc]. 

N. Ramon Gil.17 x 27 cms. +Brunyola, 893. 
 
1385 
1349 maig 28 
Ramon, fill de Berenguer Cendra, d’Estanyol, dit ara Ramon Ganangou per 

haver-se casat al mas Ganangou amb Cília, filla de Pere Ganangou d’Estanyol, es 
fa home propi de l’Almoina per raó del dit mas. 

N. Pere Rei. 22 x 30.5 cms. +Brunyola, 894. 
 
1386 
1356 març 19., Girona 
Berenguera, esposa de Pere Bramon, de Vilablareix, viuda de Ramon Llobet 

d’Estanyol, reconeix a l’Almoina ser dona pròpia de la mateixa per haver estat al 
mas Llobet. 

N. Ramon de Bruguera. 26 x 37 cms. +Brunyola, 895. 
 
1387 
1359 agost 31, Girona 
Pere Llobet, fill de Ramon Llobet i de Berenguera, d’Estanyol, reconeix ser 

home propi de l’Almoina per raó del mas Llobet. 
N. Ramon de Peradalta. 19 x 35 cms. +Brunyola, 896 
 
1388 
1359 desembre 23, Amer 
L’abat Bernat, del monestir d’Amer, enfranqueix Joan, fill de Ramon Arboçet, 

d’Amer, per 9 lliures bar., amb reserva de que continuarà essent home propi seu 
mentre continui habitant al dit mas Arboçet. 

N. Bernat Tuffarer. 20 x 34 cms. +Brunyola, 897 
 
1389 
1360 gener 25, Girona 



Margarida, esposa de Pere Llobet, d’Estanyol, reconeix ser dona pròpia de 
l’Almoina per raó del mas Llobet on s’ha casat. 

N. Ramon de Peradalta. 27 x 35 cms. +Brunyola, 898. 
 
1390 
362 octubre 16, Girona 
Ramon ses Aulines, fill de Ramon ses Aulines, d’Estanyol enfranquit pel claver 

de la seu, es fa home propi de Ramon de Masó i Nicolau de Font, procuradors de 
l’Almoina, per haver-se casat al mas Morell d’Estanyol, amb Alamanda, 
propietària del mateix. 

N. Guillem Llobet. 27 x 29’5 cms. +Brunyola, 899 
 
1391 
1363 gener 26, Girona 
Pere de Pont, notari de Girona, procurador del seu germà, Bonanat de Pont, 

obtentor del benefici de Sata Anastàsia de la seu, enfranqueix Caterina, filla de 
Bernat Ricsendis, de Montfullà, que casa amb Pere Llobet, fill de Ramon Llobet 
d’Estanyol, per 2 sous 8 diners. 

N. Bartomeu Tort. 20 x 35.5 cms. +Brunyola, 900. 
 
1392 
1363 agost 5, Girona 
Pere, fill de Ferrer de Coll, d’Aiguaviva, enfranquit pel Ferial de la seu, es fa 

home propi de l’Almoin per haver entrat al mas Esteve d’Srmadàs, on ha casat 
amm Margarida, propietària del mateix. 

N. Ramon de Bruguera. 20 x 24 cms. +Brunyola, 901 
 
1393 
1363 març 14, Girona 
Caterina, filla de Bernat Richset, de Montfullà, i esposa de Pere Llobet, 

d’Estanyol, es fa dona pròpia de l’Almoina per raó del mas Llobet, on s’ha casat. 
N. Bartomeu Tort. 27 x 27 cms. +Brunyola, 902. 
 
1394 
1365 maig 19, Girona 
Pere de Bordils, Guillem de Castell i Ferrer de Segurioles, cònsols, i Francesc 

de Savarrés, comanador de l’hospital nou de Girona, enfranqueixen Caterina, filla 
de Berenguera Conill, natural de Salitja i veïna de Vilobí, per 2 sous 8 d. bar. 

N. Ramon de Bruguera, 19 x 27 cms. +Brunyola, 903. 
 
1395 
1365 agost 2, Girona 
Caterina, filla de Berenguer Conill, de Salitja, enfranquida per l’hospital nou 

de Girona, es fa dona pròpia de l’Almoina, per haver casat amb Berenguer 
Pereguillem d’Estanyol, a la borda Olivera d’aquesta parròquia. 

N. Ramon Gil.27 x 32 cms. +Brunyola, 904. 
 
1396 
1373 gener 10, Girona 



Bernat Estruch, ciutadà de Girona, enfranqueix Brunissendis, filla de Joan 
Mateu, de Vilanna, per 2 sous 8 d. bar. 

N. Bomanat Nadal. 14 x 39 cms. +Brunyola, 905. 
 
1397 
1353 març 7, Girona 
Brunissendis, filla de Joan Mateu, de Vilanna, enfranquida per Bernat 

Estruch, ciutadà de Girona, amb consentiment de Pere Garangou, d’Estanyol, 
marit seu, es fa dona pròpia de l’Almoina per raó del mas on ha entrat. 

N. Joan de Fontcoberta. 21 x 29 cms. +Brunyola, 906. 
 
1398 
1376 abril 19, Girona 
Pere Dolça, sagristà del monestir de Sant Pere de Galligants, enfranqueix 

Alamanda. Filla de Pere Pèlach d’Estanyol, que casa amb Francesc Nadal, del 
mateix lloc, per 2 sous 8 d. bar 

N. Bernat Pintor. 18’5 x 39 cms. +Brunyola, 907. 
 
1399 
1376 maig 24, Girona 
Alamanda, filla de Pere Pèlach, d’Estanyol, esposa de Pere Nadal, també 

d’Estanyol, enfranquida per la sagristia de Sant Pere de Galligants, es fa dona 
pròpia de l’Almoina, per haver entrat a la borda Nadal. 

N. Pere Pinós. 31 x 25.5 cms. +Brunyola, 908. 
 
1400 
1380 desembre 15, Girona 
Pere, fill de Pere d’Esperapans, de Palau-sacosta, i la seva esposa Guillema, 

reconeixen ser persones pròpies de l’Almoina per raó del mas Sabet d’Estanyol. 
N. Ramon de Peradalta. 18.5 x 38 cms. +Brunyola, 909. 
 
1401 
1383 maig 2, Girona 
Guillem Codina, obtentor del benefici fundat per Pere Selvà a l’església 

d’Estanyol, enfranqueix Guillem Toralles, fill de Pere Toralles, de la mateixa 
parròquia, per 100 sous. 

N. Pere de Pont. 17 x 26 cms. +Brunyola, 910. 
 
1402 
1384 març 29, Girona 
Margarida, esposa d’Andreu Morell, d’Estanyol, es fa dona pròpia de 

l’Almoina en mans de Jaume de Soler, paborde de la mateixa, per haver entrat al 
mas Morell. 

N. Pere de Pont. 22 x 30 cms. +Brunyola, 911. 
 
1403 
1385 agost 5, Girona 
a) Caterina, filla i hereva de Pere Llobet, del mas Llobet d’Estanyol, i esposa 

de Guillem Llobet, reconeix a Pere Radulf, paborde de l’Almoina, ser dona pròpia 
d’aquest per raó del seu marit. 



b) Guillem Toralles, fill de Pere Toralles, enfranquit per Guillem Codina, 
obtentor del benefici fundat per Pere Selvà a l’església d’Estanyol, es fa home 
propi de Pere Radulf, paborde de l’Almoina, per haver-se casat al mas Llobet 
d’Estanyol amb Caterina, propietària del mateix. 

N. Guillem Llobet. 47 x 34 cms. +Brunyola, 912-913. 
 
1404 
1386 desembre 21, Girona 
Caterina, viuda de Pere Guillem propietari de la borda Oller, d’Estanyol, 

esposa d’Andreu de Casesnoves, natural de Mallorca, reconeix a Pere Radulf, 
paborde de l’Almoina ser dona pròpia de la mateixa per raó de la referida borda. 

N. Guillem Llobet. 19 x 36 cms. +Brunyola, 914 
 
1405 
1387 juliol 1, Girona 
Pere ça Devesa, de Brunyola, cabreva a l’Almoina una peça de bosc, que té per 

meitats indivises per aquesta i per la pabordia de Novembre de la seu, i que conté 
15 vessanes, en part plantada recentment de vinya, situada a Estanyol.  

N. Pere Pinós. 20 x 50 cms. +Brunyola, 915. 
 
1406 
1387 gener 14, Girona 
Fra Guillem Pabia, sagristà de Sant Pere de Galligants, enfranqueix Guillem 

Guerau, d’Estanyol, per 12 florins d’or d’Aragó. 
N. Pere Mut. 20 x 32 cms. +Brunyola, 916. 
 
1407 
1388 abril 14, Girona 
Caterina, filla de Pere Garangou, d’Estanyol, es fa dona pròpia de l’Almoina 

per raó del mas Garangou. 
N. Pere de Pont. 17 x 35 cms. +Brunyola, 917. 
 
1408 
1388 març 12, Girona 
Joan Guerau, fill de Guillem Guerau, d’Estanyol, es fa home propi de 

l’Almoina en mans de Joan Radulf, paborde, per haver-se casat al mas Garangou 
d’Estanyol, amb Margarida, filla de Pere Garangou i dona pròpia de l’Almoina. 

N. Guillem Llobet. 16 x 36 cms. +Brunyola, 918. 
 
1409 
1400 juny 22, Girona 
Joan de Fontbernat, fill de Joan de Fontbernat, reconeix a Pere de Bergadà, 

paborde de l’Almoina, ser home propi d’aquesta per raó del mas Fontbernat 
d’Estanyol. 

N. Pere de Pont. 19 x 26.5 cms. +Brunyola, 919. 
 
1410 
1404 abril 8, Girona 
Joan Sabet, d’Estanyol, reconeix ser home propi de l’Almoina, per raó de la 

borda Sabet, d’Estanyol, de la que és hereu. 



N. Pere Serinyà. 18 x 34 cms. +Brunyola, 920. 
 
1411 
1399 maig 3, Girona 
Joan Sabet, fill de Guillem Sabet, d’Estanyol, es fa home propi de l’Almoina en 

mans del paborde Pere de Bergadà, per raó de la borda Sabet d’Estanyol, que li ha 
estat definida. 

N. Pere Serinyà. 25 x 42 cms. +Brunyola, 920 bis. 
 
1412 
1405 maig 22, Girona 
Francesc Turon, que ha entrat per causa de matrimoni contret amb 

Margarida, al mas Estanyol o Companyó, d’Estanyol, reconeix a Pere de Bergadà, 
paborde, ser home propi de l’Almoina. 

+N. Narcís Cotxa. 13 x 29 cms. +Brunyola, 921 
 
1413 
1426 novembre 7, Girona 
Joan Sabet, natural d’Estanyol i veí de Girona, i la seva esposa Cília, 

reconeixen ser persones pròpies de l’Almoina per raó de la borda Sabet, 
d’Estanyol, i estar disposats a habitar-la si són requerits per l’Almoina a fer-ho. 

N. Pere Cervià. 32 x 32 cms. +Brunyola, 922. 
 
1414 
(1248) 1249 febrer 25, Girona 
Arnau d’Olives, canonge de la seu, enfranqueix Berenguer Perpinyà, 

d’Aiguaviva, per 30 sous bar. 
N. Bernat de Vic. S. Berenguer Gil. 11 x 15.5 cms. +Brunyola, 923. 
 
1415 
1294 setembre 21 
La senyora Saurina de Torrent enfranqueix Maria, filla de Pere Gifre, 

d’Aiguaviva, per 20 sous. 
N. Ramon de Galídia, clergue de Celrà.15 x 22 cms. +Brunyola, 924. 
 
1416 
1294 setembre 23, Girona 
Jaume Moró, de Santa Coloma de Farners, batlle i procurador de Bernat 

d’Aiguaviva, fill de Bernat d’Aiguaviva, cavaller, enfranqueix Maria, filla de Pere 
Gifre, d’Aiguaviva, per 12 sous bar. 

N. Besalú Burgués. 12 x 18 cms. +Brunyola, 925. 
 
1417 
(1303) 1304 gener 15 
Fra Ramon de Vilert, cambrer de la casa del temple, d’Aiguaviva, per comissió 

de Berenguer de Vallverd, comanador de la mateixa, enfranqueix Guillema, filla 
de Ponç de Serra i de Maria, esposos d’Aiguaviva, que passa a ser dona pròpia del 
benefici de la pabordia de l’Almoina, per 2 sous 8 d. bar. 

N. Pere Bramon, clergue de Vilablareix. 11 x 25 cms. +Brunyola, 926. 
 



1418 
1330 desembre 1 
Arnau de Capella, rector de l’altar de Santa Margarida, de la capella de la 

mateixa Santa de Vilobí, enfranqueix Pere de Figuera, d’Aiguaviva, hereu del mas 
Figuera, per 40 sous. 

N. Bartomeu Carnut, sagristà de Riudellots de la Selva. 19 x 28 cms. 
+Brunyola, 927. 

 
1419 
(1337) 1338 març 14, Girona 
Capbreu del que Berenguer de Paba, cavaller, Pere de Casadevall, paborde de 

l’Almoina, i Arnau Net, ciutadà de Girona, reben de delmes a Aiguaviva, de Vidal 
Sastre, Pere Salvanyà i Bonanata de Sagrera, viuda d’Estrany de Sagrera. 

N. Ramon de Vinyes. 72 x 33 cms. +Brunyola, 928-930. 
 
1420 
(1342) 1343 febrer 7, Girona 
Alamanda, filla de Dalmau de Prat, de Riudellots de la Selva, esposa de 

Berenguer de Vinyes, d’Aiguaviva, es fa dona pròpia de l’Almoina per haver-se 
casat al mas Vinyes d’Aiguaviva. 

N. Ramon de Bruguera. 17 x 29 cms. +Brunyola, 931. 
 
1421 
1345 juliol 11, Girona 
Elicsendis, abadessa de Sant Daniel, enfranqueix Benvinguda, filla de Dalmau 

Amat, d’Aiguaviva, per 2 sous 8 d. bar. 
N. Ramon de Bruguera. 14 x 31 cms. +Brunyola, 932 
 
1422 
1360 novembre 7, Girona 
Bernat Serra, d’Aiguaviva, cabreva a Ramon Ferrer, paborde de l’Almoina, 

un erm, dit Sureda, situat a Aiguaviva, de 4 vessanes, pel que fa 8 sous de cens, i 
reconeix que sempre que entri al mas Serra algú que porti dot o donació per 
núpcies, n’ha d’assegurar 100 sous sobre dit erm. 

N. Guillem Llobet. 36 x 34 cms. +Brunyola, 934. 
 
1423 
1376 març 26, Girona 
Berenguer de Vinyes, fill de Berenguer de Vinyes, d’Aiguaviva, reconeix a 

Jaume de Soler, paborde de l’Almoina, ser home propi d’aquesta per raó del mas 
Vinyes. 

N. Guillem Llobet. 25 x 31 cms. +Brunyola, 935. 
 
1424 
1376 març 26, Girona 
Bartomeua, filla de Berenguer de Montagut, sastre de Girona, i esposa de 

Berenguer de Vinyes, d’Aiguaviva, enfranquida pel Ferial de la seu, es fa dona 
pròpia de l’Almoina per raó del mas Vinyes d’Aiguaviva. 

N. Guillem Llobet. 26 x 30 cms. +Brunyola, 936 
 



1425 
1393 maig 8, Girona 
Francesca, viuda de Bernat Gibert, d’Aiguaviva, cabreva a Bernat Llogaia, 

paborde de l’Almoina, un jornal de terra que havia estat del mas Vinyes 
d’Aiguaviva, pròxim a la riera de Lavacoyes. 

N. Pere Mut. 25 x 40 cms. +Brunyola, 937. 
 
1426 
1432 juny 16, Aiguaviva 
a) Berenguer de Vinyes àlies de Santamaria, cabreva a Joan Pellicer, paborde 

de l’Almoina, el seu mas Vinyes que té per distints senyors 
b) Sibilꞏla, esposa de Berenguer de Vinyes, reconeix ser dona pròpia de 

l’Almoina per raó del mas Vinyes d’Aiguaviva. 
N. Berenguer Vidal, de Girona. 61 x 57 cms. Deteriorat. +Brunyola, 938 
 
1427 
1313 juny 8 
Sança de Maura enfranqueix Maria de Perers, de Sant Martí Sapresa, que 

passa a ser dona pròpia d’Arnau Adroher, paborde de l’Almoina en casar amb 
Pere de Bruganeda, per 2 sous 8 diners. 

N. Berenguer de Masvidal, de Brunyola. 11.5 x 22 cms. +Brunyola, 939 
 
1428 
1318 juliol 7 
Fra Berenguer de Flaçà, lloctinent del castellà d’Aiguaviva, enfranqueix Arnau 

de Bruguer, de Sant Martí Sapresa, per 5 sous bar. 
N. Pere Burgués, de Girona. 16 x 24 cms. +Brunyola, 940 
 
1429 
(1320) 1321 gener 2 
Ramon de Montcorb enfranqueix Berenguera, filla de Selvà de Vilardell, de 

Sant Martí Sapresa [que casa amb Pere Bohigues], per 30 sous bar. 
N. Pere de Santantoni, d’Hostalric. 19 x 21 cms. +Brunyola, 941. 
 
1430 
1325 setembre 21 
Dolça, viuda de Dalmau de Castell, cavaller de Bescanó, i el seu fill Guillem, 

enfranqueixen Ermessendis, filla de Guillem de Bruguer, de Sant Martí Sapresa, 
per 2 sous 8 diners. 

N. Bernat de Planes, de Pals. 16.5 x 22 cms. +Brunyola, 942. 
 
1431 
(1335) 1336 març 30 
Pere, fill de Pere Gras, de Santa Maria d’Anglès, enfranquit pel prior de Santa 

Maria del Coll, es fa home propi de l’Almoina per haver-se casat amb Bonanata, 
filla de Pere de Bruganeda, propietària del mas Bruganeda de Sant Martí Sapresa. 

N. Arnau de Mas, de Girona. 13.5 x 32 cms. +Brunyola, 943 
 
1432 
1276 setembre 27, Girona 



Alamanda, filla de Ramon Vehià, de Sant Martí Sapresa i hereva del mas 
Pujada del mateix lloc, enfranquida per Bernat de Sitjar, ciutadà de Girona, i 
Alamanda, filla de Pere de Bach, de Constantins, i esposa de Jaume de Bruganeda, 
enfranquida per Eimeric de la Via, de Girona, es fan dones pròpies de l’Almoina 
per raó dels masos de Pujada i Bruganeda, de Sant Martí Sapresa.  

N. Ramon de Peradalta. 19 x 32 cms. +Brunyola, 944. 
 
1433 
(1294) 1295 gener 25 
Ramon de Carrera, senyor del castell d’Anglès, enfranqueix Berenguer, fill 

d’Eliardis de Figueres, de Sant Amanç, per 25 sous bar. 
N. Arnau de Puig, d’Anglès. 19 x 20 cms. +Brunyola, 945. 
 
1434 
1323 novembre 26 
Bernat de Cabrera i Leonor, esposos, i Ramon de Torroella de Montgrí 

enfranqueixen Berenguera, filla de Bernat de Blanqueda, de Sant Amanç, per 2 
sous 8 diners. 

N. Dalmau d’Anglasell, d’Anglès. 13 x 27 cms. +Brunyola, 946. 
 
1435 
1346 agost 14 
Bernat Pagès, escuder i procurador de Berenguer de Cruïlles, cabiscol de la 

seu, i Pere ça Planella, de Sant Amanç, enfranqueixen Jaume, fill de Dalmau de 
Mont, també de Sant Amanç, per 50 sous. 

N. Jaume Comte, de Girona. 21 x 34 cms. +Brunyola, 947. 
 
1436 
(1296) 1297 febrer 4 
L’abat Berenguer, del monestir d’Amer, enfranqueix Maria, filla de 

Berenguera, del mas Domènech d’Anglès, per 2 sous 8 diners. 
N. Ramon de Susqueda, d’Amer. 11.5 x 30 cms. +Brunyola, 948. 
 
1437 
1306 octubre 8 
Bernat de Cabrera i Leonor, esposos, enfranqueixen Maria, filla de Berenguer 

de Bellsolà, d’Anglès, per 2 sous 8 diners. 
N. Dalmau d’Anglasell, d’Anglès. 17 x 23 cms. +Brunyola, 949. 
 
1438 
1306 novembre 27 
Leonor, esposa de Bernat de Cabrera, enfranqueix Maria, filla de Berenguer 

de Bellsolà, de la vall d’Anglès, per una lliura de cera. 
N. Pere d’Angelats, de Montclús. 16 x 26 cms. +Brunyola, 950. 
 
1439 
(1306) 1307 febrer 2 
Bernat de Cabrera i la seva esposa Leonor enfranquexien Guillema, filla de 

Pere del mas Company, d’Anglès, que passa a ser dona pròpia de l’Almoina, per 2 
sous 8 diners. 



N. Dalmau d’Anglasell, d’Anglès. 16.5 x 22 cms. +Brunyola, 951. 
 
1440 
1313 novembre 18 
Bernat de Canet, prior del monestir de Santa Maria del Coll, enfranqueix 

Bernat, fill de Pere Gras, d’Anglès, que passa a ser home propi de l’Almoina, per 
40 sous. 

N. Dalmau d’Anglasell, d’Anglès. 13 x 27 cms. +Brunyola, 952. 
 
1441 
1314 maig 27 
Ramon de Riera, sagristà de Santa Maria d’Anglès, enfranqueix Bernat, fill de 

Guillema Bernarda, d’Asnglès, per 5 sous. 
N. Dalmau d’Anglasell d’Anglès. 15 x 24 cms. +Brunyola, 953. 
 
1442 
1325 agost 4 
Bernat de Cabrera i Leonor, esposos, enfranqueixen Arnau, fill de Berenguer 

de Solà, d’Angles, per 70 sous bar. 
N. Dalmau d’Anglasell, d’Anglès. 15 x 23.5 cms. +Brunyola, 954. 
 
1443 
1335 desembre 29 
Fra Ramon de Rocasalva, prior del monestir de Santa Maria del Coll, 

enfranqueix Pere, fill de Pere Gras, de la parròquia de Santa Maria d’Anglès, per 
30 sous 

N. Guerau d’Espluga, d’Osor. 18 x 24 cms. +Brunyola, 955. 
 
1444 
1274 setembre 24 
Arnau de Vilademany enfranqueix Pere de Riera, fill de Bernat de Riera, de 

Salitja, per 70 sous bar. 
N. Bartomeu, domer de Salitja. 17 x 27.5 cms. +Brunyola, 956. 
 
1445 
1275 desembre 14 
Joan Guerau, ciutadà de Girona, el seu fill Ramon i Pere de Cornellà 

enfranqueixen Boneta, filla de Buixó de Salitja i el seu fill Bernat, per 100 sous. 
N. Bartomeu, domer de Salitja. Còpia de 1275. 10 x 25 cms. +Brunyola, 957. 
 
1446 
1286 juliol 10 
Ramon de Rovira, d’Osor, reconeix a Guillem Gaufred, senyor dels castells de 

Brunyola i Anglès, tenir en feu per ell el mas de Noguer de Salitja i pertinences del 
mateix situades a Sant Dalmai i Vilanna, i el mas de Puig, situat a Trullars, 
parròquia de Vilanna. 

N. Ramon Oller de Palol, de la cúria episcopal. 31.5 x 24 cms. +Brunyola, 958. 
 
1447 
1293 maig 31 



Pere, prior de Sant Pere Cercada, enfranqueix Ermessendis, filla de Bernat 
Miró, de Salitja, per 2 sous 8 diners. 

N. Joan Palacín, de Santa Coloma de Farners. 10 x 22 cms. +Brunyola, 959. 
 
1448 
(1302) 1303 febrer 16 
Berenguer Riquer, de Vilobí, enfranqueix Brunissendis Calissa, filla de 

Guillem Calís, de Vilobí, que passa a ser dona pròpia de l’Almoina [en entrat al 
mas Quintana de Salitja]. 

N. Berenguer de Masvidal, domer de Vilobí. 13 x 27 cms. +Brunyola, 960. 
 
1449 
(1302) 1303 gener 17 
Romeu de Montoliu, canonge i paborde de Novembre de la seu, enfranqueix 

Guillema, filla de Vidal d’Om, de Salitja, per 2 sous 8 diners 
N. Pere Burgués, de Girona. 14 x 20 cms. +Brunyola, 961. 
 
1450 
1310 maig 21 
Berenguer de Juià, prevere de capítol de la seu, procurador de Pere de 

Rocabertí, canonge i paborde de Novembre, enfranqueix Ermessendis, filla de 
Bernat de Falgueres, de Salitja, per 2 sous 8 diners. 

N. Jaume Tresfort, de Girona. 15 x 25 cms. +Brunyola, 962. 
 
1451 
(1313) 1314 gener 1 
Garsendis, esposa de Pere de Quintana, de Salitja, es fa dona pròpia de 

l’Almoina en mans del paborde Arnau Adroher. 
N. Berenguer de Masvidal, clergue de Sant Dalmai. 12 x 24 cms. +Brunyola, 

963. 
 
1452 
(1317) 1318 febrer 9 
Ramon de Gornal i Berenguer de Santceloni, cònsols, i Pere Escrivà, 

comanador de l’hospital nou de Girona, enfranqueixen Ermessendis de Trilla, filla 
de Guillem de Trilla, de Salitja, que passa a ser dona pròpia de l’Almoina, per 2 
sous 8 diners. 

N. Ramon Viader, de Girona. 13 x 22 cms. +Brunyola, 964. 
 
1453 
1318 octubre 3 
Sibilꞏla, viuda de Ramon Guerau, ciutadà de Girona, i Miquel de Gornal, tutor 

del fill de Joan Guerau, enfranqueixen Guillema, filla de Pere de Bruguer, de 
Salitja [que casa al mas Fontlladosa], per 2 sous 8 diners. 

N. Jaume Tresfort, de Girona., 12 x 22 cms. +Brunyola, 965. 
 
1454 
(1319)1320 febrer 15 
Berenguer de Noguer, esposa de Peregrí de Noguer, de Salitja, es fa dona 

pròpia de l’Almoina per haver-se casat al mas Noguer. 



N, Berenguer de Masvidal, de Brunyola. 16 x 22 cms. +Brunyola, 966 
 
1455 
(1320) 1321 febrer 12 
Guillem de Cornellà, canonge i paborde de Novembre a la seu, enfranqueix 

Guillema, filla de Bernat Vidal de Salamanya, de Salitja, per 2 sous 8 diners bar. 
N. JaumeTresfort, de Giroan. 15 x 25.5. cms. +Brunyola, 967. 
 
1456 
(1331) 1332 gener 9 
Bernat de Quintana, fill de Pere de Quintana, de Salitja, reconeix a Pere de 

Casadevall, paborde, ser home propi de l’Almoina, per haver-ho estat el seu pare, i 
fer 2 sous de cens. 

N. Arnau de Mas, de Girona. 13 x 21 cms. +Brunyola, 968, 
 
1457 
(1334) 1335 març 9 
Guillema, filla de Berenguer Gruart, de Cassà de la Selva, enfranquida pel 

comanador d’Aiguaviva [de l’orde de Sant Joan], es fa dona pròpia de l’Almoina 
per haver-se casat al mas Boada de Salitja amb Gispert Boada. 

N. Arnau de Mas, de Girona. 15 x 25 cms. +Brunyola, 969. 
 
1458 
1341 juliol 2 
Peregrí de Noguer, de Salitja, terme del castell de Brunyola, reconeix ser home 

propi de Pere de Riera, d’Osor, i li cabreva el seu mas, pel que fa un cens a 
l’Almoina. 

N. Jaume Bohiga, de Brunyola. 26.5 x 29 cms. +Brunyola, 970. 
 
1459 
1254 octubre 3 
Bernat Estruch, a causa d’haver-se perdut una escriptura, ratifica 

l’enfranquiment de Gironès de Roure de Pujols [de Vilanna], per 70 sous bar. 
N. Bernat de Vic, de Girona. S. Pere d’Armentera. 14 x 18 cms. +Brunyola, 

971. 
 
1460 
1313 agost 9 
Bernat Estruch, de Girona, enfranqueix Garsendis, filla de Bernat Martí de 

Pujals, de Vilanna, per 2 sous 8 diners. 
N. Guillem Fuyà, de Girona. 11 x 22 cms. +Brunyola, 972. 
 
1461 
1356 març 22, Girona 
Bernat Estruch, ciutadà de Girona, enfranqueix Bernat Dolça, fill de Pere 

Dolça de Pujols, parròquia de Vilanna, per 100 sous. 
N. Guillem Llobet. 22 x 33 cms. Deteriorat. +Brunyola, 973. 
 
1462 
1291 juny 17 



Pere, prior del monestir de Sant Pere Cercada, enfranqueix Guillema, filla de 
Guillem de Molins, de Santa Coloma de Farners, per 2 sous 8 diners. 

N. Joan Palacín, de Santa Coloma. 13 x 17 cms. +Brunyola, 974. 
 
1463 
1303 maig 13 
Fra Guillem de Miralles, prior claustral, i fra Arnau de Freixe, sagristà del 

monestir d’Amer, enfranqueixen Joan, fill de Pelegrí de Soler, de Santa Coloma de 
Farners, per 20 sous bar. 

N. Guillem Palacín, de Santa Coloma. 17 x 22 cms. +Brunyola, 975. 
 
1464 
(1315) 1316 febrer 3 
Guillem Bernat de Santromà, cambrer del monestir d’Amer, enfranqueix 

Alamanda, filla de Bernat de Monera, de Santa Coloma de Farners, per 2 sous 8 
diners. 

N. Bartomeu de Catllar, d’Amer. 15 x 26 cms. +Brunyola, 976. 
 
1465 
1342 abril 15 
Francesc, prior del monestir d’Ullà, enfranqueix Guillema, filla de Guillem ça 

Planca, de Santa Coloma de Farners. 
N. Pere de Santjoan, d’Ullà. 10 x 26 cms. +Brunyola, 977. 
 
1466 
1346 juliol 24 
Bernat de Vilademany enfranqueix Francesca, filla de Pere, del mas Rei, de 

Santa Coloma de Farners, per 2 sous 8 diners. 
N. Jaume Bohiga, de Santa Coloma. 31 x 23.5 cms. +Brunyola, 978. 
 
1467 
1347 juny 13 
Ramon Isern, fill de Pere Isern, de Santa Coloma de Farners, es fa home propi 

del seu germà Pere Isern, clergue, i promet fer-li mitja unça de pebre de cens, a 
condició de poder redimir-se per 5 sous. 

N. Jaume Bohiga, de Santa Coloma. 14.5 x 33 cms. +Brunyola, 979. 
 
1468 
1286 novembre 18 
Berenguer de Sitjar enfranqueix Pere Guillem, de Castanyet, per 15 sous. 
N. Joan Palacín, de Santa Coloma de Farners. 13 x 16 cms. +Brunyola, 980. 
 
1469 
(1308) 1309 febrer 13 
Ramon de Sitjar, ciutadà de Girona, enfranqueix Pere Miquel de Surell, de 

Castanyet, [que entra al mas Trilla de Brunyola], per 20 sous bar. 
N. Jaume Tresfort, de Girona. 14 x 24 cms. +Brunyola, 981. 
 
1470 
1291 octubre 1 



Bernat de Mata, batlle reial d’Osor, enfranqueix Berenguera, filla de Maria 
des Domènc, per 2 sous 8 diners. 

N. Berenguer de Vilardida, d’Osor. 15 x 15 cms. +Brunyola, 982. 
 
1471 
(1324) 1325 març 11 
Guillem Vengiu, batlle d’Osor per Bernat de Sarrià, senyor de la vall, 

enfranqueix Elicsendis, filla de Pere Guillem, de Santa Creu d’Horta, per 2 sous 8 
diners. 

N. Guerau d’Espluga, d’Osor. 14.5 x 24.5 cms. +Brunyola, 983. 
 
1472 
(1283) 1284 gener 21 
Ermessendis, esposa de Pere Oller de Brunyola, enfranquida pel cambrer de 

Sant Pere de Galligants, es fa dona pròpia de l’Almoina 
N. Pere Valentí, de Brunyola. 7 x 23 cms. +Brunyola, 984. 
 
1473 
1328 maig 5 
Bernat de Cabrera i Leonor, esposos, i Julià Ferrer, de Bescanó, procurador de 

Dolça, viuda de Dalmau de Castell, cavaller, enfranqueixen Berenguera, filla de 
Joan de Camps, de Sant Amanç d’Anglès [que casa a can Falgueres de Brunyola], 
per 2 sous 8 diners. 

N. Dalmau d’Anglasell, d’Anglès.156 x 27 cms. +Brunyola, 985. 
 
1474 
1334 octubre 27 
Ramon de Vilanova, fill de Bertran de Vilanova, cavaller, enfranqueix Pere, fill 

de Bernat de Terrers, de Vilanna, [que entra al mas Falgueres de Brunyola], per 
30 sous bar. 

N. Francesc Simó, de Girona, 14 x 28 cms. +Brunyola, 986. 
 
1475 
(1326) 1327 febrer 3 
Beatriu, abadessa de Sant Daniel, enfranqueix Guillema, filla de Jaume Vinyes 

de Salitja, [que casa amb Guillem Elís, de Sant Dalmai+, per 2 sous 8 diners. 
N. Pere Ferrer, de la cúria episcolpal. 1 x 23.5 cms. +Brunyola, 987. 
 
1476 
(1318) 1319 gener 25 
Arnau de Mont-rodon, canonge i paborde de desembre de la seu, enfranqueix 

Guillema, filla de Pere de Masó, de Santa Maria d’Anglès, [que casa amb en 
Nadal, d’Estanyol], per 2 sous 8 diners. 

N. Berenguer Roig, de la cúria episcopal. 22 x 22 cms. +Brunyola, 988. 
 
1477 
1304 juliol 5 
Capbreu que fan a Bernat Sampsó, ciutadà de Girona, de diversos censos que 

presten per dret de llòssol els masos Granés, Magor, Planella, Falgueres, Balaguer, 
Aulèn, Marquès, Oller, Caldeduch, Droch, Sabater, Rufí, Pla, Amat, Burgués, 



Rofreu, Alexandre, Gener, Costa, Bagastrà, Turon, Pèlach, Dorca, Devesa, Pujada, 
Pons, Coromina, Palau i Horta, a la fàbrega de districte de Brunyola. 

N. Guillem d’Olivera, de Brunyola. Còpia de 1394. 33 x 42 cms. +Brunyola, 
989. 

 
1478 
1313 octubre 7 
Bernat, fill de Guillema Bernarda, de la vall d’Anglès, es fa home propi de 

Ramon de Riera, clergue de Santa Maria d’Anglès, i promet fer-li mitja lliura de 
cera de cens. 

N. Dalmau d’Anglasell, d’Anglès. Carta partida. 14 x 26 cms. +Brunyola, 990. 
 
1479 
1317 maig 17 
Arnau de Tornavells, de Sant Dalmai, reconeix que Pere de Bosch, de Sant 

Dalmai, té pel monestir de Sant Pere de Galligants els boscos de Puig Verdera, 
d’Estanyol i Torret de Tornavells, de Sant Dalmai. 

N. Berenguer de Masvidal, de Brunyola. 17 x 30 cms. Deteriorat. +Brunyola, 
991. 

 
1480 
1319 octubre 6 
Confessions de ser persones pròpies de l’Almoina que fan Dibilꞏla, filla de 

Guillema Rossa de Vilobí, dita na Cavic, Guillema, filla de la mateixa, Bernat Ros, 
fill de Pere Ros i Guillema, de Vilobí, i Cília, esposa de Guillem Provençal, de 
Brunyola. 

N. Berenguer de Masvidal, de Brunyola. 67 x 28 cms. +Brunyola, 992-995. 
 
1481 
1324 novembre 17 – 1326 febrer 28 
Reconeixement que fan de ser persones pròpies de l’Almoina, Maria de 

Pujada, filla de Pere de Pujada, de Sant Martí Sapresa, Agnès, filla d’Arnau de 
Serra, de Brunyola, Berenguer, fill de Pere Bells, de Sant Dalmai, Bonanat Pons, 
del mas Rabassada, de Sant Amanç, casat amb Guillema, del mas Pons de 
Brunyola, Guillema, esposa de Berenguer de Capella, de Sant Dalmai, i Elicsendis, 
del mas Oller de Brugueres, de Brunyola, esposa de Ramon Oller. 

N. Berenguer de Masvidal, de Brunyola. 77 x 26 cms. +Brunyola, 996-1001. 
 
1482 
1329 juny 15, Brunyola 
Berenguer, fill d’Estrany de Planes, de Brunyola, reconeix ser home propi de 

l’Almoina, en mans del paborde Bernat de Pera, per haver-ho estat el seu pare, i 
fer 2 sous bar. de cens. 

N. Berenguer de Masvidal. 28 x 27 cms. +Brunyola, 1002 
 
1483 
(1329) 1330 gener 11 
Ramon de mas Mata, fill de Martí de mas Mata i Ermessendis Mateu, de Sant 

Dalmai, reconeix ser home propi de Bernat de Pera, paborde de l’Almoina, i fer 2 
sous bar. de cens. 



N. Berenguer de Masvidal, de Brunyola. 28 x 27 cms. +Brunyola, 1003 
 
1484 
1364 gener 31, Girona 
Francesca, filla de Guillem Bells, de Sant Dalmai, resident a Cornellà, reconeix 

a Jaume de Soler, paborde de l’Almoina, ser dona pròpia d’aquesta, com ho era el 
seu pare, i fer un quartó de cera de cens. 

N. Ramon Gil. 18 x 28 cms. +Brunyola, 1004. 
 
1485 
1548 abril 9., Girona 
Dalmau Martí àlies Tornavells i la seva esposa Caterina cabreven a Baldiri 

Balle, paborde de l’Almoina, una terra de dues vessanes situada a l’estany de la 
Crosa, parròquia de Sant Dalmai i terme del castell de Brunyola. 

N. Miquel Garbí. 16 x 29 cms. +Brunyola, 1005. 
 
1486 
1548 abril 17, Girona 
Antic Morell, treballador d’Estanyol, cabreva a Baldiri Balle, paborde de 

l’Almoina, un bosc situat entre Brunyola i Estanyol, a l’indret de Coma de Gaüses, 
de vint-i-cinc vessanes. 

N. Miquel Garbí. 15 x 34 cms. +Brunyola, 1006. 
 
1487 
1327 desembre i 1333 abril 
Capbrevacions que fan a Bernat de Pera, de béns situats a Estanyol Bernat 

Morell (1007), Ramon Sabet (1008), Bernat Cruquella i la seva filla Berenguera 
(1009), Pere Llobet (1010), Ramon Esteve (1011), Beneta de Forn (1012), Salvador 
de Mas Rosar (1013), Bernat Feliu (1014), Bonanat Esteve d’Ermedàs(1015), 
Guillem Garlangou (1016), Jaume Pujol (1017), Bernat Rei (1018), Bernat de 
Reixach (1019), Pere Sabater (1020), Bernat Llorenç (1021), Guillem de Sitjar 
(1022), Guillema de Reixach, viuda de Ramon de Reixach (1023), Pere de 
Fotbernat (1024), Pere Dalmau d’Ermadàs (1025), Guillem Guerau (1026), Pere 
Nadal (1027), Arnau de Coll (1028), Pere Niell (1029), Berenguer Andreu (1030), 
Mascaró de Lloganyes (1031), Pere Toralles (1032), Guillem Martí (1033), 
Berenguer Burgués (1034), Guillem Cendra (1035), Salvador Blanch (1936), 
Ermessendis Pagès (1037), Berenguer de Albahono (1038), Arnau Net, ciutadà de 
Girona (1039), Bernat Rossell i Sança, esposos (1040), i reducció, feta l’any 1345, 
de cens de Pere de Llonganyes (1041). 

N. Arnau de Mas, de Girona. 275 x 59 cms. +Brunyola, 1007-1041. 
 
1488 
1336 juny –1337 juny 
Capbreu que fan a Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, els següents 

declarants del castell de Brunyola: Bernat de Boades (1042), Guillem Esteve 
(1043), Pere Ramon Mateu (1044), Berenguer de Bosch (1045), Bernat Berenguer 
(1046), Guillem Juliol (1047), Guillem Moragues (1048), Pere Romeu (1049), 
Guerau Savaric (1050), Ermessendis, esposa d’Arnau Creixell (1051), Domènec de 
Planes (1052), Alamanda, viuda de Guillem Vidal (1053), Guillem de Quintana 
(1054), Pere de Turona (1055), Pere d’Olivera (1056), Bernat de Fontlladosa 



(1057), Pere de Pla (1058), Guillem Ferrer (1059), Ramon de Rovira (1060), Pere 
Rossenyol (1061), Ponç Calic (1062), Guillem d’Olivera de Vilobí (1063), 
Berenguer March de Vilobí (1064), Elicsendis, viuda de Berenguer de Comaliva, 
de Vilobí (1065), Guillem de Reixach (1066), Guillem de Riera (1067), Pere de 
Riera, d’Osor (1068), Guillem de Miret (1069), Guillem de Trilla (1070), Guillema, 
viuda de Guillem de Llepavins (1071), Berenguer de Costa (1072), Arnau Bover i la 
seva esposa Guillema (1073), Pere de Ballestar (1074), Ramon canyet (1075), Pere 
de Bohigues (1076), Ramon de Rovira (1077), Arnau Net de Reixach (1078), 
Ramon de Devesa (1079), Ramon d’Olivera (1080), Guillem Morell d’Aiguamorta 
(1081), Jaume de Guasuach (1082), Pere de Sagrera (1083), Arnau de Tornavells 
(1084), Pere Roig de Santamaria (1085), Berenguer de Capella (1086), Pere Pujol 
(1087) i Pere Bells (1088). 

N. Ramon d’Horta, del castell de Brunyola. 625 x 55 cms. +Brunyola, 1042-
1088 (rotlle). 

 
1489 
1336-1337 
Extractes autèntics trets el 1352 d’un capbreu de 1336-1337, de drets que 

satisfan a la fàbrega de Salelles els següents veïns de Sant Dalmai; Bernat de 
Boades, Guillem Esteve, Pere Ramon Mateu, Berenguer de Bosch, Bernat 
Berenguer, Guillem Juliol, Pere Romeu, Guillem Moragues, Guerau Savaric, 
Domènec de Planes, Alamanda, viuda de Guillem Vidal, Guillem Quintana, Pere 
de Turon, Pere d’Olivera, Bernat de Fontlladosa, Pere de Pla, Guillem Ferrer, 
Guillema, viuda de Guillem Llepavins, Arnau Bover, Ramon Canyet, Pere de 
Bohigues, Ramon de Rovira, Arnau Net de Reixach, Guillem Morell 
d’Aiguamorta, Jaume de Guasuach, Arnau de Tornavells, Berenguer de Capella, 
Pere Pujol i Pere Bells de “vicinio” de Reixach. 

N. Ramon d’Horta, del castell de Brunyola. Còpies autenticades per Francesc 
Viader, de Girona, i contrafirmades per Guerau d’Abadia, jutge ordinari del 
castell de Brunyola. 210 x 57 cms. +Brunyola, 1042-1088bis (rotlle). 

 
1490 
1336-1338 
Capbreu que fan a Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, de possesions 

situades al terme del castell de Brunyola, Arnau de Devesa (1089), Elicsendis de 
Turon (1090), Guillem Provençal (1091), Guillem Balaguer (1092), Jaume Pons 
(1093), Guillem Droch (104), Arnau de Falgueres (1095), Guerau de Falgueres 
(1096), Pere Gener (1097), Bernat de Falgueres de Mont (1098), Guillem de 
Canyebars (1099), Pere Oliver (1100), Pere de Trilla (1101), Bernat de 
Torramilans (1102), Guillem Ponç de Torramilans (1103), Pere de Pla de Vall 
(1104), Guerau d’Horta (1105), Guillem de Caldeduch (1106), Pere Guillem del 
mas Amat de Mont (1107), Arnau de Graner (1108), Guillem Llunell (1109), 
Bartomeu Fuster de Brugueres (1110), Guillem Llunell (1111), Berenguer de 
Pujada de Brugueres (1112), Pere Esteve (1113), Pere Estrany de Planes (1114), 
Guillem Ferrer (1115), Guillem Marquès de Brugueres (1116), Ramon Oller de 
Brugueres (1117), Pere Palau (1118), Ramon de Barbavella (1119) Ramon d’Agual 
(1120), Arnau de Serra (1121), Berenguer de Bagastrà (1124), Bartomeu 
Alexandre (1125), Pere d’Olivella i el seu gendre Jaume (1126), Pere d’Estrada de 
Serrallonga (1129), Jaume Lledó de Serrallonga (1128), Pere Aranyó de 
Serrallonga (1129), Pere de Déu, sastre (1130), Guillem Aulèn (1131), Ramon 



Sastre (1132), Bernat Ros, domer (1133), Bernat Ferrer, sagristà (1134), Pere de 
Devesa (1135), Pere de Plademunt (1136), Arnau de Rofreus 81137), Pere Pèlach 
(1138) i Guillem ede Vila (1139). 

N. Ramon d’Horta, de Brunyola. 700 x 56 cms. +Brunyola, 1089-1139 (rotlle). 
 
 
1491 
1336 juny 7, Brunyola 
Guillem Provençal cabreva a Pere de Casadevall, paborde de l’Almona, el mas 

Provençal de Brunyola, per que és home propi de la mateixa. 
N. Ramon d’Horta, Còpia de 1514. 31 x 65 cms. +Brunyola, 1091 bis. 
 
1492 
1336 juny 
Capbreu de les batllies d’Ermadàs i de Mas Palau, que fan a Pere de 

Casadevall, paborde de l’Almoina, Joan Vidal d’Ermadàs, parròquia de Brunyola 
(1141), Elicsendis, viuda de Bonanat Celoni (1142), Dalmau Anès (1153), Pere 
Rossell (1144), Ponç d’Estradavella (1145), Bernat de Puig (1146), Francesc 
Burgués (1147), Pere de Fàbrega (1148), Pere Pèlach d’Estanyol (1149), 
Ermessendis Pagès (1150), Pere Niell (1151), Ermessendis, viuda de Bonanat 
Esteve (1152), Pere de Bruguer, de Sant Martí Sapresa (1153), Guillem Feliu de 
Bruguer (1154), Guillem de Riera (1155), Guillem Feliu (1156), Guillem Droch de 
Brunyola (1157), Guillem Malina de Sant Martí sapresa (1158), Bernat de Pujada 
(1159), Pere de Bruganeda (1160), Pere d’Estradavella (1161), Pere Palau de 
Brugueres (1162), Ramon Oller de Brugueres (1163), Berenguer de Bagastrà 
(1164), i Berenguer d’Horta (1165). 

N. Ramon d’Horta, de Brunyola. +Brunyola, 1141-1165 (rotlle). 
 
1493 
1336 juny 17 –(1337) 1338 març 5, Brunyola 
Capbreu que fan a Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, Pere Oller de 

Brunyola, home propi pel mas Oller, que havia estat de Pere de Santceloni (1166), 
Arnau de Planessa, de Sant Amanç, per tres castanyedes de Sant Martí Sapresa, 
indrets d’Esperapans, Coma Figuera i Çembauçat (1167), Guillema, esposa de 
Berenguer de Canadell, de Santa Coloma de Farners, per una terra i bosc del mas 
Canadell de Brunyola (1168), Pere Estrany de Planes, de Brunyola, per terra que 
havia estat del mas Canadell de Brunyola (1169), Pere de Mont de ça, de Sant 
Amans, per un bosc de Sant Martí Sapresa, indret de Vinya de Clergue o de 
Deçembauçar (1170), Pere de Mont Dellà, de Sant Amanç per una vinya i bosc de 
Sant Martí, indrets de Puig i Calmela (1171), Bernat Martí, de Sant Amanç, per un 
bosc de l’indret de Roure de Mill (1172), Guillem de Riera, de Sant Martí, per un 
bosc i castanyeda que havien estat del mas Pujada, a l’indret de ça Martina (1173), 
Guillem de Malina, de Sant Martí, per una castanyeda a Tapioles (1174), Bernat 
de Pujada, de Sant Martí, home propi pel mas Pujada (1175), Pere de Bruganeda, 
de Sant Martí, home propi pel mas Bruganeda (1176), Pere de Presa, de Sant 
Martí, per una vinya i bosc a l’indret d’Arbosset (1177), Bernat de Blanqueda, de 
Sant Amanç, per una castanyeda a la Testa d’Hom (1178), Alamanda, esposa de 
Pere de Masnou, de Sant Amanç.per una castanyeda a Testa d’Hom (1179), 
Miquel de Camps, de Sant Amanç, per un bosc a l’indret de Condret (1180), 
Salvador de Roescany, de Santa Creu d’Horta, bisbat de Vic, per un cens de 5 



diners “nescio qua de causa” (1181), i Sança de Maura, de Sant Martí, filla 
d’Arnau de Maura, cavaller, cens de 8 diners “nescio qua de causa”. 

N. Ramon d’Horta, 160 x 54 cms. +Brunyola, 1166-1182. 
 
1494 
1342 - 1346 
Capbreu fet a Sança de Maura, filla d’Arnau de Maura, cavaller, de 

possessions situades a les parròquies de Brunyola i Sant Martí Sapresa per Pere de 
Déu (1183), Ramon de Barbavella (1184), Jaume Pons (1185), Arnau de Falgueres 
de Dalt (1186), Pere Oller (1187), Pere de Pla de Vall, de Brunyola (1188), Pere 
Esteve (1189), Guillem de Vila (1190), Guerau de Falgueres (1191), Berenguer 
Jaume d’Horta (1192), Guerau d’Horta (1193), Pere de Pla de Dalt (1194), Pere de 
Moxach (1195), Pere Suriguer (1196), Pere de Bruguera (1197), Guillem de Presa 
(1198), Pere de Serra (1199), Pere de Mont de Sant Amanç (1200), Salvador de 
Mont (1201), Salvador de Dososcany, de Santa Creu d’Horta (1202), Pere de Pere 
Guillem i Bartomeu de Coll (1203), Pere de Planella (1204) i Arnau de Caramala, 
de Castanyet (1205). 

N. Jaume de Boïga, del castell de Brunyola. 425 x 33 cms. +Brunyola, 1183-
1205 (rotlle). 

 
1495 
1343 febrer – maig i desembre 
Reconeixement de ser persones pròpies que fan a Ramon de Sitjar, ciutadà de 

Girona, Bonanata, filla de Bernat Monell, de Castanyet (1206), Elicsendis, filla 
natural de Berenguera de Surell, de Castanyet (1207), Guillem, fill de Guillem de 
Posa, de Sant Martí Sapresa (1208), Pere de Presa, de Sant Martí Sapresa (1209), 
Pere, fill de Gironès de Masdevall, de Brunyola (1210), Guillem, fill del mateix 
(1211), Guillem Veyan (1212), Pere, fill de Guillem Sudrós, de Castanyet (1213), 
Guillem, fill del mateix (1214), Ramon Aulèn i la seva esposa Guillema (1215), 
Jaume de Malina, de Sant Martí (1216), Guillema, esposa de Pere de Masdevall 
(1217), Blanca, esposa de Berenguer Surós, de Castanyet (1218), Guillema, esposa 
de Pere Monell (1219), Dalmau de Palomera (1220) i Guillema, esposa d’Amat de 
Caramala (1221). 

N. Jaume Bohiga, del castell de Brunyola. 210 x 32 cms. +Brunyola, 1206-1221 
(rotlle). 

 
1496 
1359 abril 11, Girona 
Cabrevació que fan a Ramon Ferrer, paborde de l’Almina, de béns situats a 

Brunyola i al veïnat d’Ermadàs, Francesc Ravell, d’Anglès (1222), Bernat 
dOliveres, de Trullàs d’Anglès (1223), Guillem, fill de Pere Cabó, de Vilanna 
(1224), Pere Mill, de Vilanna (1225), Vidal Poll, de Trullàs (1226-1227) i Jaume de 
Casalet, d’Anglès (1228). 

N. Ramon Gil.149 x 45 cms. +Brunyola, 1222-1228. 
 
1497 
1364 març-abril, Girona 
Capbreu que fan a l’Almoina Vidal de Pujol (1229), Guillem Alís (1230), Pere 

Gasuach (1231), Guillem de Turon (1232), Gilabert de Tornavells (1233), 
Berenguer de Masberenguer (1234), Bernat de Boada (1235), Guillem Vidal (1236), 



Berenguer Devesa (1237), Guillem Morell d’Aiguamorta (1238), Salvador Marquès 
(1239), Bernat de Graner (1249), Guerau de Pladevall (1241), Pere de Bagastrà 
(1242), Berenguer Balaguer (1243), Pere Esteve (1244), Arnau de Falgueres de 
Mont (1245), Guillem Estrany (1246), Guillem Aulèn (1247), Pere de Turon (1248), 
Margarida, esposa de Pere Droch (1249), Francesca, esposa de Pere de Devesa 
(1250), Brunissendis de Reixach (1251), Berenguer Palau (1252), Guillem de 
Rofreu (1253), Alamanda, esposa de Francesc de Taltavull (1254), Pere Pèlach 
(155), Margarida, esposa d’Oliver de Coromina (1256), Guillema, esposa d’Arnau 
Alexandre (1257), Alamanda, esposa de Pere de Falgueres de Mont (1258), 
Bartomeua, esposa de Pere Janer (1259), Margarida, esposa d’Arnau de Vila 
(1260), Vidal d’Horta (1261), Arnau de Caldeduch (1262), Bernat Fuster (1263), 
Caterina, esposa de Guillem Oller (1264), Pere Guillem Amat (1265), Pere de 
Gasuach (1266), Guillem Alís (1267), Guillem Rossinyol (1268), Guillem Estrany 
de Planes (1269), Pere de Ballestar (1270), Cília, esposa de Martí Oller (1271), 
Caterina, viuda d’Arnau d’Olivera de Puig (1272), Francesca Net (1273), 
Berenguer d’Hospital 81274), Guillem ses Ribes (1275), Francesc de Taltavull 
(1276), Brunissendis Reixach (1277) i Guillem Castellà (1278), de censos que haven 
estat d’en Vilademany. 

N. Ramon de Bruguera, 675 x 60 cms. +Brunyola, 1229-1278 (rotlle). 
 
1498 
1389 maig 1-2 
Cabrevacions que fan a Tarragona de Madrenys, de Vilablareix, per compra 

que aquest ha fet a Bernat de Sitjar de Girona, Ramon Veyà, de Sant Martí 
Sapresa (1279), Bernat Galià (1280), Guillem Rabasseda (1281), Pere de Roescany 
de Santa Creu d’Horta (1282), Pere Surós, de Castanyet (1283), Dalmau Taverner, 
de Castanyet (1284), Romia Surell (1285), Ramon de Masdevall i Margarida, 
esposos de Brunyola (1286), Pere de Riera, de Sant Martí Sapresa 81287), Pere de 
Pla, de les Esposes (1288), Pere de Presa (1289), Pere de Malina (1290), i Guillem 
Estrany, tutor de Pere de Pla de Mont, de Brunyola (1291). 

N. Jaume Agustí, del castell de Brunyola. 260 x 55 cms. +Brunyola, 1279-1291 
(rotlle). 

 
1499 
1392 febrer 11 
Jaume ça Posa, propietari del mas ça Posa de Sant Martí Sapresa, ven a 

Tarragona de Madrenys, de Vilablareix, una prestació de 6 sous de cens que rep de 
Pere de Riera de la mateixa parròquia, pel preu de 90 sous bar. 

N. Jaume Agustí, de Brunyola. 47 x 40 cms. +Brunyola, 1292 (en rotlle). 
 
1500 
1390-1391 
Reconeixement que fan de ser persones pròpies de l’Almoina, Alamanda, 

esposa de Bartomeu de Pas, Pere Berenguer (1293), Pere Caldeduch (1294), 
Margarida, esposa d’Arnau Devesa de Ridorta (1295), Francesc Capella (1296), 
Pere Turon (1297), Andreu Capella (1298), Francesc Gener (1299), Ramon Fuster 
(1300), Vidal Gassuach (1301), Guillem Moragues (1302), Francesc Pujol (1303), 
Esteve Mateu (1304), Pere Mort (1305), Joan Pons àlies Savaric (1306), entrats per 
causa de matrimoni a cases de Brunyola i Sant Dalmai. 

N. Jaume Agustí, de Brunyola. 175 x 56 cms. +Brunyola, 1293-1306 (rotlle). 



 
1501 
1392 abril – juny 
Capbreu que fan a Guillem de Falgueres, de Brunyola, fill d’Alamanda sa 

Barba de Sant Amanç,com a successor de Ramon de Pujada, que ho és de Sança de 
sa Maura, Bonanata, esposa de Guerau de Pla (1307), Guillem Oller (1308), Jaume 
Pons (1309), Francesa, esposa de dit Guillem de Falgueres (1310), Hug de 
Falgueres (1311), Pere Esteve 81312), Guillem Fuster (1313), Guillem Estrany 
(1314), Ponç Jaume (1315), Guillem des Pes (1316), Bernat galià (1317), Pere 
Planella de Sant Amanç (1318), Francesca, viuda de Guillem ça Posa (1319), Joan 
sa Presa (1320), Ramon Veyàn, de Sant Martí Sapresa (1321), Francesc Marquès, 
de Brunyola (1322), Martí Castellà, clergue, hereu de Sibilꞏla, esposa de Jofre de 
Salavert, d’Anglès (1323), Pere sa Vila (1324), Ramon d’Horta (1325), Domènec i 
Joan de Moxach (1326), Margarida, esposa de Ramon de Masdevall (1327), Pere 
Surós (1328) i Narcís Taverner, de Castanyet (1329). 

N. Jaume Agustí, de Brunyola. 450 x 53 cms +Brunyola, 1307-1329. 
 
1502 
1530 
Capbreu de béns i possessions situades al terme del castell de Brunyola que fan 

a Antoni Prats, pabrde de l’Almoina per raó del castell de Brunyola, com a 
successora de Sança de Maura, Arnau de Falguers, el senyor de Vilademany i 
Bernat Sampsó, ciutadà de Girona, Antònia, viuda de Pere Balaguer (1330), Joan 
Bagastrà de Mont (1331), Antoni esquerrà., del mas Estrany de Planes (1332), 
Angelina, esposa d’Esteve Auladell àlies Horta (1333), Antiga, esposa de Salvador 
Negre àlies Aulèn (1334), Pere Marquès (1335), Salvi Horta del Molí (1336), 
Francesc Oller (1337), Salvi Torramilans i la seva filla Joana, esposa de Dalmau 
Fàbrega àlies Torramilans (1338), Anna viuda de Bartomeu colomer àlies Falguers 
de Vall (1339), Guerau Canyabars (1340), Baldíria, esposa de Francesc Rideblanca 
àlies Tiron (1341), Mateu Horta, curador d’Antònia i Miquela, filles de Dalmau 
Tornavells (1342), Jaume Negre (1343), Joan Pèlach d’Ermadàs (1344), Roc Novell 
(1345), Joan Salló (1346), Joana, esposa de Mateu Horta àlies Devesa (1347), 
Jaume Puig (1348), Bartomeu Brugués (1349), Miquel Pèlach àlies Torrapagès de 
Franciac pel mas Anés (1350), Bartomeu Rossell (1351) i Roc Moixach (1352). 

N. Gaspar Barrot. 750 x 58 cms. +Brunyola, 1330-1352 (rotlle). 
 
1503 
1535 maig 5, Girona 
Capbreu fet a Baldiri Balle, paborde de l’Almoina, de béns situats a Aiguaviva 

i Estanyol, per Joan Garlangou (1353-54), Gaspar Sitjar (1355-1357), Bartomeu 
Gironès pel mas Pelegrí (1358-1359), Jaume Coll (1360), Pere de Fontbernat de 
Mont (1361), Mateu Niell (1362-63), Bartomeu Reixach del Pla (1364), Pere Antoni 
Pèlach (1365), Bartomeu Morell (1366), Bartomeu Balle (1367), Esteve Llorens 
(1368), Mateu Cabanya àlies Reixach del Puig (1369), Llorenç Reig (1370-71), Pere 
Selvà àlies Esteve (1372-73), Antic Fortià (1374), Joan Burgués (1375-76), 
Bartomeu Cendra àlies Blanc (1377), Baldiri Janet àlies Grau (1378), Gaspar 
Sitjar (1379), Jaume Mas àlies Toralles (1380), Pere Marià Cendra (1381-82), 
Antoni Freser (1383), Pere Roqueta àlies Vinyes (1384), Jaume Serra àlies Torrent 
(1385), Miquel Planes (1386), Miquel Pèlach àlies Torra (1387), Francesc Antoni, 
prevere (1388), Roc Batlle (1389) i Pere Fontbernat (1390). 



N. Joan Guilana. 670 x 57 cms. +Brunyola, 1353-1390. 
 
1504 
1568 març, Girona 
Cabrevacions que fan a Jeroni Batlle, paborde de l’Almoina, Joan Bagastrà 

(1391), Salvi Marquès (1392), Salvi Horta del Molí (1393), Bartomeu Falgueres 
(1394), Pere posa (1395), Pere Puig (1396), Jaume Negre del Puig (1397), Roc 
Alzina, pels masos Alzina i Rofreus (1398), i Joana, viuda de Francesc Botet àlies 
Rabasseda (1399). 

N. Pere Canals. +Brunyola, 1391-1399 (rotlle). 
 
1505 
1373 desembre 26, Sant Dalmai 
Berenguer Morell, propietari de la borda Trilla o de Llepaví, de Sant Dalmai, 

ven a Vidal Pujol, del mateix lloc, i un tros de bosc i modeguer, situat a l’indret de 
Roures de Llepaví que té pel sagristà de Brunyola, i una terra que té al mateix 
indret per l’abat de Breda, per 60 i 50 sous melg., respectivament.  

N. Guillem d’Estanyol . Amb escriptura d’àpoca. 69 x 27 cms. Amb firma de 
Bernat Olomar, sagristà de Brunyola, de Ferrer, abat de Breda, i de Jaume de 
Soler, paborde de l’Almoina, per l’eixida del mas i dels seus batlles. 

+Brunyola, 1402. 
 
1506 
1368 gener 8, Sant Dalmai 
Guillem Rossinyol i Pere Rossinyol, de Sant Dalmai, venen a Provençal Pujol, 

de Sant Dalmai, un bosc situat a Brunyola, indret dit Gravalosa i també Pedra 
d’Aiguabona, que és a directe domini del comanador de Sant Llorenç de les 
Arenes, pel preu de 35 sous bar. 

N. Guillem d’Estanyol. 39 x 33 cms. Firma del comanador, Bernat Bonet. 
+Brunyola, 1403. 

 
1507 
1282, sense mes ni dia, i 1295 
Capbreu del castell de Brunyola, dels masos Bagastrà, Ros, Oller, Alexandre, 

Costa, Marquès Dorca, Gener, Planes, Pla (tres masos), Falgueres, Provençal, 
Droch, Davesa, Turona, Balaguer, Trilla, Amat, Esteve, Caldeduch i Pons, que són 
propis del castell; Estrada, Aranyó, Lledó, Alguer, Solivella, Palau, Agual, Serra, 
Horta, Castellà, Guillem de Vila, Església, Bernat Ferrer, Llunell i Pere Novell. 
Masos que paguen per guarda, Muxach, Pere Vesià, Malina, Presa de Sant Martí, 
Riera, Vidal i Estrada. Masos de Vilobí, Vives de Comaliva, Calic, Llorenç i 
Ramon March. Capbreu de Sant Dalmai; mas Rofre d’Estanyol, Bover, Bosch, 
Rocheca, Serra, Capella, Planes, Rovira, Savaric, Aiguamorta, Pujol, Pere Ferrer, 
Llepaví i mas de Gasuach, Juliol, Moragues, Beri, Bell, Barcelona Dominica, Net, 
Pla, Mateu, Boïgues, Fraser d’en Guillem Vidal, Aulina, Esteve, Quintana, 
Santamaria, Olivera, Canet i Riera de Sant Martí Sapresa. 

Sense cloure. 235 x 20 cms+Brunyola, 1519 
 
1508 
(1227) 1228 març 1 



Capbreu que juren a la senyora Pelegrina de Balegà i al seu fill Bernat 
seixanta-nou masos i homes de Brunyola i Sant Dalmai; Turon, Coromina, Devesa, 
Doc, sa Planella, Dorca, altre Planella, Guillem Arnau de Falgueres, Guerau de 
Falgueres, Gener, Guillema Amat, Pere Amat, Burgués, Blanc, Balaguer, Aulina, 
Pla, Dorca, Fàbrega, Reconsol, Pujada, Marquès, Oller, Alexandre, Palau, 
Ros,Berenguera ça Costa, altre mas Costa, Bagastrà, Caldeduch, Pere Ponç, 
Pèlach, Rofreus, Planes; de Sant Dalmai, Pere Berenguer, Grau, Cucó, Guillem 
Bell, Guerau, Vilgol, Nepte, Taltavull, Rossinyol, Gascó, Rossinyol i el seu parcer 
Llepaví, Guillem Ramon de Devesa, Pèsol, Aiguamorta, Gener., Rovira, Planes, 
Turon, Luer, Olivera, Bosc, Canet, Tornavells, Capella, Cotina, Serra, Cornell, 
Pla, Joana, Vidal Fraser, Boïgues, Noguer, Boades i Gulsèn Mitit. 

Sense cloure. 84 x 18 cms. +Brunyola, 1520. 
 
1509 
s. XIV, sense data 
Drets i censos que Bernat de Sitjar rep als masos Moixach, Masdevall, dit 

també Carreter, i Riera, de Brunyola, i Surell, Taverner, Surós i ça Palomera, de 
Castanyet. 

Sense cloure. 60 x 21 cms. Català. +Brunyola, 1521. 
 
1510 
1272 octubre 27 
Capbreu jurat a Guillem Gaufred pels seus homes i masos d’Estanyol; Ramon 

Selvà, Pere Morell, Pere de Fontbernat, Guillem Sabet, Bernat Gornalgod, 
Guillem Dalmau, Esteve, Pere Nadal, Pere Ferrer, Llobet, Pere Longanyes, 
Guillem Cendra, Pere Arnau, Blanca Rei, Arnau Pagès, Bernat Rei, Arnau 
Andreu, Bernat de Reixach, Bernat de Coll, Pere de Reixach, Berenguer Pagès, 
Pere Martí, Bernat de Sitjar, Pujol, Pasqual, Arnau Feliu, Llorenç Net, Ramon 
Burgués, Ramon Esteve, Estranya, Arnau Guerau, Cendra, borda Miquel, Pere 
Martí, Pagès, Guillem Dalmau d’Ermadàs, Pere Morell, Pere Rei, Pere Arnau, 
Guillem Cendra, Girona Oliver, Bernat Llorenç, Arnau Feliu i Bernat de Rosar. 

Sense cloure. 177 x 20 cms. +Brunyola, 1522. 
 
1511 
s. XIII 
Censos que a Sant Dalmai i Salitja rep el vescomte de Cabrera als masos de 

Ramon Taltavull, Joan de Planes, Reixach de Llepavins, Moragues, Guillem Bells, 
Pere Net, Texta, Bernat Drog, Tornavells, Pla, Pere de Pla, Rofreds, Pere 
Adalbert, Cagalell, Boïgues, Capella, Pere de Serra del mas Bidzani, Eugamorta, 
Canet, Savaris, Riba de Tornavells, Rovira de Guillem Calvet, Olivera, Creixell 
Ferrer, Ramon Gisbert de Llepavins, Parera, Riba, Olivera de Tornavells, Bernat 
de Sagrera i Bosch de Tornavells. 

Sense cloure. 16 x 40 cms. +Brunyola, 1523. 
 
1512 
1276 abril 25, Girona 
Blanc Reig, d’Estanyol, la seva esposa Berenguera, el seu fill Pere Reig i 

l’esposa d’aquest, Maria, amb consentiment del seu senyor, Ramon Andreu, 
cabreven a Guillem Gaufred, clergue de Girona, diverses prestacions que li fan 
pels masos Reig i Pere Arnau, d’Estanyol 



N. Ramon de Cassà. S. Miquel d’Om. Carta partida. 35 x 20 cms. +Brunyola, 
1530 

 
1513 
1357 abril 4, Girona 
Francesca, filla de Berenguer de Vinyes, i hereva del mas Vinyes d’Aiguaviva i 

el seu marit Pere Nicolau, cabreven a Ramon de Clota, paborde de l’Almoina, el 
seu mas Vinyes i diverses terres. 

N. Ramon de Peradalta. 76 x 62 cms. +Brunyola, s.n. (final) 
 
1514 
1194 novembre 1 
Joan Martins i la seva esposa Pereta empenyoren a Gil i a la seva esposa 

Sobirana un clos que tenen prop de la seva casa per 10 sous de diners bar., a 
interès de 7 quarteres d’ordi anuals, i els donen com a fiador a Joan de Lledó. 

N. Ramon, levita. 
16 x 13 cm 
+Camós, 8. 
 
1515 
1098 octubre 1 
Testament de Garsendis, que pren per marmessors el seu marit, Pere, Bernat i 

Azemar; elegeix sepultura a Sant Esteve de Banyoles i fa llegats a Santa Maria de 
Camós 

Factum testamentum kalendis octobris anno .XXXVIII. regnante Philippo 
rege. 

N. Giribert, levita. 10 x 34 cms. +Camós, 9. 
 
1516 
1173 desembre 19 
Pere de Capmagre, la seva esposa Maria i els seus germans Bernat, Berenguer 

i Guillem, venen a Riambau de Camós i a la seva esposa Guillem una casa situada 
a Puigdecans i una vinya dita de Camp Rotundell, per 20 sous de diners gironins. 

Actum est hoc .IIII.X. kalendas ianuarii anno .XXXXVI. regni Ludouici regis 
iunioris. 

N. Arnau, prevere. 11.5 x 28.5 cms. +Camós, 10 
 
1517 
1144 gener 29 
Berenguera dòna en esponsalici al seu futur marit Arnau els alous i batllies que 

té als comtats de Girona i Besalú pels seus senyors Godceran i Bernat Joan 
Actum est hoc .IIII. kalendas februarii anno .VI. rengi Leudici iunioris. N. 

Guillem, prevere 24 x 11 cms. +Camós, 11. 
 
1518 
(1278) 1279 febrer 27, Banyoles 
Berenguer de Vila, de Santa Maria de Camós, la seva esposa Maria, el seu fill 

Bernat de Vila i l’esposa d’aquest, Maria, fan donació a Guillem de Rec, de la vila 
nova de Banyoles, i a la seva esposa Barcelona, filla de dit Berenguer i germana del 



referit Bernat, d’una feixa de terra situada a l’indret de Murtes, que tenen per 
Arnau de Camós, cavaller. 

N. Bernat de Reixach. S. Arnau Guillem de Puig. 17 x 12 cms. +Camós, 12. 
 
1519 
(1297) 1298 febrer 12, Banyoles 
Guillem de Rec, de Banyoles, ven a Arnau Adroher, clergue de la seu, un 

quadró de terra situat a Santa Maria de Camós, indret de ses Murtes, que tenia 
per ell, qui n’havia comprat el domini a Guillem de Camós, cavaller, pel preu de 
26 sous bar. 

N. Bernat de Reixach. S. Ramon de Beuda. 29 x 24 cms. +Camós, 13. 
 
1520 
(1301) 1302 març 3, Banyoles 
Pere de Bellsolà, de Santa Maria de Camós, la seva esposa Ermessendis, el seu 

fill Bernat i l’esposa d’aquest, Berenguera, venen a Arnau Adroher, clergue de la 
seu, una peça de terra que tenen per ell a Camós, indret de ses Murtes, pel preu de 
20 sous bar. 

N. Bernat de Reixach. S. Guillem de Quer. 25 x 27 cms. +Camós, 14. 
 
1521 
1303 juliol 11, Girona 
Bernat de Vila, de Camós, i la seva esposa Guillema, venen a Arnau Adroher, 

clergue de la seu, una feixa situada a Camós, indret de Costa de sa Murta, pel preu 
de 20 sous bar. 

N. Pere Burgués. 12.5 x 29 cms. +Camós, 15. 
 
1522 
(1304) 1305 febrer 6 
Guillem de Rec, de Banyoles, permuta amb Berenguer de Puigdecans i el seu 

fill Barceló, de Santa Maria de Camós, un marge i terra per plantar que té per 
l’Almoina a la dita parròquia, indret de Murtes, per un llistó de terra que tenen 
pel mateix a la seva vinya. 

N. Bernat de Reixach. S. Arnau Guillem de Puig. Carta partida. 23 x 22 cms. 
+Camós, 16. 

 
1523 
1308 octubre 19 
Bernat de Vila, de Santa Maria de Camós, ven a Arnau Adroher, clergue de la 

seu, una feixa de vinya que té a Camós, indret de Murtes, pel preu de 80 sous i la 
despesa de plantar de vinya una altra peça del mateix indret 

N. Bernat de Reixach. S. Francesc Simó. 28 x 28.5 cms. +Camós, 17. 
 
1524 
(1316) 1317 març 15, Girona 
Guillem de Recs, de Banyoles, ven a Arnau Adroher, clergue de Girona, una 

vinya situada a Santa Maria de Camós, indret de ses Murtes, que afronta amb una 
propietat del comprador, pel preu de 30 lliures bar. 

N. Bernat Cabot. 28 x 29 cms. +Camós, 18. 
 



1525 
1109 octubre 23 
Rodlens dòna al seu marit Gonmar el seu mas Martorell, on habiten els dos, i 

que havia heretat del seu pare Seniofred, a condició de que si després de la mort 
del dit marit seu passi a Santa Maria de Camós, als feligresos i en especial al seu 
nebot Berenguer, clergue. 

Que est acta .X. kalendas novembris anno .II. regnante Ledouico rege. N. 
Giribert. Còpia de 1167. 12 x 28 cms. +Camós, 19. 

 
1526 
(1205) 1206 febrer 23 
Pere de Pla defineix a Riambau de Camós el mas que té per ell, situat a Camós 
N. Bernat, clergue. 7 x 11.5 cms. +Camós, 20 
 
1527 
1210 juliol 13 
Ramon Calvet reconeix ser ben pagat del deute de 140 sous que li devien 

Riambau de Camós i el seu germà Pere, i de 25 sous que els mateixos li devien, a ell 
i a Guerau Tort, per un obrador. 

N. Bernat Esteve. S. Pere Ramon. 6.5 x 19 cms. +Camós, 21. 
 
1528 
(1218) 1219 gener 17 
Ramon de Serinyà i la seva esposa Catalana firmen debitori a Riambau de 

Camós de 300 morabatins, li obliguen tots els seus béns i li donen com a fiador 
Moner de Santa Llogaia. 

N. Bernat, prevere. 11.5 x 16 cms. +Camós, 22. 
 
1529 
1230 abril 4 
Testament de Riambau de Camós, que pren per marmessors la seva esposa 

Adelaida, Guillem d’Espasèn, Pere de Camós, germà seu i Ramon de Pla, de Corts; 
elegeix sepultura a Santa Maria de Camós; fa llegats de devoció; deixa al seu fill 
Arnau el seu domini d’Ermadàs, un mas de Sords; al fill Guillem, el delme 
d’Ollers i altres béns; al fill Pere (...); al fill Bernat, l’honor de Canvis, al Rosselló, i 
a la filla Alamanda, 300 sous. 

Còpia de 1245. 41 x 18.5 cms. Deteriorat. +Camós, 23. 
 
1530 
1253 agost 1 
Bernat de Camós, fill de Bernat de Camós, i la seva esposa Guillema, atès que 

el seu pare deixa a Joan, domer de Santa Maria de Camós, per a la celebració 
d’aniversaris, tres sous que devia al mas de Borgonyadell, de Borgonyà, el permuta 
per dues feixes de terra situades a Santa Maria de Camós, a la part inferior de la 
coromina dels atorgants, i rep de dit Joan la promesa de celebrar tres misses 
d’aniversari pel seu pare. 

N. Bernat de Vic. Còpia de 1254, 46 x 22 cms. +Camós, 24 
 
1531 
(1241) 1242 febrer 13, Girona 



Maria, filla de Bernat de Déu, firma rebut al seu germà, Bernat Ramon de 
Déu, de 50 sous bar, en concepte de llegat del seu germà Martí. 

N. Bernat de Vic. S. Pasqual. 7.5 x 19 cms. +Camós, 25. 
 
1532 
(1244) 1245 febrer 13 
Adelaida Riambau i el seu fill Riambau estableixen a Pere de Verdaguer, 

germà de Bernat de Verdaguer, de Palol de Revardit, i a la seva esposa 
Berenguera, dues peces de terra i bosc situades a Santa Maria de Camós, que 
afronten amb la riera de Revardit, a tasca i delme, i cens d’una gallina, un pa i dos 
diners, per tres sous d’acapte. 

N. Ramon, prevere de Sant Vicenç de Camós. 16 x 13.5 cms. +Camós, 26. 
 
1533 
1245 juliol 1 
Arnau, fill de Joan Ballofrè de Riera reconeix ser home propi de Riambau de 

Camós, 
N. Pere, prevere. 9 x 14.5 cms. +Camós, 27. 
 
1534 
1252 maig 26, Banyoles 
Pere de Puigdecans i Guillema, esposos veïns de Banyoles, amb consentiment 

d’Ermessendis, viuda de Ferrer de Puig de Cruanyes, venen a Ramon de Bellsolà, 
de Santa Maria de Camós, a la seva esposa Maria i al seu fill Bernat, un camp 
situat en aquesta parròquia, indret de Merdançà, pel preu de 60 sous bar. 

N. Bernat de Reixach. 17 x 24 cms. +Camós, 28. 
 
1535 
1256 agost 29 
Arnau de Camós firma a (...) de Pla, de Palol de Revardit, i a la seva esposa 

Guillema, una vinya i terra situada a Santa Maria de Camós, indret de Bosc(...), a 
delme i tasca i cens d’una gallina, per 3 sous d’acapte 

N. Ramon de Torre. 13 x 20 cms. Deteriorat. +Camós, 29. 
 
1536 
1255 octubre 19 
Gil, prior de Santa Maria de Cervià, Garsendis de Frigola, de Santa Maria de 

Camós i el seu marit Ramon, estableixen a Ponç de Martorell, una boïga situada a 
Santa Maria de Camós, indret de Calers, que afronta amb el bosc de Darneda, a 
tasca i delme i 12 diners de cens, per 20 sous bar. d’entrada. 

N. Ramon, prevere de Palol. Copia de 1301. 18 x 19 cms. +Camós, 30 
 
1537 
1257 (...) 
Bernat de Palol i la seva esposa Beatriu prometen a Arnau de Camós que faran 

fomar als seus fills Guillem i Dalmau, quan siguin dins el bisbat de Girona, la 
venda que li han fet del mas Bartomeu, de Santa Maria de Camós. 

N. Bernat de Vic. 14.5 x 22.5 cms. Deteriorat. +Camós, 31. 
 
1538 



1257 agost 2 
Benat de Palol, cavaller, i la seva esposa Beatriu venen a Arnau de Camós, 

cavaller, el mas Bartomeu de Santa Maria de Camós, pel preu de 300 sous bar. 
N. Bernat de Vic. S. Bernat de Fornells. 45 x 26 cms. +Camós, 32. 
 
1539 
(1258) 1259 març 23 
Bernat de Camós, fill de Bernat de Camós, cavaller, junt amb la seva esposa 

Guillema i la seva filla Brunissendis, ven a Berenguer de Puigdecans, de Santa 
Maria de Camós, a la seva esposa Ermessendis, al seu fill Pere i a l’esposa d’aquest 
Maria, dues tasques que rebien a la solada de coromina que tenen pels atorgants al 
mas Prat, un camp dit de Funeja i altres prestacions, per 35 sous bar. 

N. Bernat, prevere de Borgonyà. Còpia de 1272 31.5 x 20 cms. +Camós, 33. 
 
1540 
(1260) 1261 març 18, Palol 
Garsendis de Frigola i el seu mari Ramon estableixen amb consentiment del 

prior de Cervià a Ponç de Vila, de Santa Maria de Camós, la boïga de Darneta, a 
cens d’una gallina i tasca pel monestir de Cervià, per 4 sous d’entrada. 

N. Bernat, prevere de Palol de Revardit. 17 x 20 cms. +Camós, 34. 
 
1541 
(1263) 1264 març 1 
Garsendis de Frigola, de Santa Maria de Camós, i el seu marit Ramon, amb 

consentiment de Gil, prior de Cervià, estableixen a Joan Nadal i Maria, esposos de 
Camós, un tros de terra de la seva propietat de Caler, que afronta amb el riu 
Revardit, a delme pel monestir, i tasca i cens de 8 diners a partir entre el monestir i 
els atorgants, per 6 sous bar. d’entrada. 

N. Joan, levita. S. Bernat de Reixach. 17 x 25 cms. +Camós, 36. 
 
1542 
1260 maig 7 
Arnau de Camós i la seva esposa Brunissendis estableixen a Ponç de Vila, de 

Santa Maria de Camós, un casal i hort situats a aquest lloc, a cens d’una gallina, 
per 20 sous bar. d’acapte. 

N. Bernat, prevere de Costa de Borgonyà, 20 x 20 cms. +Camós, 37. 
 
1543 
1263 maig 8, Girona 
Raimunda, filla de Ramon de Prat, de Santa Maria de Camós, el seu marit 

Guillem de Prat i la seva mare Berenguera de Prat, venen a Raimunda de 
Martorell, del mateix lloc, esposa de Ponç de Martorell, una casa propera al 
cementiri de Santa Maria de Camós, pel preu de 40 sous bar. 

N. Ramon de Cassà. S. Ramon Estruch. 25 x 21 cms. +Camós, 38. 
 
1544 
(1264) 1265 febrer 2 
Arnau d’Estrada, de Santa Maria de Camós i la seva esposa venen a Ponç de 

Vila, teixidor de la mateixa parròquia, una feixa situada a Prat d’Aguals, que és a 



directe domini de la pabordia d’Agost de la seu i de Ramon de Santjulià, pel preu 
de 18 sous bar. 

N. Bernat, prevere de Palol. 15 x 23 cms. +Camós, 39. 
 
1545 
(1264) 1265 març 24 
Bernat de Camós, la seva esposa Guillema i la seva filla Brunissendis 

estableixen a Ponç de Vila, de Santa Maria de Camós, una feixa que havia estat del 
mas Terrat, que afronta amb el torrent de Llonganyes, a tasca i delme, i una lliura 
de cens. 

N. Joan, levita. S. Bernat de Soler. 18 x 23.5 cms. +Camós, 40. 
 
1546 
1264 novembre 29 
Garsendis de Frigola, de Santa Maria de Camós, i el seu marit Ramon, amb 

consentiment del prior Gil, del monestir de Cervià (que rep 12 diners), estableixen 
a Ponç de Martorell de la mateixa parròquia, un tors del bosc de Calers, amb 
reserva de delme per al monestir, tasca i dos diners de cens, per dos sous bar. 
d’acapte. 

N. Joan, levita. S. Bernat de Solio. 19 x 23 cms. +Camós, 41 
 
1547 
1265 maig 28 
Ramon de Santjulià, cavaller, firma a Ramon Thassi, de Camós, un terç del 

bosc Thassi amb reserva de la batuda dels pocs, pel que rep una migera de civada 
de cens, per 25 sous bar.d’acapte. 

N. Ramon, prevere de Palol de Revardit. Carta partida. 13 x 15 cms. +Camós, 
42. 

 
1548 
1265 maig 27, Banyoles 
Garsendis de Frigola, de Santa Maria de Camós, el seu espòs Ramon i els seus 

fills, Arnau i Guillem, venen a Arnau de Camós, cavaller, el seu camp de Falgueres 
que tenen a la referida parròquia, per 25 sous menys 2 diners bar., amb reserva 
dels drets de la pabordia d’Agost de la seu, de la que és paborde Arnau de Miana, 
ardiaca d’Empordà. 

N. Joan, levita. 23 x 24 cms. +Camós, 43. 
 
1549 
1265 maig 27 
Guillem Arnau, de Palol de Revardit, i Guillem Arnau, fill fr l’anterior amb la 

seva esposa Brunissendis, venen a Ponç de Martorell, de Santa Maria de Camós i 
al seu fill Pere un camp situat a aquest lloc, indret de Coma d’en Bou, que es té per 
Ramon de Santjulià, pel preu de 21 sous bar. 

N. Bernat, prevere de Palol de Revardit. 17 x 22 cms. +Camós, 44. 
 
1550 
1267 març 27 
Garsendis de Frigola, de Santa Maria de Camós, el seu marit Ramon, el seu fill 

Arnau de Frigola i l’esposa d’aquest, Maria, amb consentiment del prior de Santa 



Maria de Cervià, estableixen a Joan Nadal, també de Camós, una feixa de bosc que 
tenen pel monestir de Cervià a Camós, indret de Cabanes, a delme i tasca, i en 
reben 6 sous 5 d. bar. d’acapte. 

N. Bernat, prevere de Palol de Revardit. 18 x 15.5 cms. +Camós, 45. 
 
1551 
1267 agost 23 
Ramon de Santjulià, cavaller, Pere d’Oyda d’Adri, la seva esposa Juliana i el 

seu fill Guillem d’Oyda, estableixen a Pere de Bac, de Santa Maria de Camós, una 
vinya situada a Coma de Ponts, a tasca i delme i cens d’una gallina, per 7 sous bar. 
d’acapte. 

N. Ramon, prevere de Palol de Revardit. 17 x 18’5 cms. +Camós, 46. 
 
1552 
1268 desembre 30 
Arnau d’Estrada, de Santa Maria de Camós, i la seva esposa Adelaida, venen a 

Ponç de Vila i Guillema, esposos de la mateixa parròquia, una feixa situada a 
l’indret de Clotes, que és del “Cominal” i es té per la pabordia d’Agost de la seu i 
Ramon de Santjulià, pel preu de 8 sous. 

N. Bernat, prevere. 18 x 18 cms. +Camós, 47. 
 
1553 
1269 juliol 6 
Berenguer de Puig, de Camós, la seva esposa Ermessendis, el seu nebot 

Berenguer i l’esposa d’aquest, Guillema, fan donació a l’església de Santa Maria 
de Camós, per a la celebració d’aniversaris pels dits Berenguer i Ermessendis i pel 
seu fill Pere, en mans de Joan de Costarabida, domer, d’un cens de 9 diners que 
reben sobre un camp adquirit a Bernat de Camós, la seva esposa Guillema i la seva 
filla Brunissendis, situat a l’indret de Fuxesa. 

N. (...) Ferrer de Palol, domer de Mata. 23.5 x 15 cms. +Camós, 48. 
 
1554 
(1271) 1272 març 19, Girona 
Ermessendis Berart, de Santa Maria de Camós, amb consentiment de Bernat 

de Bellsolà, del mateix lloc, ven a Guillem Teixidor, també de Santa Maria de 
Camós, un saió situat al lloc de Clotes, pel preu de 5 sous. 

N. Besalú Burgiués. 16 x 18 cms. Amb firma de Pere de Banyoles., prevere de 
capítol de la seu. +Camós, 49. 

 
1555 
1277 setembre 16 
Arnau de Camós, cavaller, confirma a Joan Nadal, de Santa Maria de Camós, i 

a Maria, esposos, la propietat que han comprat a Pere de Vila, del mateix lloc, 
situada a ses Longanyes i ses Buïgues, i reconeix ser suficientment pagat per aquest 
acte. 

N. Bernat de Reixach. S. Arnau Guillem de Puig. 12 x 17 cms. Deteriorat. 
+Camós, 50. 

 
1556 
(1273) 1274 gener 18 



Ferrer de Cruïlles, prior de Cervià, enfranqueix Raimunda d’Estrada, filla de 
Bernat i de Raimunda d’Estrada, de Santa Maria de Camós, per 16 diners bar. 

N. Arnau de Ferris, sacerdot. 14 x 30 cms. +Camós, 51. 
 
1557 
(1273) 1274 febrer 11 
Arnau d’Estrada, de Santa Maria de Camós, i Adelaida, esposos, Guillem 

d’Estrada, gendre seu i Fides d’Estrada, esposa d’aquest, venen a Pere de Bac, de 
la mateixa parròquia, a Raimunda, esposa seva, al seu fill Joan i a l’esposa 
d’aquest, Raimunda, una feixa que tenen per Arnau de Camós, cavaller, al pla de 
Camós, indret de merdançà, pel preu de 25 sous. 

S. Arnau de Serres, sacerdot de Palol de Revardit. 15 x 31 cms. +Camós, 52. 
 
1558 
(1273) 1274 març (...) 
Arnau de Camós, cavaller estableix a Joan Nadal i a la seva esposa Maria, 

mitja casa que té prop de l’església de Santa Maria de Camós partida per una 
biga, a cens de dues gallines i dues fogaces de dos diners cada una, per 11 sous bar. 
d’acapte. 

N. Ferrer de Palol, domer de Mata. 15 x 24.5 cms. Deteriorat. +Camós, 53. 
 
1559 
(1276) 1277 febrer 12 
Ponç de Urgio, canonge de la seu i paborde d’Agost, permuta amb Arnau de 

Camós, cavaller, una feixa que té a Santa Maria de Camós, prop de la coromina 
d’aquest, per una altra feixa que dit Arnau de Camós té a la mateixa parròquia, 
indret de Gorg Blau. 

N. Besalú Burgués. S. Pere Ferrer. 39 x 29 cms. +Camós, 54. 
 
1560 
1276 juny 16 
Pere de Vila, de Santa Maria de Camós, i Saurina, esposos, venen a Joan 

Nadal, del mateix lloc, un erm situat a Camós, indret de Llonganyes, que es té per 
l’Almoina, pel preu de 10 sous. 

N. Bernat de Reixach. S. Arnau Guillem de Puig. 18 x 23 cms. Amb firma de 
Marquès de Santacecília, paborde de l’Almoina. +Camós, 55. 

 
1561 
(1277) 1278 març 18 
Arnau de Camós, cavaller, estableix a Joan Nadal, de Santa Maria de Camós i 

a la seva esposa Maria, el casal que té al Puig de l’Església d’aquest lloc, a delme i 
tasca i una fogaça d’un diner, per 3 sous d’entrada. 

N. Arnau de Serres, clergue de Palol. 13 x 26 cms. +Camós, 56. 
 
1562 
(1277) 1278 març 18 
Pere de Vila, de Santa Maria de Camós, i Saurina, esposos, venen a Joan Nadal 

i Maria, esposos del mateix lloc, una casa situada al Puig de l’Eslésia que tenen per 
Arnau de Camós, cavaller, pel preu de 10 sous, amb reserva d’una gallina de cens 
per dit Arnau de Camós. 



N. Arnau de Serres, clergue de Palol. 22.5 x 26 cms. +Camós, 57. 
 
1563 
1277 juny 3 
Arnau de Camós, cavaller, estableix a Ermessendis Perreta, de Santa Maria de 

Camós, el clos dit de na Jordana, a cens d’un pollastre, una fogaça i dos diners, 
tasca i delme. 

N. Bernat, domer de Mata. 16 x 25 cms. +Camós, 58. 
 
1564 
1280 juliol 31 
Brunissendis de Camós i el seu pare, Bernat de Camós, venen a Arnau de 

Camós, cavaller, el celler i casal que tenen a Santa Maria de Camós, pel preu de 80 
sous bar. I Bernat de Puig, de Medinyà, marit de dita Brunissendis, defineix al 
comprador els seus drets. 

N. Besalú Burgués. S. Bernat Palol. 29 x 25 cms. +Camós, 59. 
 
1565 
(manca data) 
Guillem de Vilademunt, fill i hereu de Domènec de Vilademunt, de Santa 

Maria de Camós, amb consentiment de la seva mare Ermessendis, fa donació a 
Bernat sa Calm de tota la possessió que té per l’Almoina a aquesta parròquia, 
indret de Cagamilans. 

N. Bernat de Reixach. S. Arnau Guillem de Puig. Còpia de 1281. 20 x 24 cms. 
+Camós, 60. 

 
1566 
1278 novembre 4 
Bernat de Camós, cavaller i la seva filla Brunissendis estableixen a Joan de 

Bac, de Santa Maria de Camós, a la seva esposa Raimunda i al seu pare Pere un 
erm de Camós, indret de Longanyes, que tenen en feu per Ramon de Santjulià, del 
que dits acaptadors hauran de donar delme i tasca i cens d’una gallina, per 89 sous 
2 d. bar. d’acapte, i els garanteixen d’evicció contra Bernat de Puig, marit de dita 
Brunissendis. 

N. Bernat de Reixach. S. Arnau Guillem de Puig. 16.5 x 26 cms. +Camós, 61. 
 
1567 
1278 novembre 4 
Bernat de Camós, cavaller, i la seta filla Brunissendis, estableixen a Joan 

Nadal, de Santa Maria de Camós i a la seva esposa Maria un erm que tenen a 
aquesta parròquia, indret de Longanyes, en feu per Ramon de Santjulià, cavaller, 
a delme, tasca i cens d’una gallina, i en reben 12 sous d’acapte, amb garantia 
especial d’evicció contra Bernat de Puig, marit de dita Brunissendis. 

N. Bernat de Reixach. S. Arnau Guillem de Puig. 16 x 25 cms. +Camós, 62. 
 
1568 
(1279) 1280 març 2 
Pere Ferrer, de Palol de Revardit, ven a Pere de Prat d’Avall, de Santa Maria 

de Camós i Ermessendis, esposos un erm que té per l’Almoina a aquest darrer lloc, 
indret de Font Llagostosa, pel preu de 4 sous. 



N. Bernat de Reixach. S. Joan de Reixach. 15 x 27 cms. +Camós, 63+ 
 
1569 
(1279) 1280 febrer 20 
Pere de Prat, de Santa Maria de Camós, per sí i pel seu germà Jaume, defineix 

a Joan Nadal tots els drets que té sobre una peça de terra que aquest va acaptar a 
Bernat de Camós i a la seva filla Brunissendis, situada a Longanyes, per raó de la 
donació feta a l’atorgant per Ermessendis Vidiana, filla de Pere d’Almenara, avi 
de dit Pere de Prat, per 4 sous bar. 

N. Bernat de Reixach. S. Arnau Guillem de Puig. 17 x 25 cms. Deteriorat. 
+Camós, 64 

 
1570 
1279 maig 1 
Arnau Turch, d’Adri, i la seva esposa Maria venen a Joan Nadal, de Santa 

Maria de Camós, a la seva esposa Maria, a la seva filla Ermessendis i a l’espòs 
d’aquesta, Guillem, una peça de terra del seu bosc o boïga dit d’Asprell, que tenen 
pel monestir de Cervià i pel mas Frigola de Camós, reservant-se els roures aptes 
per fer-ne vaixells o tines, pel preu d’11 sous bar. 

N. Bernat de Reixach. S. Arnau Guillem de Puig. 20 x 24 cms. +Camós, 65. 
 
1571 
1279 agost 5 
Brunissendis, filla de Bernat de Camós, cavaller, i el seu pare, venen a Arnau 

de Camós, cavaller, el dret que tenen sobre el casal o celler que Pere de Prat 
d’Avall, de Santa Maria de Camós, té al Puig de Santa Maria, pel preu de 3 sous 8 
d. bar. 

N. Bernat de Reixach. S. Arnau Guillem de Puig. 19 x 22 cms. +Camós, 66. 
 
1572 
1279 agost 5 
Bernat de Camós, cavaller, firma a Arnau de Camós la venda que li ha fet la 

seva filla Brunissendis, de tres cases situades al Puig de l’Església de Santa Maria 
de Camós, per 30 sous bar. de tern.  

N. Bernat de Reixach. S. Arnau Guillem de Puig. 20 x 25 cms. +Camós, 67. 
 
1573 
1280 maig 23 
Pere de Prat d’Avall, de Santa Maria de Camós, la seva esposa Ermessendis i 

la seva mare Raimunda, venen a Arnau de Camós, cavaller, un casal i pati que 
tenen al Puig de Santa Maria, prop de l’església, del que el comprador ja té 
adquirit el directe domini a Bernat de Camós, pel preu de 10 sous bar. 

N. Bernat de Reixach. S. Arnau Guillem de Puig. 16 x 23 cms. +Camós, 68. 
 
1574 
1306 abril 12, Banyoles 
Castelló Brayle, de Mata [prop Banyoles], la seva esposa Guillema i la seva filla 

Berenguera, firmen rebut a Ramon Mascaró i Ermessenda, esposos de Camós, de 
470 sous bar. donats a Joan, marit de dita Berenguera. 

N. Joan de Reixach, de Banyoles 



10 x 25 cm 
+Camós, 68bis 
 
1575 
1281 juliol 28 
Bernat de Camós, cavaller, estableix a Joan de Bac, de Santa Maria de Camós 

un quadró que té a aquest lloc, prop de la Font de l’Església, que és part del mas 
que té en feu per Ramon de Santjulià, cavaller, a cens d’un diner, tasca i delme, 
per 10 sous bar. de tern d’entrada. 

N. Bernat de Reixach. S. Arnau Guillem de Puig. 20 x 26 cms. +Camós, 69. 
 
1576 
1283 octubre 18 
Berenguer d’Estrada, de Santa Maria de Camós, i Sibilꞏla, esposos, venen al 

seu germà Arnau d’Estrada, una feixa erma, situada a l’esmentada parròquia, 
indret de Costa de Murtes, que es té per l’Almoina, pel preu de 5 sous bar. 

N. Tortosa de Reixach, de Banyoles, 20 x 25 cms. +Camós, 70. 
 
1577 
1286 juny 15 
Ermessendis, viuda de Guillem d’Artigues, de Santa Maria de Camós, i el seu 

fill Bernat, cedeixen a Pere de Pratsevall, del mateix lloc, el seu dret a la compra 
que dit Guillem havia fet a Ponç de Martorell, també de Camós, d’un camp dit de 
Puig, que es téper l’Almoina, pel preu de la mateixa compra, 

N. Bernat de Reixach. S. Tortosa de Reixach. 22 x 22.5 cms. +Camós, 71. 
 
1578 
1286 novembre 8 
Guillema, viuda de Ponç Teixidor, de Camós, fa heretament a la seva filla 

Berenguera de la borda Teixidor, amb reserva de 60 sous pel fill Bernat i de 90 
sous per la filla Guillema. I Berenguera dona al seu futur espòs, Arnau de Roca, de 
Borgonyà, 350 sous, assegurats sobre la dita borda que es té per diversos senyors 
directes, dels quals s’especifiquen les quantitats hipotecades, i en rep altres tants 
de donació per causa de núpcies 

N. Tortosa Reixach. Carta partida. Hi ha els dos exemplars. 37.5 x 31 cms. 
+Camós, 72. 

 
1579 
(1288) 1289 gener 10 
Pere d’Albaguer, de Santa Maria de Camós, i la seva esposa Brunissendis, 

venen a Guillem Amorós, de Banyoles, la vinya de Rovira, que tenen per l’Almoina 
a Camós, pel preu de 75 sous bar. 

N. Bernat de Reixach. S. Berenguer de Savarrés. 28 x 24.5 cms. +Camós, 73 
 
1580 
(1288) 1289 febrer 7 
Guillem d’Albaguer, fill de Joan d’Albaguer, de Santa Maria de Camós, 

reconeix ser home propi de Guillem de Clota, paborde de l’Almoina, i fer-li 12 
diners de cens 

N. Besalú Burgués. 11.5 x 21 cms. +Camós, 74. 



 
1581 
1288 agost 9 
Pere Bertoli, fill de Maria de Camós, reconeix ser home propi de l’Almoina en 

mans del paborde Guillem de Clota, i promet fer una lliura de cera de cens. 
N. Besalú Burgués. 11.5 x 14 cms. +Camós, 75. 
 
1582 
1289 octubre 25 
Pere de Martorell i Maria de de Noguer, filla de Ramon de Nogur, tots de 

Santa Maria de Camós, divideixen una terra erma que tenien per indivís a la Costa 
d’Albaguer per l’Almoina, i hi fixen termes. 

N. Bernat, domer de Palol de Revardit. Carta partida. 22.5 x 18 cms. +Camós, 
76 

 
1583 
1290 juny 25 
Arnau de Camós, cavaller, firma debitori a Berenguer de Caselles, pedrer de 

Girona, de 300 sous, doi i aixovar d’Elicsendis, filla natural seva i esposa d’aquest, 
i li dòna per fermances Bernat de Bellsolà i Pere de Vila, de Santa Maria de 
Camós, 

N. Bermat de Reixac. S. Joan de Reixach. 14 x 28 cms. +Camós, 77. 
 
1584 
1290 setembre 26 
Bernat de Bosc, d’Adri, oncle i tutor de Bernat i Berenguer, fills de Bernat de 

Vila, de Santa Maria de Camós, junt amb la mare, Maria de Vila, i Maria de Vila, 
àvia dels mateixos, venen a Guillem de Rec., de Banyoles, un camp erm, propi del 
mas Vila, situat a Camós, indret de ses Murtes, pel preu de 30 sous. 

N. Bernat de Reixach. S. Arnau Guillem de Puig. 35 x 25 cms. +Camós, 78. 
 
1585 
1290 desembre 6 
Pere d’Albaguer, de Santa Maria de Camós, i la seva esposa Brunissendis, 

venen a Pere de Martorell i a la seva esposa Guillema, també deSanta Maria de 
Camós,la possessió que tenen per l’Almoina a l’indret de Costa de ses Vinyasses, 
per 9 sous 8 diners. 

N. Bernat de Reixach. S. Arnau Guillem de Puig. 18 x 30 cms. +Camós, 79. 
 
1586 
1291 octubre 4 
Maria, filla de Berenguer Mascaró, de Santa Maria de Camós, reconeix a 

Arnau Adroher, paborde, ser dona pròpia de l’Almoina, per haver-ho estat els seus 
pares, i promet fer-li 8 diners bar. de cens. 

N. Besalú Burgués. 10 x 15 cms. +Camós, 80. 
 
1587 
1291 novembre 29, Banyoles 
Guillem Feixa i Ermessendis, esposos, de Santa Maria de Camós, firmen 

debitori a Joan de Costarabida, clergue, de 20 sous bar., lliurats a Arnau de 



Frigola del Bosc, de la mateixa parròquia, en nom de Brunissendis, viuda d’Arnau 
de Camós, cavaller, 

N. Bernat de Reixach. S. Bernat de Cases. 8.5 x 33 cms. +Camós, 81. 
 
1588 
1292 desembre 14 
Guillem de Queixàs, beneficiat de l’altar de la Creu de la seu, enfranqueix Pere 

de Falgons, de Santa Maria de Camós, fill de Pere de Puig Rohir, de Campmajor, 
que passa a ser home propi de l’Almoina, per 28 sous bar. 

N. Besalú Burgués. 11.5 x 19.5 cms. +Camós, 82. 
 
1589 
(1292) 1293 febrer 18 
Joan de Bac i Raimunda, esposos de Santa Maria de Camós, venen a Ramon 

de Mascaró, del mateix lloc, un quadró de terra situat prop de la Font de 
l’Església, que havia estat de Bernat de Camós i que Pere de Prat té en feu per 
Ramon de Santjulià, cavaller, pel preu de 30 sous bar. 

N. Bernat Ferrer, clergue de Palol de Revardit. 21 x 26 cms. +Camós, 83. 
 
1590 
1292 abril 18 
Bernat de Bellsolà, de Santa Maria de Camós, la seva esposa Ermessendia, el 

seu fill Bernat i l’esposa d’aquest, Berenguera, venen a Ramon Mascaró i Maria, 
esposos de Santa Maria de Camós, un casal pròxim a l’església de Santa Maria, 
que tenen per Brunissendis de Camós i el seu fill Guillem, per 12 sous bar. 

N. Bernat, domer de Palol de Revardot. 26 x 21 cms. +Camós, 84. 
 
1591 
1292 setembre 6, Girona 
Brunissendis de Camós, viuda d’Arnau de Camós, cavaller, cedeix al seu fill 

Guillem de Camós, tota la torre o “staticum” de Camós o els drets d’aquesta, amb 
el deure de pagar els deutes del difunt. 

N. Pere Burgués. Còpia de 1294. 30 x 24.5 cms. +Camós, 85. 
 
1592 
1292 octubre 13 
Guillem de Camós, fill d’Arnau de Camós, cavaller, estableix a Ramon 

Mascaró, de Santa Maria de Camós, un quadró de terra situat prop de la casa 
d’aquest, a tasca i delme i un diner de cens., per 19 sous bar. d’entrada. 

N. Bernat, domer de Palol de Revardit. 19.5 x 21 cms. +Camós, 86. 
 
1593 
1240 novembre 23 
Pere de Cornellà defineix a Adelaida, viuda de Riambau de Camós i al seu fill 

Riambau els seus drets per raó del mas d’Illa, que els ha comprat, sobre la batllia 
del mateix mas. 

N. Bernat de Vic. S.Arnau de Santmartí. 7 x 25 cms. +Camós, 87. 
 
1594 
1292 novembre 10 



Guillem de Camós, fill d’Arnau de Camós, cavaller, estableix a Joan Nadal, la 
seva esposa Maria, la seva filla Ermessendis i el marit d’aquesta, Guillem, tots de 
Santa Maria de Camós, un casal situat prop del cementiri i una feixa situada prop 
de la casa de dits Nadal, a tasca i cens de 6 diners per la casa i 8 diners per la feixa, 
per 60 sous d’entrada. 

N. Bernat de Reixach. 15.5 x 36 cms. +Camós, 88. 
 
1595 
1293 abril 4 
Pere d’Albaguer, de Santa Maria de Camós, i la seva esposa Brunissendis, 

venen a Arnau Teixidor i Berenguera, esposos de la mateixa parròquia un camp 
que tenen per l’Almoina a l’indret d’Aguals, per 32 sous bar. 

N. Bernat de Reixach. S. Joan de Reixach. 20 x 33 cms. +Camós, 89. 
 
1596 
(1297) 1298 gener 27 
Ermessendis, filla d’Arnau Joan, de Camós, parròquia de Palol de Revardit, 

amb consentiment del seu cunyat, Ramon Joan, dona en dot a Pere de Pou, de 
Rabós, 550 sous bar. i aixovar, i en rep altres tants en donació per causa de 
núpcies, assegurats sobre béns que es tenen per l’ardiaca de Rabós de la seu. 

N. Ramon Garlendis 
Carta partida. 22 x 26 cm. 
+Camós, 90. 
 
1597 
1293 juny 18 
Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, firma aPere de Prat, de Santa Maria 

de Camós, una feixa situada al Serrat de Font Llagostosa, plantada de vinya, a 
tasca i delme, per 5 sous. 

Carta partida. 12 x 25 cms. +Camós, 91. 
 
1598 
1293 juny 18 
Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, firma a Pere de Prat, de Santa Maria 

de Camós, una feixa situada al Serrat de Font Llagostosa, plantada de vinya, a 
tasca i delme, per 5 sous. 

Carta partida. 12 x 25 cms. +Camós, 92. 
 
1599 
(1294) 1295 gener 31 
Guillem Arnau de Camós defineix a Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, 

que té l’almoina dels dominics i framenors de Girona fundada per Guillem de 
Montgrí, sagristà de la seu, la batllia que li establí Guillem de Camós, de tota la 
possessió que dit Guillem tenia a Santa Maria de Camós. 

N. Besalú Burgués. 11 x 24.5 cms. +Camós, 93. 
 
1600 
(1294) 1295 març 17 
Arnau de Brunyola, que ha entrat al mas Martorell de Santa Maria de Camós, 

es fa home propi de l’Almoina en mans d’Arnau Adroher, paborde. 



N. Besalú Burgués. 8.5 x 17 cms. +Camós, 94. 
 
1601 
1294 agost 19 
Guillem de Camós, fill d’Arnau de Camós, cavaller, firma debitori a Guillem 

de Santmateu i Pere Freder, de 39 sous bar., valor de draps que els ha comprat. 
N. Besalú Burgués. S. Pere Ferrer. 10 x 22 cms. +Camós, 95. 
 
1602 
1294 octubre 3 
Jucef, fill de Salomó Bonafè, i Salomó, fill d’Abraham Bonafè, com a hereus de 

dits Salomó i Abraham, es donen per ben pagats de Guillem de Camós, fill 
d’Arnau de Camós, i la seva mare Brunissendis. 

N. Besalú Burgués. S. Pere Burgués. 11.5 x 18.5 cms. Signatura hebrea. 
+Camós, 96. 

 
1603 
1294 setembre 15 
Guillen de Camós, fill d’Arnau de Camós, cavaller, estableix a Arnau 

d’Església, de Santa Maria de Camós, una feixa situada a quest lloc, indret de 
Coma de Llinars, que afronta amb el torrent de Llinars, a tasca i delme i cens de 3 
diners, i en rep 3 sous d’acapte. 

N. Besalú Burgués. 14.5 x 20 cms. +Camós, 97. 
 
1604 
1294 setembre 15 
Guillem de Camós, fill d’Arnau de Camós, cavaller, estableix a Bernat de 

Bellsolà, de Santa Maria de Camós, una feixa situada a aquest lloc, indret de Puig 
Adolf, que afronta amb la riera de Revardit, a tasca i delme i 2 diners de cens, per 
2 sous d’acapte. 

N. Besalú Burgués. 13.5 x 22 cms. +Camós, 98. 
 
1605 
1296 desembre 21 
Bernat Gotmir de Perles, que ha entrat al mas Albaguer de Santa Maria de 

Camós, es fa home propi de l’Almoina en mans del paborde Arnau Adroher. 
N. Besalú Burgués. 10.5 x 17 cms. +Camós, 99. 
 
1606 
(1296) 1297 gener 28 
Bernat de Vila, de Santa Maria de Camós, i la seva esposa Guillema, venen a 

Arnau Adroher, clergue de Girona, una costa que tenen a Santa Maria de Camós, 
pel preu de 100 sous. 

N, Pere Burgués. 24.5 x 32 cms. +Camós, 100. 
 
1607 
1296 abril 11 
Bernat de Noguer, fill de Berenguer de Noguer, de Santa Maria de Camós, la 

seva esposa Maria i la seva mare Maria, venen a Guillem de Cases, del mateix lloc, 



una vinya que tenen per l’Almoina a l’indret de Llonganyes, pel preu de 100 sous 
bar. 

N. Bernat de Reixach. S. Joan de Reixach. 24 x 29.5 cms. +Camós, 101. 
 
1608 
(1297) 1298 gener 4 
Ramon de Canet, cavaller, defineix a Arnau Adroher, clergue de Girona, els 

masos Tassi i Viladamont, de Santa Maria de Camós, per la part de tasca i delme 
dit del Cominal, que aquest ha comprat a Guillem de Palol, cavaller. 

N. Besalú Burgués. 11 x 17.5 cms. +Camós, 102. 
 
1609 
(1323) 1324 març 22 
“Hoc est caputbreve publicum et iuratum quod fieri fecit venerabilis 

prepositus Elemosine panis sedis Gerunde, de redditibus, censibus et agrariis et 
directis dominiis quos, quas et que dicta Elemosina habet et percipit in parrochia 
de Berguniano, Sancti Vincentii de Camonibus et de Calvis et de Adrio, diebus et 
annis subscriptis”. Cabrevacions de Joan de Lausa, de Borgonyà, Guillem Cervià 
(1), Jaume de Lledó (2), Joan Castelló (3), Sibilꞏla Pasqual i el seu fill Pere (4), 
Perpinyà Roig (5), Guillem de Canals, de Corts (6), Ermessendis, esposa de 
Guillem Pere Llucià (7), Arnau de Foselles, Guillema Figaró, Guillem Berenguer, 
Bernat Besalú, Bernat Bertomeu i Pere Mariscot de Crosanes, tots de Sant Vicenç 
de Camós (8), Bernat Gironès de Corts (9), Pere de Gàrrep d’Adri (10) i 
Berenguer Bret (11). 

N. Bernat Jofre, de Banyoles. 240 x 37 cms. +Camós, 102 bis (rotlle). 
 
1610 
1297 octubre 10 
Bernat Tassi i Guillem de Coll, dit Guillem de Vilademont, de Santa Maria de 

Camós, reconeixen a Arnau Adroher, clergue de Girona, que per la compra que 
aquest ha fet a Guillem de Palol, cavaller, li deuen certes prestacions personals que 
s’enumeren. 

N. Besalú Burgués. 21 x 21 cms. +Camós, 103 
 
1611 
1297 setembre 16 
Bernat Tassi i Guillem de Coll, dit Guillem de Vilademont, de Santa Maria de 

Camós, reconeixen a Arnau Adroher, clergue de Girona, que per la compra que 
aquest ha fet a Guillem de Palol, cavaller, estan obligats a donar-li el redelme de 
tots els esplets 

N. Besalú Burqués. 14 x 16.5 cms. +Camós, 104. 
 
1612 
1297 setembre 16 
Guillem de Palol, cavaller fill de Bernat de Palol i de Gueraua, ven a Arnau 

Adroher, clergue de Girona, els masos Tassi i Vilademont, de Santa Maria de 
Camós, pel preu de 1.000 sous bar. 

N. Besalú Burgués. 29 x 55 cms. +Camós, 105. 
 
1613 



(1299) 1300 febrer 13 
Arnau Besalú, diaca de Sant Vicenç de Camós, fa donació al seu pare, Barceló 

Besalú, de la meitat de la compra que ell i el seu germà Bernat han fet a Pere de 
Prat, de Santa Maria de Camós, d’una terra situada a aquest lloc que es té per 
l’Almoina. 

N. Arnau de Beuda. 14 x 23 cms. +Camós, 106 
 
1614 
1301 novembre 22 
Castelló Cervià, de Corts i la seva esposa Ermengarda venen a Pere Colom de 

Freixenedell, parròquia de Borgonyà, una vinya situada a Santa Maria de Camós, 
indret de Terraví, que tenen per Arnau Adroher, clergue de Girona, pel preu de 40 
sous bar. 

N. Bernat de Reixach. S. Ramon de Beuda. 21 x 36 cms. +Camós, 107. 
 
1615 
1302 setembre 13 
Bernat de Vila, de Santa Maria de Camós, i la seva esposa Guillema, venen a 

Ramon Mascaró un celler que tenen al Puig de l’Església, prop del cementiri en 
domini directe de l’Almoina, pel preu de 70 sous bar. 

N. Besalú Burgués. 21 x 32 cms. +Camós, 108. 
 
1616 
(1303) 1304 gener 30 
Bernat de Bellsolà, de Santa Maria de Camós, fa donació al seu germà Joan de 

Bellsolà, flassader de Girona, d’una feixa que té a Camós per l’Almoina. 
N. Bernat de Reixach. S. Pere Vidal. 22 x 28 cms. Deteriorat. +Camós, 109 
 
1617 
1303 agost 27 
En Brayla, que s’ha casat a la borda Guiliona, de Santa Maria de Camós, es fa 

per aquest motiu home propi d’Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, després 
d’haver-se enfranquit de la pabordia de Gener de la seu. 

N. Bernat de Reixach. S. Bertran de Masó. 10 x 16 cms. +Camós, 111. 
 
1618 
1341 setembre 19 
Ramon Gilió, de Santa Maria de Camós, ven a Guillem Joan, de Camós, 

parròquia de Palol de Revardit, una terra amb un marge al mig, situada a Santa 
Maria de Camós, de pertinences de la borda Oller, que es té per l’Almoina, pel 
preu de 70 sous. 

N. Pere Amic, de Banyoles, 22 x 33 cms. +Camós, 112. 
 
1619 
(1304) 1305 febrer 15 
Fra Berenguer de Freixe, cambrer del monestir de Sant Esteve de Banyoles, 

enfranqueix Guillema, filla de Berenguer de Bassa, de Sant Vicenç de Camós, que 
passa a ser dona pròpia d’Arnau Adroher, clergue de Girona, per 2 sous 8 diners. 

N. Bernat de Reixach. S. Arnau Guillem de Puig. 14 x 21 cms. +Camós, 114. 
 



1620 
1303 novembre 23 
Bernat de Vila i la seva esposa Guillema, de Santa Maria de Camós, venen a 

Ramon de Puig, del mateix lloc, natural de Viladamí, la seva terra erma dita de 
“Frames Aigües”, que tenen per l’Almoina prop del torrent de Frames Aigües de 
Camós, pel preu de 16 sous. 

N. Bernat de Reixach. S. Arnau Guillem de Puig. 25 x 24.5 cms. +Camós 115. 
 
1621 
1305 juliol 24 
Bernat de Noguera, de Santa Maria de Camós, la seva esposa Guillema i la 

seva mare Maria venen a Arnau Teixidor, veí del mateix lloc i natural de Borgonyà 
i a la seva esposa Berenguera, un quadró de terra situat a l’indret d’Aguals, que 
tenen per senyor del Cuminal, pel preu de 37 sous. 

N. Guillem de Quer, de Banyoles. 21 x 31 cms. +Camós, 115bis. 
 
1622 
(1305) 1306 març 12 
Sibilꞏla, filla de Berenguer Conill, de Serinyà, enfranquida pel monestir de 

Sant Pere de Bealú, es fa dona pròpia d’Arnau Adroher, clergue de Girona i 
senyor del mas Bellsolà de Santa Maria de Camós, on ha casat. 

N. Joan de Reixach. S. Arnau Guillem de Puig. 12 x 26.5 cms. +Camós, 116. 
 
1623 
(1307) 1308 gener 13 
Guillem de Bellsolà, fill de Bernat de Bellsolà, deSanta Maria de Camós, la 

seva esposa Sibilꞏla i la seva mare Berenguera firmen rebut a Arnau Adroher, 
clergue, senyor seu, de 600 sous, preu d’una vinya que li han venut, situada a 
Camòs, indret de Comes. 

N. Joan de Reixach, de Banyoles, 16 x 25 cms. +Camós, 117. 
 
1624 
1307 juliol 14 
Guillem de Bellsolà, fill de Bernat Bellsolà, de Santa Maria de Camós, amb la 

seva esposa Sibilꞏla i la seva mare Berenguera, venen a Arnau Adroher, clergue de 
Girona, una vinya situada a Camós, indret de Comes, per 600 sous que satisfan per 
deutes usuraris que tenien amb jueus i cristians. 

N. Bernat de Reixach. S. Guillem des Quer. 31 x 30.5 cms. +Camós, 118. 
 
1625 
(1309) 1310 març 12 
Brunissendis, esposa de Guillem de Verdaguer, de Palol de Revardit, i filla 

d’Amic d’Hospital, de Miànigues, enfranquida per beneficiat de Santa Magdalena 
de l’església de Sant Esteve de Banyoles, es fa dona pròpia de l’Almoina en mans 
del paborde Arnau Adroher, per raó del seu matrimoni. 

N. Bernat de Reixach. S. Berenguer de Bruguer. 11 x 22.5 cms. +Camós, 119. 
 
1626 
1309 octubre 6 



Jaume Colom de Freixenadell, parròquia de Borgonyà, procurador del seu 
germà, Pere Colom, ven a Arnau Adroher, clergue de Girona, una vinya situada a 
Santa Maria de Camós, indret de Terrany, pel preu de 90 sous bar. 

N. Pere Burgués. 20 x 28.5 cms. +Camós, 120. 
 
1627 
1309 setembre 22 
Testament de Berenguera, filla de Berenguer de Puigdecans, de Santa Maria 

de Camós, viuda de Pere Roder, que pren per marmessors els seus germans 
Barceló de Puigdecans i Guillem Masó, d’Ollers, elegeix sepultura a Camós, fa 
llegats de devoció, fa deixes a la seva germana Ermessendis, esposa de Bernat de 
Tordera, als seus germans Barceló i Guillem, i institueix hereva la seva filla 
Beatriu. 

N. Joan de Costarabida, domer de Camós. Còpia de 1309, 24.5 x 24 cms. 
+Camós, 121. 

 
1628 
1309 desembre 5 
Fra Berenguer de Freixe, cambrer del monestir de Banyoles, enfranqueix 

Pereta, filla de Guillem Ramon Dalmau de Cruanyes, parròquia de Sant Vicenç de 
Camós, que passa a ser dona pròpia de l’Almoina, per 2 sous 8 diners. 

N. Bernat de Reixach. S. Berenguer de Bruguer. 14 x 22 cms. +Camós, 122. 
 
1629 
(1310) 1311 febrer 28 
Barcelona, viuda de Ramon Gilió, i esposa de Guillem Mir, de Corts, promet a 

Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, que mentre resideixi a la borda Gilió, 
procurarà el bé d’aquesta, i que altrament renuncia a un dret de 60 sous que hi té. 

N. Guillem des Quer. Carta partida. 15 x 24 cms. +Camós, 123. 
 
1630 
1311 abril 10 
Gullem Solà, fill de Bernat Solà, de Santa Maria de Camós, la seva esposa 

Sibilꞏla i la seva mare Berenguera venen a Ramon Mascaró i Ermessendis, esposos 
del mateix lloc, una feixa que tenen per Arnau Adroher, clergue de la seu, que 
afronta amb el riu Revardit, pel preu de 20 sous. 

N. Joan de Reixach. 22 x 27 cms. +Camós, 124. 
 
1631 
1311 octubre 18 
Berenguera, viuda de Pere Cesquenat, de Santa Maria de Camós, es fa dona 

pròpia de l’Almoina en mans del paborde Arnau Adroher. 
N. Pere Burgués. 12.5 x 28 cms. +Camós, 125. 
 
1632 
(1313) 1314 gener 24 
Jaume de Mas, natural de Canet d’Adri, i la seva filla Astruga, que han entrat 

per causa de núpcies al mas Vila, de Santa Maria de Camós, es fan persones 
pròpies d’Arnau Adroher, paborde de l’Almoina. 

N. Ramon Viader. 12 x 21.5 cms. +Camós, 126. 



 
1633 
1313 maig 12 
Jaume de Vila, de Santa Maria de Camós, la seva esposa Guillema i el seu fill 

Guillem, permuten amb Bernat Feixa i Guillema, esposos del mateix lloc, la meitat 
indivisa d’una terra que tenen per l’Almoina a l’indret de Puig d’Ollet, per un tros 
que els darrers tenen per la mateixa Almoina prop de la riera de Gorgoner. 

N. Joan de Reixach. S. Bernat de Figueroles. Carta partida. 29 x 32 cms. 
+Camós, 127. 

 
1634 
1313 juliol 28 
Bernat de Prat, fill i hereu de Pere Pratsevall, de Santa Maria de Camós, ven a 

Guillem Teixidor, fill d’Arnau Teixidor, del mateix lloc, una feixa que té a l’indret 
de Costa de Rouredes, prop del torrent de Gogoner. 

N. Joan de Reixach. S. Berenguer de Bruguer. 25.5 x 28 cms. +Camós, 128. 
 
1635 
1313 novembre 3 
Barceló de Puigdecans, de Santa Maria de Camós, fa heretament al seu fill 

Arnau del seu mas de Puigdecans, que té pel cambrer del monestir de Banyoles, 
amb reserva de 300 sous de legítima per al fill Bernat i de la seva redempció a 
despeses del mas, i de dot per les filles, Maria, Margarida i Agnès. 

N. Joan de Reixach. S. Bernat de Figueroles. Carta partida. 28 x 31 cms. 
+Camós, 131. 

 
1636 
1313 novembre 3 
Berenguer de Puig, de Camós, i el seu fill Barceló, funden 3 misses a Camós, i 

les doten amb 6 sous i un parell de gallines de cens que reben a Corts, d’Arnau de 
Santmarçal, cavaller, amb 18 diners que reben de Berenguer Bret, amb 3 sous que 
els fa Joan Mitjà, de Corts, i altres censos. 

N. Joan de Reixach. Còpia de (...) 35 x 37 cms. +Camós, 130. 
 
1637 
(1315) 1316 febrer 17 
Sança, viuda de Bernat de Palol, cavaller, enfranqueix Astruga, filla de Bernat 

de Rovira, de Palol de Revardit, que passa a ser dona pròpia de l’Almoina en casar 
a la borda de Guillem Teixidor, de Camós, per 2 sous 8 d. bar. 

N. Joan de Reixach. S. Bernat de Figueroles. 13.5 x 25 cms. +Camós, 131. 
 
1638 
1314 octubre 3 
Berenguera, viuda de Bernat Solà, de Santa Maria de Camós, i la seva nora 

Sibilꞏla, esposa de Guillem Solà, venen a Arnau Adroher, clergue de Girona, per 
un termini de 9 anys, un camp situat al pla de merdançà de Santa Maria de 
Camós, pel preu de 215 sous bar. 

N. Joan de Reixach. S. Bernat de Figueroles. Carta partida. 17 x 35 cms. 
+Camós, 132. 

 



1639 
(1315) 1316 febrer 5 
Berenguera, viuda d’Arnau Teixidor, de Santa Maria de Camós, fa heretament 

al seu fill Guillem de la borda Teixidor, amb reserva de legítima per als seus fills 
Berenguer, Bernat i Maria; i dit Guillem fa donació per causa de núpcies a 
Astruga, filla de Bernat de Rovira, de Palol de Revardit, de 700 sous assegurats 
sobre béns que té per l’Almoina i el prior de Cervià, i en rep altres tants i 
l’aixovar. 

N. Joan de Reixach. S. Berenguer de Bruguer. 36 x 31.5 cms. +Camós, 133. 
 
1640 
1316 juliol 27 
Pere Amat, procurador de la seva germana Bonanata, viuda de Ferrer de 

Granollers i filla de Berenguer d'Olivella, teixidor de Girona, firma rebut a 
Ramon Mascaró, de Santa Maria de Camós, de 150 sous, preu d’una vinya situada 
a Santa Maria de Camós. 

N. Jaume Tresfort. 25 x 22 cms. +Camós, 134. 
 
1641 
1317 abril 31. 
Maria d’Estrada, filla de Guillem de Mitjavila, de Cals, es fa dona pròpia de 

l’Almoina per haver casat al mas Estrada de Camós. 
N. Joan de Reixach. 9 x 16 cms. +Camós, 136. 
 
1642 
1318 abril 9, Girona 
Elicsendis, filla de Ramon Amat, de Montcal, i esposa de Bernat Tassi, de 

Santa Maria de Camós, es fa dona pròpia de l’Almoina per ésser-ho el seu marit. 
N. Francesc Simó. 11 x 24 cms. +Camós, 136. 
 
1643 
(1319) 1320 març 8 
Guillema Berard, de Santa Maria de Camós, viuda de Ramon Berard, i la seva 

filla Beatriu, venen a Guillem Teixidor, del mateix lloc, un saió de terra situat a 
l’indret d’Aguals, que es té pel senyor del Cuminal, pel preu de 16 sous. 

N. Berenguer de Bruguera. 23 x 27 cms. +Camós, 137. 
 
1644 
1319 agost 18 
Bonanat, fill de Jaume Signari, de Banyoles, i la seva mare Elicsendis, venen a 

Pere de Bac, de Santa Maria de Camós, i a la seva esposa Maria una vinya situada 
en aquest lloc, indret de Llonganyes, que es té per l’Almoina, pel preu de 9’5 
lliures bar. 

Sense cloure. 33 x 29 cms. +Camós, 138. 
 
1645 
1320 desembre 4 
Joan de Cases, de Santa Maria de Camós, i la seva esposa Maria, firmen rebut 

a Samuel Astrug, jueu, de 20 sous de capital, pel que li donaran 4 sous d’interessos 
en el termini d’un any. 



N. Pere Burgués. 13 x 25 cms. +Camós, 139. 
 
1646 
1321 juliol 24 
Bernat Tassi, de Santa Maria de Camós, la seva esposa Guillema, el seu fill 

Bernat i l’esposa d’aquest, Elicsendis, venen a Berenguer Nodrit, el seu fill Guillem 
i l’esposa d’aquest, Astruga, una terra situada a Santa Maria de Camós, indret de 
Puig, que es té per l’Almoina, pel preu de 240 sous. 

N. Ramon Garlendis, de Ravós. 18 x 26 cms. +Camós, 140. 
 
1647 
1321 juliol 23 
Guillem, fill de Maria Mascaró, de Santa Maria de Camós, reconeix a Pere de 

Miars, paborde de l’Almoina, ser home propi d’aquesta per raó de la seva mare, i 
fer una oca de cens. 

N. Arnau de Mas. 13 x 24 cms. +Camós, 141. 
 
1648 
(1323) 1324 gener 10 
Pere de Bac, de Santa Maria de Camós, i la seva esposa Maria fan heretament 

al seu fill Guillem deBac de la borda Bac, amb reserva de quantitat per llegats a 
favor de l’àvia d’aquest, Raimunda, i de legítima per als germans del mateix, 
Guillema i Berenguer, i d’ajut d’estudi de gramàtica a aquest darrer durant 5 
anys. 

N. Jaume Tresfort. Carta partida. 43 x 31 cms. +Camós, 142. 
 
1649 
1323 abril 8 
Joan de Cases, de Santa Maria de Camós, i la seva esposa Maria, venen a 

Bernat de Feixa, del mateix lloc, una feixa situada a l’indret de Rovira, per 60 sous 
bar., amb reserva dels drets del domini del Cominal, que és de l’Almoina. 

N. Jaume de Puig, de Banyoles. S. Pere Amic. 25 x 32 cms. +Camós, 143. 
 
1650 
(manca la data) 
Pere de Miars, paborde de l’Almoina, requereix Gilabert de Cruïlles, sagristà 

de la seu, i Gispert Fulcarà, sagristà segon, marmessors d’Arnau Adroher, 
paborde estat de l’Almoina, que lliurin a aquesta els béns llegats pel difunt a la 
mateixa, consistents en la casa de Camós, rendes de Juïgues, part del domini de 
Clota, masos de Tassi i de Coll, deSanta Maria de Camós, mas Colom de 
Borgonyà, mas Geli de Gaüses i 280 sous de cens, comprats als framenors de 
Girona. 

N. Francesc Simó. Carta partida. 55 x 44.5 cms. +Camós, 144 
 
1651 
(1324) 1325 març 21 
Guillem d’Estrada, dit Guillem Berard, de Santa Maria de Camós, reconeix a 

Pere de Miars, paborde de l’Almoina, ser home propi d’aquesta, a la qual Arnau 
Adroher llegà la casa de Masó de Camós i les seves rendes. 

N. Francesc Simó. 20 x 29 c, s. +Camós, 145. 



 
1652 
1324 agost 13 
Guillem de Galliners, veguer de Girona i Besalú, defineix a Guillem Teixidor i 

Jaume i Ramon Masscaró, de Santa Maria de Camós, els delictes de furt i abusos 
deshonestos comesos contra Grega, criada de Pere de Plaça, de Banyoles, i els 
firma rebut de 140 sous de composició. 

N. Pere Massanet. 24 x 26 cms. +Camós, 146. 
 
1653 
(1325) 1326 febrer 3 
Pere de Serra, de Mabyoles, que té per l’Almoina certes vinyes a Santa Maria 

de Camós que per la seva vellúria no lleven, les renuncia a Bernat de Pera, 
paborde. 

N. Pere Amic. S. Bernat de Casademont. 28 x 32 cms. +Camós, 147. 
 
1654 
(1328) 1329 gener 27 
Arnau de Cases i Guillema, esposos de Santa Maria de Camós, firmen debitori 

a Bernat de Pera, paborde de l’Almoina, de 40 sous de censos endarrerits del mas 
Cases. 

N. Arnau de Mas. 8.5 x 39 cms. +Camós, 148. 
 
1655 
(1328) 1329 gener 27 
Arnau de Cases i Guillema, esposos de Santa Maria de Camós, venen a Bernat 

de Pera, paborde de l’Almoina, una vinya i erm que tenen a l’indret de Comes per 
la mateixa Almoina, pel preu de 12 sous. 

N. Arnau de Mas. 32 x 36 cms. +Camós, 149. 
 
1656 
(1328) 1329 març 4 i abril 13 
a) Maria de Martorell, propietária del mas Martorell de Santa Maria de 

Camós, amb consentiment de Guillem Ramon Dalmau de Crosanes, firma rebut a 
Ramon Mascaró i Brunissendis, esposos de Santa Maria de Camós, de 472 sous, 
part dels 500 de donació per causa de núpcies amb Pere, germà de dit Ramon 

b) La mateixa firma rebut de 30 sous pel mateix concepte. 
N. Jaume de Puig. S. Bernat de Casademont. 26 x 23 cms. +Camós, 150. 
 
1657 
(1328) 1329 febrer 17 
Pere, fill i hereu de Bernat Martorell, de Santa Maria de Camós, fa donació a 

la seva mare Pereta, del seu mas Martorell que té per l’Almoina. 
N. Jaume de Puig. S. Bernat de Casademont. 27 x 34.5 cms. +Camós, 151. 
 
1658 
(1329) 1330 gener 24 
Jaume Mascaró, natural de Santa Maria de Camós, veí de Banyoles, reconeix 

ser home propi de l’Almoina, com a fill d’home propi, en mans del paborde Bernat 
de Pera, i promet fer 2 sous de cens. 



N. Arnau de Mas. +Camós, 152. 
 
1659 
(1329) 1330 gener 23 
Bernat Solà, fill de Bernat Solà i Berenguera, esposos de Santa Maria de 

Camós, reconeix al paborde Bernat de Pera ser home propi de l’Almoina com ho 
eren els seus pares. 

N. Guillem Mir. 15 x 25 cms. +Camós, 153. 
 
1660 
(1329) 1330 gener 18 
Bernat de Cases, de Santa Maria de Camós, reconeix a Bernat de Pera, 

paborde de l’Almoina, ser home propi d’aquesta, per haver-ho estat els seus pares, 
i fer 18 d. de cens. 

N. Arnau de Mas. 13 x 31 cms. +Camós, 154. 
 
1661 
1329 novembre 17, Girona 
Procès i sentència de Pere Avellanda, delegat de Roderic Sabata, oficial del 

bisbe de Girona, en la causa de Bernat de Pera, paborde de l’Almoina, contra 
Ramon Arnau de Banyoles, paraire i clergue tonsurat, sobre ser home propi de 
l’Almoina, com a fill de Ramon Arnau, de Santa Maria de Camós. 

N. Guillem Benaula, de la cúria episcopal. 48 x 52 cms. +Camós, 155. 
 
1662 
1331 juny 13 
Pere Solà, de Santa Maria de Camós, ven a Pere de Casadevall, paborde de 

l’Almoina, dos mitjons de terra situats a Camós, entre la riera i la coromina de 
l’Almoina, pel preu de 23 sous bar. 

N. Arnau de Mas. 25.5 x 31 cms. +Camós, 156. 
 
1663 
1417 maig 10, Santa Maria de Camós 
Guillema d’Església, viuda d’Arnau d’Església, de Santa Maria de Camós, 

rectifica una cabrevació de la borda dita la Feixa, que es deia tenir 6 vessanes, 
reconeixent que es tracta de 30 vessanes de bosc, situades a Camós, indret de Costa 
de Bohigues. 

N. Pere Cervià, de Girona. +Camós, 157. 
 
1664 
1417 maig 28, Girona 
Guillem de Prat de Mont, de Santa Maria de Camós, cabreva a l’Almoina 

terres situades a aquesta parròquia, indrets de Frames i Horta del Canamar. 
N. Pere Cervià. +Camós, 157/1. 
 
1665 
1420 març 11, Santa Maria de Camós 
a) Narcís Tassi, de Santa Maria de Camós, cabreva a l’Almoina un mitjó de 

terra amb quatre oliveres, situat a Camós, indret deBadega. 



b) Joan Verdaguer, de Camós, cabreva un saió de terra situat a Camós, indret 
de Prat 

c) Pere Joan de Vilar, de Palol de Revardit, cabreva una vessana, situada a 
Camós, indret de Plas. 

N. Joan de Font, de Girona. +Camós, 157/2-4. 
 
1666 
1401 setembre 10, Girona 
a) Pere ses Eres, d’Adri, cabreva a l’Almoina una terra que té per ell Guillem 

Juscafresa, de Montbó, situada a Montbó, indret de Teixó, de 7 jornals de bous. 
b) Guillem Juscafresa de Montbó, cabreva a l’Almoina la meitat indivisa de la 

terra anterior. 
N. Narcís Simó. +Camós, 157/5-6. 
 
1667 
1411 abril 17, Santa Maria de Camós 
Bonanata, viuda de Guillem de Canelles, propietària del mas Canelles de 

Corts, cabreva a l’Almoina una terra situada a Corts, indedet de Prat de Canelles, 
de 12 vessanes, i un camp situat a Camós, indret de Giliona. 

N. Francesc Vidal, de Girona. +Camós, 157/7. 
 
1668 
1415 octubre 8, Girona 
Guillem Pons, de Palol de Revardit, cabreva a l’Almoina una petita terra que 

havia estat del mas Bartomeu de Camós. 
N. Joan de Font. +Camós, 157/8. 
 
1669 
1331 setembre 11 
Raimunda, esposa de Francesc Albaguer, de Santa Maria de Camós, 

enfranquida per Ramon d’Arenys, obtentor del benefici i almoina fundats per 
Ramon de Cornellà, cirurgià de Girona, es fa dona pròpia de l’Almoina per haver-
se casat al mas Albaguer. 

N. Ramon de Vinyes. 18 x 27 cms. +Camós, 157. 
 
1670 
(1332) 1333 febrer 17 
Guillem de Bac, de Santa Maria de Camós, promet a Arnau de Cases, de la 

mateixa parròquia i a la seva germana Maria, esposa de l’atorgant, que no 
obligarà o empenyorarà els vestits, llits i arca que dit Arnau li ha reconeigut deure 
per dot i aixovar de dita Maria. 

N. Berenguer Folguet. 13 x 31 cms. +Camós, 158. 
 
1671 
1332 juny 15 
Pere de Vilar de Fàbreguer, de Santa Maria de Camós, ven a Pere de 

Casadevall, paborde de l’Almoina, una terra que té a l’indret de Bufagranyes, 
prop del bosc d’en Frigola, pel preu de 120 sous bar. 

N. Pere Amic. 52 x 32 cms. +Camós, 159. 
 



1672 
1332 juny 15 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, estableix a Guillem Teixidor, de 

Camós, un casal i pati de Santa Maria de Camós, situat prop del cementiri, a cens 
de 2 sous, per 10 sous d’entrada. 

N. Pere Amic. 32 x 29 cms. +Camós, 160. 
 
1673 
1333 maig 15 
Arnau de Cases, de Santa Maria de Camós, ven a Pere de Casadevall, paborde 

de l’Almoina, un tros de terra erma de l’esmentada parròquia, indret de Comes, 
que es té per l’Almoina, pel preu de 30 sous. 

N. Pere Amic. S. Berenguer de Roca. 30 x 31.5 cms. +Camós, 161. 
 
1674 
1333 octubre 12 
Bernat d’Estrada, de Santa Maria de Camós, la seva mare Elicsendis i la seva 

esposa Berenguera, atès que Jaume de Vinya, del mateix lloc i el seu gendre Bernat 
i altres, han manllevat a Moisès Cabrit, jueu de Banyoles i a Abraham Maimó, 
jueu de Girona, 1.000 sous a favor dels atorgants, els obliguen tots els seus béns, 
excepte una vinya dita de Cabanes i tot el rodor del mas Estrada, amb altres 
diverses condicions. 

N. Pere Amic. 52 x 37 cms. +Camós, 162.  
 
1675 
1333 octubre 10, Santa Maria de Camós 
Testament de Puigdecans de Santa Maria de Camós, que pren per marmessors 

el seu fill Barceló i el seu nét Arnau; elegeix sepultura a Santa Maria de Camós, fa 
llegats de devoció, disposa deixes per al seu fill Guillem ça Masó i per a Pere de 
Bosc, Joan i Berenguera, “liberis meis”; funda un aniversari a Santa Maria de 
Camós, dotat amb les masoveries de Corts que havien estat d’Arnau de 
Santmarçal, cavaller, i institueix hereu el referit fill Barceló. 

N. Joan de Pedra, clergue de Camós. 31 x 22 cms. +Camós, 163 
 
1676 
(1334) 1335 febrer 7 
Guillem deBac, de Santa Maria de Camós, i la seva esposa Maria firmen rebut 

a Arnau de Cases de l’aixovar i de 600 sous, dot de Maria, germana d’aquest. 
N. Arnau de Mas. 8 x 34.5 cms. +Camós, 164. 
 
1677 
1334 maig 3 
Guillem deBac, de Santa Maria de Camós, la seva esposa Maria i el seu pare, 

Pere de Bac, venen a Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, uncamp que tenen 
per aquesta, dit de Merdançà, que afronta amb la riera de Merdançà, pel preu de 
350 sous bar. 

N. Pere Amich. 59 x 25 cms. +Camós, 165. 
 
1678 
(1335) 136 febrer 5 



Guerau d’Oluja, veguer de Girona i Besalú, remet a Jaume Mascaró, de Santa 
Maria de Camós, les accions derivades de molèsties que havia inferit a Berenguer 
Garriga, clergue de Camós, per 30 sous. 

N. Francesc Feliu, de la cúria de la vegueria. 20 x 37 cms. +Camós, 166. 
 
1679 
(1335) 1336 gener 27 
Berenguer Guerau, natural de Santa Maria de Romeria, parròquia de Mieres, 

ven a Joan de Feixa i Guillema, esposos de Santa Maria de Camós, una casa 
situade prop de l’església d’aquest lloc, pel preu de 280 sous bar. 

N. Pere Amich. 27 x 44 cms. +Camós, 167. 
 
1680 
(1335) 1336 març 19 
Joan, fill natural d’Ermessendis de Pratmitjà, de Camós, enfranquit per l’abat 

de Banyoles, es fa home propi de l’Almoina en mans del paborde Pere de 
Casadevall, en entrar a la borda Feixa, de Santa Maria de Camós, on casa amb 
Guillema, filla de Bernat Feixa. 

N. Arnau de Mas. 15 x 24 cms. +Camós, 168. 
 
1681 
(1336) 1337 febrer 11 
Alamanda, filla de Bernat de Pedra, d’Adri, esposa de Bonanat Bartolí, de 

Santa Maria de Camós, es fa dona pròpia de Pere de Casadevall, paborde de 
l’Almoina, per raó del mas Bartolí, on ha entrat. 

N. Arnau de Mas. 13 x 25.5 cms. +Camós, 169. 
 
1682 
(1336) 1337 gener 27 
Jaume d’Ermadàs, beneficiat del monestir de Banyoles i procurador d’Arnau 

de Masó, cambrer del mateix, enfranqueix Berenguera, filla de Barceló de 
Puigdecans, de Santa Maria de Camós, per 2 sous 8 d. 

N. Pere Amich. 18 x 26 cms. +Camós, 170. 
 
1683 
(1336) 1337 febrer 1 
Berenguera, filla de Barceló de Puigdecans i Berenguera, esposos de Santa 

Maria de Camós, amb consentiment del seu marit, Pere Verdaguer, de Camós, 
parròquia de Palol de Revardit, defineix al seu germà Arnau de Puigdecans la 
legítima, per 1.300 sous i aixovar que dòna en dot al referit espòs. 

N. Pere Amich. 18.5 x 30 cms. +Camós, 171 
 
1684 
(1336) 1337 març 6 
Brunissendis, filla de Joan de Torrent, de Sant Vicenç de Camós, enfranquida 

per teresa, viuda de Pere de Cals, cavaller, es fa dona pròpia de Pere de 
Casadevall, paborde de l’Almoina, per haver entrat al mas Niguer de Santa Maria 
de Camós, on ha casat amb Llorenç Noguer. 

N. Arnau de Mas. 12 x 35 cms. +Camós, 172. 
 



1685 
(1338) 1339 febrer 9 
Guillem de Bac, de Santa Maria de Camós, firma rebut a Arnau de Cases, del 

mateix lloc, de 72 sous bar., part del dot de Maria, esposa difunta de l’atorgant i 
germana de dit Arnau. 

N, Pere Amich.12.5 x 17.5 cms. +Camós, 173 
 
1686 
(1338) 1339 febrer 4 
Bernat Teulat, de Montcal, enfranquit pel capellà de Sant Feliu de Girona, es 

fa home propi de Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, per haver entrat al 
mas Viladeçà, de Santa Maria de Camós, en casar amb Berenguera, filla de Pere 
de Vila, propietària del mateix.  

N. Ramon de Bruguera. 11 x 34 cms. +Camós, 174. 
 
1687 
(1338) 1339 febrer 2 
Pere Verdaguer, de Camós, parròquia de Palol de Revardit, firma rebut a 

Arnau de Puigdecans, del mateix lloc, de 150 sous, dot de Maria, germana d’aquest 
i esposa de l’atorgant.  

N. (...). Deteriorat. 10 x 20 cms. +Camós, 175. 
 
1688 
(1339) 1340 març 15 
Guillem de Verdaguer, de Camós, parròquia de Palol de Revardit i el seu 

fillPere, firmen rebut a Arnau de Puigdecans, de Santa Maria de Camós, de 100 
sous, dot de Berenguera, esposa de dit Pere i germana del referit Arnau. 

N. Pere Amich. 10.5 x 13 cms. +Camós, 176. 
 
1689 
1338 agost 13 
Ramon Guilló (Gelioni), de Santa Maria de Camós, que ha comprat el mas 

Oller del mateix lloc, reconeix a Ramon Mascaró, també de Camós, que li fa 3 sous 
2 diners d’auxili de cens per una era i quintà que té per l’Almoina. 

N. Ramon de Bruguera, de Girona 
20 x 31 cm 
+Camós, 177. 
 
1690 
1339 octubre 14 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, estableix a Berenguer de Mitjà, de 

Santa Maria de Camós, una partida de bosc situat a l’esmentada parròquia, indret 
de osta de s’Almoina, a delme i tasca, per 2 sous d’entrada. 

N. Jaume Tresfort. Carta partida. 34 x 36 cms. +Camós, 178. 
 
1691 
(1340) 1341 febrer 22 
Guillem de Verdaguer, de Camós, parròquia de Palol de Revardit, i el seu fill 

Pere, firmen rebut a Arnau de Puigdecans de Coma, de Santa Maria de Camós, de 
100 sous, dot de Berenguera, esposa de dit Pere. 



N. Berenguer de Roca, de Banyoles. 6.5 x 18 cms. +Camós, 179. 
 
1692 
1340 agost 1 
Guillema, filla de Ramon Franch, de Gascons, i esposa de Pere Mitjà, de Santa 

Maria de Camós, es fa dona pròpia de Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, 
per haver entrat a la borda Mitjana de Camós. 

N. Ramon de Bruguera. 20 x 25 cms. +Camós, 180. 
 
1693 
1340 agost 21 
Guillem, fill de Bernat Feixa, de Santa Maria de Camós, reconeix a Pere de 

Casadevall, paborde de l’Almoina, ser home propi deu per haver-ho estat el seu 
pare, i fer 12 diners de cens. 

N. Ramon de Bruguera. 22 x 24.5 cms. +Camós, 181. 
 
1694 
(1342) 1343 febrer 19 
Berenguera, filla de Guillem dePla, de Palol de Revardit, enfranquida per la 

pabordia d’Agost de la seu, es fa dona pròpia de l’Almoina per haver casat a la 
borda s’Esquenat, de Camós, amb Bernat, propietari de la mateixa. 

N. Ramon de Bruguera. 14 x 26 cms. +Camós, 182. 
 
1695 
1341 agost 28 
Pere de Verdaguer, fill de Guillem de Verdaguer, de Camós, parròquia de 

Palol de Revardit, firma rebut a Arnau de Puigdecans, de Santa Maria de Camós, 
de 100 sous, part del dot de Berenguera, esposa de l’atorgant i germana de dit 
Arnau. 

N. Pere Amic. S. Joan Figuera. 15 x 20 cms. +Camós, 183. 
 
1696 
1341 octubre 16 
Astruga, filla de Berenguer d’Anglada, de Canet d’Adri i esposa de Joan de 

Maruny, de Santa Maria de Camós, enfranquida pel paborde de Mieres de Sant 
Feliu de Girona, es fa dona pròpia de Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, 
per raó del mas Maruny de Camós. 

N. Guillem Rei, de Girona. 20 x 30 cms. +Camós, 184. 
 
1697 
(1342) 1343 febrer 5. 
Ramon Guila, d’Olivars, parroquia de Sant Julià de Ramis, fa donació a 

Dolça, germana seva, de 2900 sous, que aquesta constitueix en dot per a Bernat 
Tassi, de Santa Maria de Camós, el qual els assegura sobre el seu mas Tassi. 

Sense cloure 
Carta partida, 52 x 39 cm 
+Camós, 185. 
 
1698 
1343 abril 1 



Dolça, filla de Ramon Guila d’Olivars, parròquia de Sant Julià de Ramis, 
esposa de Ramon, fill de Bernat Tassi, de Santa Maria de Camós, es fa dona pròpia 
de l’Almoina per raó del mas Tassi. 

N. Ramon de Bruguera. 19 x 30 cms. +Camós, 186. 
 
1699 
11343 novembre 12 
Maria, filla de Guillem de Coll i Estefania, esposos de Santa Maria de Camós, 

esposa de Pere de Coll, ven a Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, com a 
privada persona, mitja copa d’oli censal que rep de Bernat Esquena, de Camós, 
sobre la terra dita de s’Esquenat, pel preu de 40 sous bar. 

N. Arnau de Pols, de Girona. 29 x 44.5 cms. +Camós, 187. 
 
1700 
(1345) 1346 gener 12 
Bonanat de Vila i Berenguera, esposos de Santa Maria de Camós, venen a Pere 

Pujol de Biert, en violari, 6 migeres de blat censals sobre un camp que tenen per 
l’Almoina a Camós, i que afronta amb la riera de Merdançà, pel preu de 200 sous. 

N. Arnau de Pols. 62 x 59 cms. +Camós, 188. 
 
1701 
1345 abril 23 
Pere de Martorell, de Santa Maria de Camós, ven a Guillem Teixidor, de la 

mateixa parròquia, una terra que té per l’Almoina a l’indret de Seginals, pel preu 
de 20 sous bar. 

Sense cloure. 28 x 35 cms. +Camós, 189. 
 
1702 
1348 abril 11 
Agnès de Font, filla de Guillem de Font, d’Adri, i esposa de Guillem d’Estrada, 

propietari del mas Estrada de Santa Maria de Camós, es fa dona pròpia de 
l’Almoina per raó del seu matrimoni. 

N. Francesc Viader, de Girona. 21 x 27 cms. +Camós, 190. 
 
1703 
1352 gener 30, Girona 
Bernat de Marunys, de Santa Maria de Camós, reconeix ser home propi de 

l’Almoina per haver-ho estat el seu pare, Berenguer de Marunys. 
N. Ramon de Peradalta. 17 x 32 cms. +Camós, 191. 
 
1704 
1352 març 30, Girona 
Guillem de Mitjà, fill de Berenguer de Mitjà i Guillema, esposos de Santa 

Maria de Camós, reconeix al paborde Pere de Casadevall ser home propi de 
l’Almoina i fer 12 diners de cens. 

N. Francesc Viader. 18 x 32 cms. +Camós, 192. 
 
1705 
1352 març 31, Girona 



Pere de Maruny, de Santa Maria de Camós, hereu del mas Maruny, reconeix a 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, ser home propi deu per raó del dit mas. 

N. Francesc Viader. 24 x 26 cms. +Camós, 193. 
 
1706 
1354 febrer 10, Banyoles 
Pere d’Usall, fill de Joan de Plaça i Brunissendis, esposos de Banyoles, i la seva 

esposa Beatriu, estableixen a Pere Bartomeu de Cruanyes, parròquia de Sant 
Vicenç de Camós, i a la seva esposa Brunissendis, propietària del mas Bartomeu, 
dues parts d’una feixa que tenen a l’indret de Cruanyes pel beneficiat de Sant 
Vicenç de Camós, a cens de 3 migeres de blat, per 45 lliures d’entrada. 

N. Bernat Jofre. Carta partida. 61 x 50 cms. +Camós, 194. 
 
1707 
1354 febrer 13, Girona 
Ramon, fill de Llorenç de Niguer, de Santa Maria de Camós, reconeix al 

paborde Ramon de Clota ser home propi de l’Almoina, per ésser-ho el seu pare, i 
fer una lliura de cera de cens. 

N. Francesc Viader. 23 x 27 cms. +Camós, 195. 
 
1708 
1354 maig 6, Girona 
Pere de Pujol, de Biert, atès que Bonanat de Vila i Berenguera, esposos de 

Santa Maria de Camós, li van vendre 6 migeres de blat censals per la seva vida i la 
de Ramon Arnau, fill de Guillem Arnau de Camós i li oblifaren un camp que 
afronta amb la riera de Merdançà i que els venedors han mort, composa amb 
l’Almoina, de qui ha quedat el mas de Vila, el deute, per 50 sous i l’esplet de 
l’esmentat camp. 

N. Ramon de Bruguera. 30 x 30 cms. +Camós, 196. 
 
1709 
1354 maig 8, Girona 
Maria de Vila, esposa de Ramon de Vila, propietària del mas Vila de Santa 

Maria de Camós, ven a Guillem Joan, de Camós, parròquia de Palol de Revardit, 
una terra dita Camp Lletós, que té pel monestir de Cervià, situada a Santa Maria 
de Camós, pel preu de 260 sous. 

N. Ramon de Bruguera. 54 x 34 cms. +Camós, 197. 
 
1710 
1355 juny 20, Girona 
Bartomeu Vilar, de Sords, ven a Guillem Puigdecans, de Santa Maria de 

Camós, un camp situat a l’indret de s’Agual, que es té per l’Almoina, pel preu de 
110 sous. 

Sense cloure. 58 x 31 cms. Deteriorat. +Camós, 198. 
 
1711 
1357 abril 14, Girona 
Bonanata, filla de Berenguer de Camós, de la parròquia de Corts, i esposa de 

Guillem Feixa, de Santa Maria de Camós, reconeix a Ramon de Clota, paborde, 
ser dona pròpia de l’Almoina per raó del mas Feixa. 



N. Pere de Pont, de la cúria episcopal. 23 x 32.5 cms. +Camós, 199. 
 
1712 
1359 abril 16, Girona 
Guillem Cartellà, de Santa Maria de Camós, ven a Guillem Feixa, del mateix 

lloc, una casa i pati situats prop del cementiri vell, que es tenen per l’Almoina, pel 
preu de 50 sous bar. 

N. Ramon Gil. 70 x 32 cms. +Camós, 200. 
 
1713 
1359 desembre 5, Banyoles. 
Bernat de Cases i Bonanata, esposos de Santa Maria de Camós, venen a 

Guillem de Feixes i a la seva esposa Bonanata una terra que es té per l’Almoina, 
situada a Santa Maria de Camós, indret de Clotes, pel preu de 7 lliures. 

N. Bernat de Serra. 27 x 31 cms. +Camós, 201. 
 
1714 
1360 maig 12, Girona 
Arnau de Coll, de Santa Maria de Camós, fill de Pere de Torrent, de Llorà, 

enfranquit per l’hospital nou de Girona, es fa home propi de Ramon Ferrer, 
paborde de l’Almoina, per raó del mas Coll de Camós. 

N. Pere Miró, de la cúria episcopal. 18 x 37 cms. +Camós, 202. 
 
1715 
1360 juliol 16, Girona 
Sibilꞏla, filla de Pere de Font de Costarabida, del terme del castell de 

Rocacorba, parròquia de Sant Vicenç de Camós, esposa de Pere Solà, de Santa 
Maria de Camós, es fa dona pròpia de Ramon Ferrer, paborde de l’Almoina, per 
haver-se casat al mas Solà. 

N. Bartomeu Vives. 15 x 38 cms. +Camós, 203. 
 
1716 
1360 desembre 19, Banyoles 
Maria, hereva del mas Coll de Santa Maria de Camós, i el seu marit Arnau de 

Coll, venen a Ramon Tassi, del mateix lloc, una feixa situada a Camós, indret de 
Puig de Serres, que és a domini directe de l’Almoina, pel preu de 100 sous bar. 

Sense cloure. 41 x 41 cms. +Camós, 204. 
 
1717 
1361 febrer 22, Banyoles 
Maria, esposa d’Arnau de Coll, de Sant Vicenç de Camós, i el seu marit, que 

havien venut a Ramon Tassi una feixa situada al Puig de Serres a carta de gràcia 
per 100 sous, ara la venen definitivament per 300 sous més. 

Sense cloure. 28 x 42 cms. +Camós, 206. 
 
1718 
1364 febrer 20, Banyoles 
Dolça, filla de Ramon Guilló i de Berenguera, de Santa Maria de Camós, i Pere 

de Coll, propietari del mas Coll del mateix lloc, agermanen tots els béns que 



posseeixen en vista al seu matrimoni, amb reserva de 250 sous per al testament de 
cada un. 

N. Bernat Jofre. S. Joan de Frigola. Carta partida. 35 x 34 cms. +Camós, 207. 
 
1719 
1365 març 10, Camós 
Testament de Pere Coll, de Santa Maria de Camós, que pren per marmessors 

Guillem Joan de Camós, de Palol de Revardit i Berenguer Franch, de Riudellots de 
la Creu; elegeix sepultura a Santa Maria de Camós; fa llegats de devoció; fa una 
deixa a Bonanata, esposa de Guillem Joan i institueix hereu Francesc Pons, fill de 
Guillem Pons, veí de Palol de Revardit. 

N. Pere Pons, rector de Santa Maria de Camós. 25 x 36 cms. +Camós, 208. 
 
1720 
1365 març 20, Girona 
a) Ramon Pere, fill de Ramon de Vila i Maria, del mas Vila de Santa Maria de 

Camós, es fa home propi de l’Almoina per raó d’aquest mas, del qual ha rebut 
heretament. 

b) Brunissendis, filla de Llorenç Bertran, de Sant Vicenç de Camós, esposa de 
Ramon Pere de Vila, es fa dona pròpia de l’Almoina per raó del seu matrimoni. 

N. Ramon Gil. 47 x 30 cms. +Camós, 209. 
 
1721 
1365 agost 25, Palol de Revardit 
Francesc Pons, del veïnat de Camós, parròquia de Palol de Revardit, defineix a 

Ramon Gilió i a la seva filla Dolça, els seus drets sobre el mas Coll de Santa Maria 
de Camós, i els béns de Pere de Coll, difunt, marit de l’esmentada Dolça. 

Sense cloure. 29 x 38 cms. +Camós, 210. 
 
1722 
1365 setembre 23, Girona 
Dolça, filla de Ramon Gilió, de Santa Maria de Camós, propietària del mas 

Coll del mas Coll del mateix lloc, reconeix ser dona pròpia de l’Almoina per raó 
del mateix mas. 

N. Ramon de Bruguera. 21 x 32.5 cms. +Camós, 211. 
 
1723 
1366 març 11, Girona 
Berenguer de Puig., de Santa Maria de Camós, defineix a Nicolau de Font i 

Ramon Masóm procuradors de l’Almoina, un feix de palla cendal que rebia als 
masos Noguer i Casetes de Santa Maria de Camós, actualment deshabitats, per 25 
sous. 

N. Bernat Pintor. 30 x 28 cms. +Camós, 212. 
 
1724 
1366 octubre 30, Girona 
Nicolau de Font i Ramon Masó, procuradors de Pere Joan, paborde de 

l’Almoina, atès que amb la mortalitat del 1348 han mort els propietaris de la borda 
Noguer de Santa Maria de Camós, l’estableixen a Arnau de Bach i Sibilꞏla, esposos 



de Santa Maria de Camós, sota les prestacions acostumades i cens de 2 sous per la 
remença, per 8 lliures 5 sous d’entrada. 

N. Ramon Gil. 60 x 32.5 cms. +Camós, 213. 
 
1725 
1366 novembre 15, Girona 
Nicolau de Font i Ramon Masó, procuradors de l’Almoina, atès que la borda 

Niguer de Santa Maria de Camós ha quedat deshabitada a causa de la pesta, venen 
a Pere Solà, també de Santa Maria de Camós, una terra situada a l’indret de Puig, 
que havia estat de l’esmentada borda i és a domi directe del “Comunal”, pel preu 
de 30 sous. 

N. Ramon Gil. 65 x 29 cms. +Camós, 214. 
 
1726 
1367 setembre 4, Camós 
Berenguer de Puig, natural de Santa Maria de Camós, que ha venut a Arnau la 

casa de sa Masó, situada a aquesta parròquia, pren inventari dels objectes 
propietat de l’Almoina que es troben a la mateixa casa. 

N. Bernat Pintor. 28 x 28 cms. +Camós, 215. 
 
1727 
1368 maig 3, Girona 
Ponç de Verdaguer, de Camós, parròquia de Palol de Revardit, defineix a 

Francesc de Puigdecans, de sa Coma, parròquia de Santa Maria de Camós, el dot i 
aixovar de Berenguera, esposa seva i tia de dit Francesc, i n’hi firma àpoca 

N. Guillem de Donç. 25 x 28 cms. +Camós, 216. 
 
1728 
1369 octubre 5, Girona 
Bach de Bach, propietari del mas Bach de Santa Maria de Camós, i 

Berenguera, filla de Berenguer de Puig de la Mota, esposa sevan enfranquida per 
fra Ramon de Sitjar, cambrer de Sant Pere de Galligants, es fan persones pròpies 
de l’Almoina per raó del dit mas. 

N. Ramon de Bruguera. 35 x 30 cms. +Camós, 217. 
 
1729 
1369 novembre 20, Girona 
Ramon Besart, fill de Ramon, de Santa Maria de Camós, propietari de la 

borda Martorell d’aquest lloc, es fa home propi de l’Almoina per raó de la mateixa 
borda. 

N. Ramon de Bruguera. 27 x 32 cms. +Camós, 218. 
 
1730 
1372 febrer 15, Corts 
Francesc de Puigdecans, de Santa Maria de Camós, firma rebut a Guillem de 

feixes i a la seva esposa, del mateix lloc, de 250 sous, dels que aquests li havien 
firmat debitori. 

N. Pere de Canelles, de Cornellà. 15 x 26 cms. +Camós, 219. 
 
1731 



1372 febrer 18, Corts 
Guillem de Palol d’Arenys, veí de Palol de Revardit, procurador de Dalmau de 

Palol, canonge de Tarragona, com a tutor de Felipa, filla de Ramon de Santjulià, 
enfranqueix Guillema, viuda de Bernat Vinyals de Munt, de Palol, que casa en 
segones núpcies amb Ramon Besard, de Santa Maria de Camós, per 110 sous. 

N. Pere de Canelles, de Cornellà, 28 x 34 cms. +Camós, 220. 
 
1732 
1372 maig 20, Girona 
Brunissendis, filla de Pere Salvatella, de Fontcoberta, i de Berenguera, viuda 

de Guillem Julià, calsater de Girona, i esposa de Berenguer de Tassi, de Santa 
Maria de Camós, es fa dona pròpia de l’Almoina, i el seu marit ratifica la seva 
condició d’home propi de la mateixa per raó del mas Tassi. 

N. Joan de Fontcoberta. 30 x 30 cms. +Camós, 221. 
 
1733 
1372 maig 17, Girona 
Ramon de Masó, clergue de la seu, procurador del bisbe Jaume ça Tria, 

enfranqueix Margarida, filla de Pere Molló, de Domeny, parròquia de Paret Rufí, 
per 2 sous 8 diners. 

N. Pere Mut. 17 x 25 cms. +Camós, 222. 
 
1734 
[1353] 
Margarida, filla de Pere Molló, de Domeny, parròquia de Paret Rufí, esposa de 

Ramon Pere ça Vila, de Santa Maria de Camós, es fa dona pròpia de l’Almoina per 
haver casat al mas Pere Ramon, de Camós. 

N. Pere Mut, de Girona 15 x 30 cms. +Camós, 223. 
 
1735 
1373 febrer 1, Girona 
Bernat Maruny, hereu del mas Maruny de Santa Maria de Camós, ven a 

Ramon Tassi, del mateix lloc una terra i olivar que té per l’Almoina a Camós, 
indret de Mata, pel preu de 28 lliures bar. 

N. Ramon Gil. 64 x 35 cms. +Camós, 224. 
 
1736 
1374 maig 9, Girona 
Guillem Roca àlies Albaquer i la seva esposa Francesca, propietària del mas 

Albaquer de Santa Maria de Camós, es fan persones pròpies de l’Almoina per 
aquest mas, que dita Francesca ha comprat al seu germà Francesc. 

N. Pere de Prat. 16 x 39 cms. +Camós, 225. 
 
1737 
1375 març 1, Girona 
Pere Pons, rector de Santa Maria de Camós, permuta amb Jaume de Soler, 

paborde de l’Almoina, eldomini directe de la casa de la rectoria i censos que 
aquesta posseeix, per la casa de Pere Pons, fill de Brunissendis Coloma, dita 
antigament Mascaró i certs censos de la mateixa. 

N. Guillem Llobet. 135 x 60 cms. +Camós, 226 (rotlle). 



 
1738 
1278 maig 28 
Berenguer de Puigdecans, de Santa Maria de Camós, funda a aquesta església 

una torxa de 4 candeles que cremin en llevar Déu els diumenges i dies de festa, en 
sufragi del seu oncle, Guillem de Puigdecans, dotada amb tres quartans de cera de 
cens, comprats a Jaume Julià, de Corts. 

N. Bernat de Reixach, de Banyoles. Carta partida. 27 x 26 cms. +Camós, 227. 
 
1739 
1379 juliol 12, Girona 
Pere Pons, de Santa Maria de Camós, hereu del mas Cases del mateix lloc, 

comprat a Bernat de Cases i Bonanata, esposos, atès que aquests havien venut a 
Guillem de Feixes i Bonanata, esposos, una terra situada a Santa Maria de Camós 
indret de Clotes, que tenien per l’Almoina, per 7 lliures, defineix els drets que 
pugués tenir sobre la referida terra. 

N. Ramon de Peradalta. 20 x 62 cms. +Camós, 228. 
 
1740 
1379 desembre 1, Palol de Revardit 
Francesca, propietària del mas Prat de Munt, de Santa Maria de Camós, amb 

consentiment del seu marit, Pere Martí, ven a Guillem feixa una terra situada al 
Pla de Camós, de 3 vessanes de cabuda, que té per l’Almoina, per 80 sous. 

N. Ramon Gil, de Girona. 50 x 31 cms. +Camós, 229. 
 
1741 
1380 gener 15, Girona 
Guillem Albaquer i la seva esposa Francesca, propietària del mas Albaquer de 

Santa Maria de Camós, venen a Pere Solà, del mateix lloc, una terra situada a 
Camós, indret de Presola, que es té per l’Almoina, pel preu de 18 sous. 

Sense cloure. 49 x 35 cms. +Camós, 220. 
 
1742 
1380 gener 5, Girona 
Guillem Albaquer i la seva esposa Francesca, propietària del mas Albaquer de 

Santa Maria de Camós, venen a Pere Solà, del mateix lloc, una terra situada a 
Camós, indret de Presola, que es té per l’Almoina, pel preu de 42 sous, amb 
reserva de directe domini per al paborde d’Agust de la seu. 

Sense cloure. 62 x 32 cms. +Camós, 231. 
 
1743 
1388 desembre 31, Girona. 
Berenguer de Canet, la seva esposa Francesca i el seu fill Eimeric, donen en 

donació per causa de núpcies a Bonanata, filla i germana seva respectiva, 70 lliures 
bar., que ella constitueix en dot per a Pere Solà, fill de Pere i Sibilꞏla, de Santa 
Maria de Camós, el qual hipoteca per 40 lliures el mas Solà que té per l’Almoina, i, 
per la resta, béns que té pel paborde d’Agost de la seu i pel monestir de Cervià. 

Sense cloure. Carta partida. 54 x 36 cms. +Camós, 232. 
 
1744 



1386 abril 14, Girona 
Guillem Padrés, de Santa Maria de Camós, firma debitori a Guillem Ramon de 

Serres i Pere de Fàbrega, procuradors de l’Almoina, de 100 sous per la definició 
feta dels seus béns de Ramon Padrés, home propi de l’Almoina que morí eixorc. 

N. Guillem Llobet. 21 x 42 cms. +Camós, 233. 
 
1745 
1386 juny 11, Girona 
Pere Solà, Bernat Solà i Francesc Solà, fills de Pere Solà, de Santa Maria de 

Camós, de 23, 18 i 14 anys respectivament, reconeixen a Pere Radulf, paborde de 
l’Almoina, ser homes propis d’aquesta per ésser-ho el seupare i prometen pagar un 
quartó decera de cens. 

N. Guillem Llobet. 27 x 33 cms. +Camós, 234. 
 
1746 
1387 maig 8, Corts 
Bonanata, filla de Berenguer Camós i de Bonanata, esposos de Corts, ven a 

Pere Solà, de Santa Maria de Camós, un erm situat a Camós, indret de les 
Brugueres, que té per l’Almoina i pel cambrer del monestir de Banyoles, pel preu 
de 20 sous. 

Sense cloure. 50 x 38 cms. +Camós, 235. 
 
1747 
1388 abril 10, Girona 
Margarida, esposa de Ramon Pere ça Vila, i Elicsendis, esposa de Bernat ça 

Vila, de Santa Maria de Camós, es fan dones pròpies de Pere Radulf, paborde de 
l’Almoina. 

N. Pere de Pont. 17 x 39 cms. +Camós, 236. 
 
1748 
1388 abril 11, Girona 
Bonanata, filla de Berenguer de Canet, de Canet d’Adri, esposa de Pere Solà, 

de Santa Maria de Camós, es fa dona pròpia de l’Almoina per raó del mas Solà on 
s’ha casat. 

N. Guillem Llobet. 14 x 47 cms. +Camós, 237. 
 
1749 
1389 març 15, Girona 
Pere Solà i el seu fill Pere, de Santa Maria de Camós, firmen debitori a 

Guillem Ramon de Serres i Pere de Fàbrega, procuradors de l’Almoina, de 55 sous 
bar., preu de venda d’una terra situada a Camós, indret de Rovira, que és a directe 
domini de la pabordia d’Agost de la seu. 

N. Guillem Llobet. 28 x 34.5 cms. +Camós, 238. 
 
1750 
1389 març 15, Girona 
a) Guillema, viuda d’Arnau d’Església, de Camós, cabreva a l’Almoina la 

borda Feixes, de Santa Maria de Camós, amb les possessions que es descriuen. 



b) Ramon Pere de Vila i el seu fill Bernat, de Santa Maria de Camós, cabreven 
a l’Almoina un camp situat a Camós, indret de Merdançà, de 4 vessanes de 
cabuda. 

B. Guillem Llobet. 53 x 42 cms. +Camós, 239. 
 
1751 
1389 juny 10, Girona 
Bonnata, filla de Guillem Feixes, de Vilavenut, esposa de Jaume de Matamala, 

de Porqueres, veí de Corts, defineix a Guillem Ramon de Serres i Pere de Fàbrega, 
procuradors de l’Almoina, els seus drets sobre la borda Feixes de Santa Maria de 
Camós, per 300 sous. 

N. Guillem Llobet. 24 x 44 cms. +Camós, 240. 
 
1752 
1399 agost 12, Girona 
Francesca, filla de Francesc de Morrofret, de Palol de Revardit, enfranquida 

per Felipa de Palol, senyora del castell de Palol de Revardit, es fa dona pròpia de 
Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, per haver-se casat amb Pere Coll al mas 
Coll de Santa Maria de Camós. 

Sense cloure. 16 x 30 cms. +Camós, 241. 
 
1753 
1399 agost 12, Girona 
Francesca, filla de Bernat des Carrer, de Palol de Revardit, enfranquida per 

Felipa de Palol, senyora del castell de Palol de Revardit, es fa dona pròpia de Pere 
de Bergadà, paborde de l’Almoina, per haver-se casat amb Pere Padrés, al mas 
Padrés de Santa Maria de Camós. 

Sense cloure. 16 x 30 cms. +Camós, 242. 
 
1754 
1420 febrer 28, Santa Maria de Camós 
Vaterina, esposa de Joan Pons, de Santa Maria de Camós, propietària del mas 

Pons, reconeix a Guillem Ramon de Serres i Pere de Fàbrega, procuradors de 
l’Almoina, ser dona pròpia d’aquesta per raó dels masos Pons, dit també Cases, i 
Albaquer, units, dels quals cabreva les terres, que sòn descrites. 

N. Pere Cervià, de Girona. 71 x 63 cms. +Camós, 243. 
 
1755 
1426 gener 17, Girona 
Pere Padrés i Francesca, esposos, de Santa Maria de Camós, fan donació per 

causa de núpcies a la seva filla Eulàlia de 80 lliures bar., que ella constitueix en dot 
per a Pere Arnau, propietari del mas Arnau de Camós, que es té per l’Almoina i 
hipoteca per 40 lliures 

Dos exemplars, 38 x 53 i 32 x 59 cms. +Camós, 244. 
 
1756 
1432 setembre 29, Girona 
Joan Solà, de Santa Maria de Camós, ven a Bernat Martorell, del mateix lloc, 

un mitjó de terra situat a Camós, indret de Bartolí, prop del mas Martorell, amb 
reserva de domini directe per l’Almoina, pel preu de 55 sous. 



Sense cloure. 33 x 35 cms. +Camós, 245. 
 
1757 
1389 març 15, Girona 
Guillem Ramon de Serres i Pere de Fàbrega, procuradors de Pere Radulf, 

paborde de l’Almoina, venen la borda Feixes de Santa Maria de Camós, que ha 
restat buida, junt amb les seves possessions, que es descriuen, a Guillema, esposa 
d’Arnau d’Església, propietària del mas d’Església de Camós, per 500 sous, amb 
reserva de directe domini i cens de dos parells de gallines i 19 diners. 

Sense cloure. 71 x 50 cms. +Camós, 246. 
 
1758 
1543 setembre 22, Banyoles 
Joan Torra àlies Masjoan, la seva esposa Anna i el seu fill Pere Masjoan, 

propietaris del mas Masjoan de Camós, venen a Joan Mata, teixidor de Corts, a 
rabassa morta, tres vessanes d’erm situades a Santa Maria de Camós, indret 
d’Artigues, pel preu de 3 lliures bar. 

N. Francesc Pou. 42 x 39 cms. +Camós, 247. 
 
1759 
1547 març 3, Banyoles 
Joan Torra àlies Masjoan, la seva esposa Anna i el seu fill Pere Masjoan, 

propietaris del mas Masjoan de Camós, venen a Joan Mata, teixidor de Corts, a 
rabassa morta, dues vessanes d’erm situades a Santa Maria de Camós, indret de 
Puig d’Artigues, pel preu de 40 sous bar. 

N. Francesc Pou. 53 x 37 cms. +Camós, 248. 
 
1760 
1636 setembre 13, Girona 
Joan Serra, treballador de Santa Maria de Camós, cabreva a Joan Vilar, 

canonge de la seu i comissari de l’Almoina, dos quadrons i una feixa de terra de 
Camós, indret de Bovas, prop del rec de Revardit, comprats a Jaume Ferrerons, de 
Mata. 

N. Miquel Mascort. 30 x 21 cms. +Camós, 249. 
 
1761 
1322-1323 
“Hoc est caputbreve publicum et iuratum quod fieri fecit venerabilis 

prepositus Elemosine panis sedis Gerundensis de redditibus, censibus, taschis et 
agrariis et directis dominiis hominum, quos quas et que dicta elemosina recipit et 
colligit in parochia Sancte Marie de Camonibus et in eius convecinio, et sunt 
partim de baiulia domus de Mansione et partim de baiulia Guilielmi Arnaldi de 
Camonibus” 

Cabrevacions de Pere de Vila, Perpinyà d’Estrada (1), Berenguer de Vilar de 
Fàbregues (2), Bernat Bartomeu (3), Pere de Pla (4), Gironès Deuloféu (5), Joan 
d’Ollers (6), Arnau d’Església (7), Bernat de Prat (8), Maria d’Estrada, esposa de 
Guillem d’Estrada (9), Berenguer de Puigdecans (10), Miquel Gilió (11), Barceló 
Oller (12), Pere Mitjà (13), Guillem de Verdaguer (14), Berenguer Joan (15), 
Guillem Padrés (16), Arnau de Puigdecans (17), Joan de Cases (18), Arnau 
Martorell (19), Bernat de Cases (20), Bernat de Noguer (21), Guillem Teixidor 



(22), Ramon Mascaró (23), Bernat de Martorell (24), Bernat Maruny (25), Guillem 
c’Esquenat, la seva mare Berenguera i la seva esposa Guillema (26), Pere 
d’Albaquer i la seva filla Berenguera (27), Maria, esposa de Guillem Arnau de 
Camós (28), Jaume de Vila (29), Ramon Arnau de Camós (30), Guillema Berart 
(31), Guillema Frigola de Bosc (32), Pere de Prat de Mont (33), Beatriu de 
Canelles, de Corts (34), Arnau de Roca (35), Arnau de Farners (36), Bernat 
d’Artigues (37), Bernat d’Estrada (38), Bernat Ferrer de Crosanes (39), Berenguer 
de Biert, clergue (40), Pere de Coll (41), Bernat Tassi (42), Bernat Feixa i Guillema, 
esposos (43), Sibilꞏla Solà (44), Pere de Bach (45), Pere de Casals (46), Juscafrè de 
Montbo (47) i Pere Martorell (48) 

N. Bernat Jofre, de Banyoles, 1410 x 36 cms. +Camós, 250 (rotlle). 
 
1762 
1357 desembre 9, Sant Vicenç de Camós 
Capbreu que fan a Ramon de Clota, paborde de l’Almoina, per compra feta a 

Pere d’Usall, fill i hereu de Joan de Plaça, de Banyoles i de Beatriu, esposos, de 
Béns situats a Crosanes, parròquies de Sant Vicenç i Santa Maria de Camós, Pere 
mariscot (51), Pere Bartomeu (1), Sibilꞏla, viuda d’Arnau Roig (2), Joan des Vilar 
de Foleià, pel mas Besalú (3), Caterina Calvell (4), Brunissendis, viuda de Bernat 
Berenguer (5), Jaume Teixidor de Matamós (6), Arnau Ros de Bacià (7), Joan de 
Palau (8), Ermessendis, esposa de Berenguer Ferrer de Cortsaví (9), Brunissendis, 
viuda de Bernat de Prat de Vall (10), Pere de Solà (11), i Pere de Prat de Mont 
(12). 

Amb escriptures per les quals dit Pere d’Usall, en vista a la venda a l’Almoina, 
fa reduccions de censos al mas Mariscot (13), i al mas Besalú (14), imposa un cens 
sobre la coromina de Mata per dotar un aniversari en sufragi de Joan de Plaça 
(15), i un altre sobre la mateixa per a l’Almoina de Banyoles (16), amb còpia del 
testament d’Arnau de Plaça, del 1341 (17) i de l’heretament fet el 1331 per dit Joan 
de Plaça a l’esmentat Pere d’Usall (18). 

N. Ramon de Bruguera, de Girona. 500 x 60 cms. +Camós, 251 (rotlle). 
 
1763 
1352 juny 4, Girona 
Concórdia entre Tortosa de Mercadal, filla de Joan de Mercadal, de Banyoles, 

i d’Elicsendis, filla de Ramon de Sales, jurista de Besalú, i Gueraua, viuda de Joan 
de Llor, de Banyoles, filla de dit Ramon de Sales, amb el fill de dita Gueraua, 
Bernat, d’una part, i Bernat Cavaller, de Besalú, marmessor de Ramon de Sales, 
fill de Pere de Bianya i nét de l’esmentat Ramon de sales, d’altra part, sobre els 
delmes de Merlant i Ventajol, que havien estat de Ramon de sales. 

N. Ramon de Bruguera. 94 x 53 cms. +Camós, 252. 
 
1764 
1356 desembre 9, Banyoles 
Pere d’Usall, de Banyoles, hereu de Joan de Plaça, també de Banyoles, i 

Beatriu, esposa de dit Pere, venen a Ramon de Clota, paborde de l’Almoina, la 
casa de Puig situada al lloc de Crosanes (Cruanyes), els masos Besalú i mariscot de 
Crosanes i certes terres i censos de les parròquies de Sant Vicenç i Santa Maria de 
Camós, pel preu de 7.000 sous. 



Amb escriptures d’àpoca (1), de procura per donar possessió (2) i de garantia 
d’evicció, per a la qual obliguen la coromina que tenen a la parròquia de Mata. N. 
Ramon de Bruguera. 100 x 64 cms. +Camós 253 (rotlle). 

 
1765 
1358 octubre 16, Girona 
Capbreu que fan a l’Almoina Bernat d’Artigues, Pere de Prat de Mont i 

Maria, filla de Bernat Vila i esposa de Ramon, fill de Pere de Prat, de Santa Maria 
de Camós, i Pere de Verdaguer, Arnau de Soler i el seu fill Guillem, de Palol de 
Revardit. 

N. Ramon Gil. 200 x 38 cms. +Camós, 254. 
 
1766 
1368 abril 12 i maig 30, Miànigues 
Capbreu que fan a Agnès, filla i hereva de Galceran de Mata, esposa de 

Berenguer Pontós, de béns situats a Sant Vicenç de Camós i rodalia, Guillem de 
Masdevall de Costarabida, Maria de Font i el seu marit Guillem de Font (1), Pere 
de Palomar (2), Maria, esposa de Giró de Masdemont (3), Berenguer de Quintana 
(4), Llorenç Bertran (5) i Joan de Palau (6). 

N.Bernat de Serra, de Banyoles. 100 x 40 cms. +Camós 255 (rotlle). 
 
1767 
1398 setembre 12-13, Camós 
Capbreu que fan a Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, Berenguer Tassi, 

Guillem Coll i Dolça, esposos (1), Joan de Verdaguer (2-3), Ramon Martorell (4-6), 
Bonanata, viuda de Mateu Joan (7), Caterina, esposa de Pere d’Ollers (8), Bernat 
de Masó (9), Brunissendis de Pla (10), Bach s’Estrada (11-12), Pere Pla (13), Pere 
Farners i el seu fill Antoni (14), Guillema, viuda d’Arnau d’Església (15), 
Bonanata, esposa de Guillem Pere Cartellà (17), Ramon Pere de Vila i el seu fill 
Jaume (18), Joan de Prat (19), Ramon d’Artigues (20), Pere Frigola del osc (21), 
Berenguer de Soler (22), Brunissendis, esposa de Joan Deuloféu, de Corts (23), 
Guillem de Prat de Mont (24), Guillem Padrés (25-26), Joana, esposa de Bartomeu 
Ferrer de Cruanyes (27), Bonanata, esposa de Ramon d’Artigues (28), Agnès, 
esposa de Jaume Arnau (29), Jaume Arnau (30), i Joan, fill de Guillem de Coll i de 
Dolça (319; de béns situats a Camós, Palol de Revardit i Corts. 

N. Narcís Simon, de Girona. 575 x 65 cms. +Camós, 256 (rotlle). 
 
1768 
0) 1414 maig 23, Girona 
Bernat de Taialà, senyor de la força de Taialà, ven a Pere de Bergadà, paborde 

de l’Almoina, 4 migeres de blat que rep al mas Bosch de Taialà per una terra de 
Cartellà, dita els Prats, pel preu de 80 lliures. 

1) Escriptura d’àpoca del preu. 
2) Francesca, filla de Pere de Bosc, de Taialà, cabreva la referida terra 
3) 1373 març 23, Girona 
Narcís de Taialà i la seva germana Arnaua, fill de Bernat de Taialà i de 

Margarida, esposos, estableixen l’esmentada terra a Miquel Bosch per 700 sous. 
N. Ramon de Peradalta. 
4) 1402 agost 25, Girona 



Procés a instància de Pere Bernat de Taialà, fill de Bernat de Taialà i d’Isabel, 
sobre la seva filiació, amb sentència afirmativa. 

N. Bernat Ginesta. 
5) 1413 novembre, Girona 
Procés d’execució feta per Pere Coll, sots-veguer de Girona, d’una ordre del 

rei Ferran I, de fer satisfer a Narcís de Taialà, i subhastar una cormina de 20 
vessanes i 4 migeres censals de blat, i d’adjudicació a Pere Bernat de Taialà, per 
451 lliures 

6) 1413 novembre 8, Barcelona 
Sentència de l’infant Alfons, en causa de Pere Bernat de Taialà, que demanava 

que s’obligués al seu oncle Narcís de Taialà a restituir-li la força de Taialà com a 
fill de Bernat de Taialà, condemnant el demandat a satisfer a la part actora la 
quantitat de 3.213 sous. 

N. Guillem Gebelꞏlí. 
7) 1414 maig 25, Taialà 
Acte de presa de possessió per part de Pere Bernat de Taialà de la força de 

Taialà queli ha venut Narcís de Taialà pel preu de 451 lliures 
N. Miquel Pere. 475 x 70 cms. +Camós, 258 (rotlle). 
 
1769 
(1294) 1295 febrer 19, Girona 
Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, firma rebut a fra Guillem de 

Travesseres, prior dels Predicadors de Girona, a fra Guillem Guitart, guardià dels 
franciscans, i a Guillem de Déu, jurista i síndic de la casa d’aquests darrers, de 
totes les rendes de Camós que Guillem de Montgrí, sagristà de la seu, havia 
permutat amb Guillem de Camós, fill d’Arnau de Camós, cavaller, per a l’almoina 
del Vestuari de dits dominics i franciscans de Girona, i la possessió de Juïgues, que 
els marmessors de dit Guillem de Montgrí compraren a Guillem de Roca, i es 
compromet a satisfer-los 580 sous bar. de cens, dividits per la meitat, per als seus 
respectius vestuaris. 

N. Besalú Burgués. Carta partida. Hi ha els dos exemplars. 32 x 38 cms. 
+Camós, 259. 

 
1770 
1294 octubre 4, Hostalric 
Galceran de Camós, fill d’Arnau de Camós, cavaller, i Brunissendis, esposos, 

firmen a Arnau Adroher, paborde de l’almoina, la permuta que el seu germà 
Guillem de Camós havia fet amb aquest, de béns situats a Camós i Horsavinyà. 

N. Pere Martí d’Hospital, de Brunyola. 23 x 26 cms. +Camós, 260. 
 
1771 
1294 octubre 14 
Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, reconeix a fra Guillem Guitart, 

guardià dels framenors, i fra Arnau de Fornells, sots-prior dels dominics de 
Girona, administradors dels respectius vestuaris, que s’ha convingut que ell rebi 
tots els drets d’aquests vestuaris a Camós, a canvi de repartir 450 sous per 
comprar vestits entre els dos convents. 

N. Besalú Burgués. Carta partida. Hi ha els dos exemplars. 23 x 31 cms. 
+Camós, 261. 

 



1772 
1294 octubre 2 
Guillem de Camós, fill i hereu d’Arnau de Camós, cavaller, permuta amb 

Arnau Adroher, administrador del vestuari dels dominics i franciscans de Girona, 
dotat per Guillem de Montgrí, tota la seva propietat de Camós, amb els masos 
Bellsolà, Estrada, Vila, Nadal i Bac, de Santa Maria de Camós, Ferrer de 
Cruanyes, de Sant Vicenç de Camós i les persones de Pere Cervellar i Berenguer 
de Vila, de Banyoles, i drets que rep a Palol, Adri, Montbo i Corts, més 3.000 sous 
que rep en efectiu, per la possessió que dit vestuari té a les parròquies 
d’Horsavinyà i Ciges, amb els masos Terrades, Buch, Plana, Vila, Quana, Església, 
Clara, Comalers, Gorgues i dues parts del delme d’Horsavinyà que Guillem de 
Montgrí havia comprat a Bernat de Bedós, cavaller, i a les seves filles Brunissendis 
i Sança. 

N. Besalú Burgués. Carta partida. 72 x 42 cms. +Camós, 262. 
 
1773 
1308 març 30 
Bonanat Carbonell, síndic dels framenors, ven a Arnau Adroher, paborde de 

l’Almoina, 290 sous de cens que el convent rep sobre la possessió de Camós, pel 
preu de 7.250 sous bar. 

N. Ramon de Cot. Amb escriptura d’àpoca. 54 x 34 cms. +Camós, 263. 
 
1774 
1308 març 30 
Bonanat Carbonell, síndic dels framenors de Girona, garanteix d’evicció 

promoguda pel bisbe a Arnau Adroher, clergue de la seu, 290 sous de cens que li 
ha permutat i que es rebien sobre Horsavinyà i després sobre Camós. 

N. Ramon de Cot. 17 x 27 cms. +Camós, 264. 
 
1775 
1290 agost 21, Gaserans 
Testament d’Arnau de Camós, cavaller, que pren per marmessors el seu germà 

Bernat, monjo de Besalú, Bernat d’Aiguaviva i Ramon de Galliners, cavallers; 
elegeix sepultura a Santa Maria de Camós, fa llegats de devoció; deixa a Elicsendis, 
esposa de Berenguer Pedrer de Caselles, 300 sous; a la seva esposa Brunissendis, la 
legítima; al seu fill Galceran, 100 aurei sobre el delme d’Ollers, i institueix hereu 
de les seves possessions de Camós i gaserans el seu fill Guillem. 

N. Pere, rector de Gaserans. Còpia de 1294. 30 x 26 cms. +Camós, 265. 
 
1776 
1293 juny 3, Banyoles 
Guillem, fill de Guillem Reixach, de Banyoles, i d’Elicsendis, esposos, reconeix 

al seu pare haver rebut per legítima el delme de Sant Jordi Desvalls i la casa que té 
a Banyoles, amb reserva de violari per als mateixos pares. 

N. Bernat de Reixach. S. Joan de Reixach. Còpia de 1293. 24 x 31 cms. 
+Camós, 266. 

 
1777 
(1305) 1306 gener 28, Banyoles 



L’abat Bernat, del monestir de Banyoles, enfranqueix Berenguera, filla de 
Bernat de Viader, de Banyoles, que passa a ser dona pròpia de l’Almoina, en casar 
al mas Puig de Viladami, per 2 sous 8 d. bar. 

N. Bernat de Reixach. S. Arnau Guillem de Puig. 14’.5 x 25 cms. +Camós, 268 
 
1778 
1321 maig 14, Girona 
En presència de Gilabert de Cruïlles, sagristà, d’Arnau de Palol, tresorer de la 

seu, Pere de Miars, paborde de l’Almoina, Bernat Barrau i Ramon de Clota, 
clergues de la seu marmessors d’Arnau Adroher, que havia instituït hereva seva 
l’Almoina, prenen inventari de l’herència i n’avaluen així la renda anual; possessió 
de Camós, 1.300 sous; Juïgues, 145; Clota, 20; masos de Tassi i Coll, de Camós, 44; 
mas Colom de Borgonyà, 30; Bernat Gil, de Gaüses, 12 ; cens de l’Almoina a dit 
Arnau Adroher, 280 sous. Acorden donar 35 dies més de pa als pobres; 7 després 
del diumenge de la Trinitat, 21 després de l’octava d’Epifania i 7 després de 
l’octava de Cincogesma 

N. Jaume Tresfort. Carta partida. 64 x 44 cms. +Camós, 269. 
 
1779 
1346 agost 23 
Clàusula del testament de Ramon de Clota, fill de Berenguer de Clota, de 

Riudellots de la Creu i beneficiat de la seu, que deixa a l’Almoina els masos de 
Costa i Torrent, de Canet d’Adri, i 25 sous de cens que li fa Berenguer Salom 
d’Olmet, de Bordils. 

N. Francesc Viader. Còpia parcial de 1359. 32 x 32 cms. +Camós, 270. 
 
1780 
1348 setembre 9 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, firma rebut a Ramon de Clota i 

Bernat Bosser, marmessors de Ramon de Clota, clergue de la seu, de les 
escriptures, que es descriuen, dels masos Torrent i Costa, de Canet d’Adri, que dit 
Ramon de Clota havia comprat a l’abat de Banyoles, i d’un cens que fa Berenguer 
Salom d’Olmet, de Bordils, de 25 sous, llegat a l’Almoina. 

N. Ramon de Bruguera. 59 x 48 cms. +Camós, 271. 
 
1781 
1361 gener 14, Girona 
Brunissendis, esposa de Pere de Prat, de Matamós, parròquia de Sant Vicenç 

de Camós, filla de Berenguer de Casademont, de Ravós, es fa dona pròpia de 
Ramon Ferrer, beneficiat de Santa Anastàsia de la seu, per raó del seu matrimoni. 

N. Ramon de Peradalta. 24 x 29 cms. +Camós, 279. 
 
1782 
1356 desembre 18, Banyoles 
Pere Oliu, sastre, i Francesc de Guardiola, botiguer de Banyoles, procuradord 

de l’almoina perpètua dels pròcers d’aquesta vila, defineixen per 50 lliures la 
venda que els havia fet pel matrix preu Pere d’Usall, fill de Joan de Plaça i de 
Brunissendis, i la seva esposa Beatriu, d’una coromina, dues feixes i 5 migeres de 
blat censals. 

N. Bernat Jofre. 48 x 34 cms. +Camós, 284. 



 
1783 
1355 abril 8, Girona 
Bonanata, filla d’Arnau Ribot, de Pujals dels Cavallers i esposa de Jaume ça 

Roca, de Sant Vicenç de Camós, es fa dona pròpia de Ramon de Clota, paborde de 
l’Almoina per raó del mas ça Roca. 

N. Ramon Gil. 21.5 x 31 cms. +Camós, 285. 
 
1784 
1357 setembre 11, Girona 
Llorenç Bertran, de Sant Vicenç de Camós, cabreva a Ramon de Clota, 

paborde de l’Almoina, un camp de 3 vessanes comprat a Berenguer Calvell i 
Caterina, esposos de la mateixa parròquia, situat a l’indret de Coromines, pel que 
fa tasca. 

N. Berenguer Guerau, de la cúria espiscopal. 16 x 31 cms. +Camós, 286. 
 
1785 
1358 febrer 17, Banyoles 
Berenguer de Carreres, de Sant Vicenç de Camós, firma rebut a Guillem de 

Pratsevall, del mateix lloc, de 450 sous bar., preu d’un camp, anomenat ses 
Margenedes, que li havia venut l’any anterior. 

N. Berenguer Bianya. 13 x 31 cms. +Camós, 287. 
 
1786 
1359 juliol 1, Sant Vicenç de Camós 
Guillem Congost, propietari del mas Congost de Vall, de Sant Vicenç de 

Camós, el cabreva a Ramon Ferrer, beneficiat de Santa Anastàsia, i reconeix ser 
home propi del mateix. 

N. Ramon de Bruguera. Còpia de 1587. 47 x 27 cms. +Camós, 288. 
 
1787 
(1329) 1330 febrer 10 
Fra Pere de Martís, cambrer del monestir de Banyoles, enfranqueix 

Brunissendis, filla de Joan Ferrer de Vilarrasa, de Sant Vicenç de Camós, per 2 
sous 8 d. bar. 

N. Bernat de Casademont, de Banyoles, S. Ramon de Bruguera. 16 x 19 cms. 
+Camós, 289. 

 
1788 
1374 juny 13, Girona 
Guillem de Santvicenç, canonge i paborde de Gener de la seu, enfranqueix per 

tres quarts Francesca, filla de Pere Trull, de Parets, que per un quart és dona 
pròpia del prior de Sant Nicolau de Calabuig [del monestir de Banyoles], que casa 
amb Guillem Pedrés, de Sant Vicenç de Camós. 

N. Joan de Fontcoberta. 18 x 20 cms. +Camós, 290. 
 
1789 
1305 maig 23 



Berenguer de Freixe, cambrer del monestir de Banyoles, i Ramon de Miralles, 
cavaller i Englentina de Cals, esposos, enfranqueixen Pere, fill de Pere de Pouador, 
de Matamós, parròquia de Sant Vicenç de Camós, per 35 sous cada un. 

N. Bernat de Reixach, de Banyoles. S. Arnau Guillem de Puig. 
18 x 28 cms. +Camós, 291. 
 
1790 
1333 març 29 
Teresa, viuda de Pere de Cals, enfranqueix Brunissendis, filla de Joan de 

Torrent, de Sant Vicenç de Camós, per 2 sous 8 d. bar. 
N. Pere Amich. S. Berenguer de Roca. 16 x 21 cms. +Camós, 292. 
 
1791 
(1339) 1340 febrer 7, Banyoles 
L’abat Ramon, del monestir de Banyoles, enfranqueix Caterina, filla de Bernat 

de Pujol, de Sant Vicenç de Camós, per 2 sous 8 d. 
N. Pere Amich. 20 x 24 cms. +Camós, 293. 
 
1792 
1312 juliol 19 
L’abat Bernat, del monestir de Banyoles, enfranqueix Brunissendis, viuda 

d’Arnau de Farners i filla de Joan de Llapart, de Sant Vicenç de Camós, que passa 
a ser dona pròpia d’Arnau Adroher, paborde de l’Almoina i senyor del mas Ferrer 
de Crosanes, on ella es casa, per 80 sous, que rep per mediació de Guillem 
deFarners i Bartomeu de Gavarret. 

N. Joan de Reixach, de Banyoles, S. Arnau de Beuda. 22 x 24 cms. +Camós, 
294. 

 
1793 
1312 juliol 20 
Fra Bernat, abat de Banyoles, enfranqueix Maria, filla d’Arnau de Farners, de 

Sant Vicenç de Camós, que passa a ser dona pròpia de l’Almoina, per 2 sous 8 d. 
N. Joan de Reixach. S. Francesc Simon. 17 x 27 cms. +Camós, 295 
 
1794 
1374 octubre 19, Corts 
Guillem de Palol, senyor del castell d’Arenys, resident al castell de Palol de 

Revardit, com a procurador de Felipa, filla de Ramon de Santjulià, enfranqueix 
Agnès, filla de Guillem de Soler i Guillema, esposos de Palol de Revardit [que casa 
al mas Mir de Camós], per 2 sous 8 d. 

N. Pere de Caselles, de Cornellà. 28 x 27 cms. +Camós, 296 
 
1795 
1397 març 29, Girona 
Joana, esposa de Bartomeu Esperapans àlies Ferrer, de Sant Vicenç de Camós, 

reconeix a Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, ser dona pròpia d’aquesta, per 
raó del mas Ferrer de Sant Vicenç de Camós. 

N. Narcís Simó. 26 x 30 cms. +Camós, 297. 
 
1796 



1367 maig 29, Girona 
Joan, fill de Pere de Prat, hospitaler de Galliners, natural de Banyoles, es fa 

home propi de l’Almoina en mans del paborde Pere Joan, per haver-se casat al 
mas Ferrer de Cruanyes, de Sant Vicenç de Camós, amb Ermessendis, propietària 
del mateix. 

N. Ramon de Bruguera. 18 x 30 cms. +Camós, 298. 
 
1797 
1381 abril 25, Girona 
Joan de Prat, fill de Pere de Prat, hospitaler de Galliners, que ha entrat al mas 

de Cruanyes de Sant Vicenç de Camós per causa de matrimoni i que té domicili a 
Banyoles, reconeix a Jaume de Soler, paborde de l’Almoina, ser home propi 
d’aquesta per raó del dit mas. 

N. Joan de Fontcoberta. 17 x 33 cms. +Camós, 299. 
 
1798 
1391 abril 1, Banyoles 
Arnau de Congost de Vall, de Sant Vicenç de Camós, i la seva esposa Astruga 

es fan persones pròpies de Pere Radulf, paborde de l’Almoina, ell per haver 
comprat el mas, que es té pel benefici del paborde, i ella per raó del matrimoni 
contret. 

N. Francesc Pedret. 21 x 32 cms. +Camós, 300. 
 
1799 
1514 març 4, Camós 
Fra Francesc Miró, infermer del monestir de Banyoles, procurador de Bernat 

Soler, beneficiat de Santa Maria dels Turers, estableix a Vicenç Torrent, 
propietari del mas Torrent de Sant Vicenç de Camós, unes terres del mas derruït 
de les Comes; mas de les Comes, de 3 vessanes; erm a ses Comes de ½ vessana; 
camp des Codalet, de 2 vessanes; camp de sa Font, d’1’5 vessana; camp des 
Noguers, de 2 vessanes; camp Vilas de 2’5 vessanes i feixa a Puig de Noves, de 2 
vessanes, per censos diversos, sense acapte 

N. Joan Camps, de Banyoles. 47 x 48 cms. +Camós, 301 
 
1800 
(1321) 1322 febrer 27, Banyoles 
Mateu de Congost, de Sant Vicenç de Camós, i la seva esposa çSibilꞏla, venen a 

Pere de Serrat, de la mateixa parròquia, el cens d’una gallina i 3 diners que aquest 
els fa pel camp de Coma i la trilla Clopera, que havien estat de dit mas Congost, 
per 28 sous bar. 

N. Pere Amic d’Hspital. 28 x 28 cms. +Camós, 302. 
 
1801 
(1311) 1312 març 5 
Mateu de Congost d’Avall, de Sant Vicenç de Camós i la seva esposa Sibilꞏla, 

filla de Guillem de Congost, venen a Ramon de Serrat d’Amont i Guillema, esposos 
de la mateixa parròquia un erm que tenen per l’Almoina a Camós, a la muntanya 
de Trullars, pel preu de 20 sous. 

N. Joan de Reixach. S. Francesc Simó. 21 x 36 cms. +Camós, 303. 
 



1802 
(1311) 1312 març 5 
Mateu de Congost de Vall i Sibilꞏla, esposa seva, filla de Guillem de Congost, 

de Sant Vicenç de Camós, i Berenguer de Roca, de la mateixa parròquia, venen a 
Ramon de Serrat de Mont i Guillema, esposos, també de Camós, una margenada 
erma situada a la costa d’Olmell, que tenen per l’Almoina, pel preu de 3 sous. 

N. Joan de Reixach. S. Francesc Simó. 19 x 27 cms. +Camós, 304. 
 
1803 
(1331) 1332 febrer 17 
Francesc Sabench, de Banyoles, procurador de Pere de Mitjavila, mercader de 

Barcelona, ven a Guillem Asprell, de Sant Vicenç de Camós, una terra i vinya 
situada a aquesta parròquia, sobre els masos de Costarabida, a la muntanya de 
Gironella, que dit Pere havia adquirit a l’hereu de Guillem de Bas, de Banyoles, 
pel preu de 25 sous. 

N. Ramon de Bruguera. 19 x 43.5 cms. +Camós, 305. 
 
1804 
1417 març 18, Girona 
Pere Narcís Ferrer, propietari del mas Ferrer, de Sant Vicenç de Camós, i la 

seva esposa Margarida, filla deJordi Croses, del veïnat de Tomet, de Medinyà, 
reconeixen ser persones pròpies de l’Almoina. 

N. (...). 25 x 43 cms. +Camós, 306 
 
1805 
1598 novembre 22, Girona 
Joan Besalú, propietari del mas Besalú de Sant Vicenç de Camós, cabreva a 

l’Almoina el quintà del mas Besalú, de 6 vessanes de cabuda. 
N. Miquel Vila. +Camós, 307. 
 
1806 
1535 febrer 23, Girona 
Baldiri Balle, paborde de l’Almoina, que té els dominis directe i útil del mas 

Besalú del veïnat de Cruanyes, de Sant Vicenç de Camós, estableix a Joan 
Moriscot àlies Besalú i a la seva esposa Joana el dit mas per 35 sous de cens i 3 sous 
per l’homenatge i mals usos, i en rep 4 ducats d’or d’entrada. 

N. Joan Benet Pasqual. 55 x 31 cms. +Camós, 308. 
 
1807 
1268 desembre 8, Banyoles 
Arnau, sagristà, i Berenguer de Comelles, procuradors del monestir de 

Banyoles, enfranqueixen Maria, filla de Joan Verdera i de Berenguera, esposos de 
Sant Vicenç de Camós, amb retenció del seu fill Guillem i de Gironès de Pujol, per 
22 sous. 

N. Joan, levita. S. Bernat de Puig. 18 x 25 cms. +Camós, 309. 
 
1808 
1299 maig 30 
Fra Guillem de Cistella, cambrer del monestir de Banyoles, i Englentina de 

Cals, esposa de Ramon de Miralles, cavaller, enfranqueixen Ramon de Pouador, 



fill de Pere de Pouador, de Matamós, parròquia de Sant Vicenç de Camós, per 80 
sous. 

N. Bernat de Reixach. S. Joan de Reixach. 20 x 28 cms. +Camós, 310. 
 
1809 
1281 abril 28 
Fra Berenguer de Masvidal, prior claustral i procurador de l’abat Arnau, del 

monestir de Banyoles, enfranqueix Joan de Vilar, nascut al mas Prat de Sant 
Vicenç de Camós, per 100 sous. 

N. Joan de Reixach. S. Arnau Guillem de Puig. 18 x 27 cms. +Camós, 311. 
 
1810 
(1217) 1218 febrer 27 
Pere de Cals enfranqueix Berenguera, filla de Maria Carrera, que passa a ser 

dona pròpia de Beatriu de Calonge, per 6 sous 6 diners bar. 
N. Ramon, prevere de Sant Vicenç de Camós. 5 x 13 cms. +Camós, 312 
 
1811 
(1235) 1236 febrer 11 
Arnau d’Escala, procurador de l’Almoina, firma a Berenguer de Canelles, de 

Corts, el camp de Vila-rasa, que té a Sant Vicenç de Camós, per plantar-hi vinya 
en un termini de tres anys, a condició de fer-li tasca i cens d’un parell de gallines i 
la meitat de l’oli. 

N. Bernat de Vic. S. Guillem de Moles. Carta partida. 12 x 14.5 cms. +Camós, 
313. 

 
1812 
1282 juny 12 
Jaume, fill de Besalú Ferrer de Cruanyes, de Sant Vicenç de Camós, reconeix 

ser home propi d’Arnau de Camós i fer-li una oca de cens, i s’obliga a no residir 
entre el pont de Girona i el rec de Guèmol que surt de l’estany. 

N. Bernat de Reixach, de Banyoles. S. Jaume de Puig. 10 x 20 cms. +Camós, 
314. 

 
1813 
(1242) 1243 gener 9 
Arnau de Prat, la seva germana Berenguera i Bernarda, filla de dita 

Berenguera, que havien estat del mas de Prat de Congost, parròquia de Sant 
Vicenç de Camós, Adelaida de Roca i Guillem fill seu, que havien estat del mas 
Roca de Congost, tots habitants de Banyoles, reconeixen a Pere de Pedrinyà, 
paborde de l’Almoina, ser persones pròpies d’aquesta per raó dels dits masos. 

N. Joan, levita. S. Estrader, clergue. 14 x 16 cms. +Camós, 315. 
 
1814 
(1273) 1274 gener 23 
Joan Verdera, de Sant Vicenç de Camós, i la seva esposa Berenguera fan 

heretament al seu fill Berenguer del mas Verdera, amb reserva de legítima per als 
altres fills, Joan, Ermessendis i Boneta. I el dit Berenguer fa donació per causa de 
núpcies a Guillema, filla de Pere de Bac, de Santa Maria de Camós, de 300 sous 



sobre béns que té pel monestir de Banyoles i per Arnau de Camós, cavaller, i rep 
altres atnts de dot i l’aixovar que es descriu. 

N. Bernat de Reixach. S. Arnau Guillem de Puig. Carta partida. 24 x 24 cms. 
+Camós, 316. 

 
1815 
1255 abril 6 
Adelaida, filla de Ramon de Quintana, de Sant Vicenç de Camós, i el seu marit 

Joan, la seva mare Dolça i el seu germà Pere venen a Domènec de Biert, la seva 
esposa Ermessendis, el seu fill Bartomeu i l’esposa d’aquest, Ermessendis, les 
tasques i censos que reben a la vinya dels compradors, situada a la casa de 
Matacans per 110 sous bar. 

N. Joan levita. S. Bernat de Reixach. 25 x 31 cms. +Camós, 316bis. 
 
1816 
1275 octubre 21 
Pere Guillem de Vilar, de Sant Vicenç de Camós, la seva esposa Maria, la filla 

de dit Pere, Maria i el marit d’aquesta, Pere, estableixen a Ramon i Guillem de 
Mont, germans, fills de Ramon de Mont, de la mateixa parròquia, un camp que 
tenen per l’Almoina a Sant Vicenç de Camós, indret de Rovira, a cens d’una 
quartera de civada, per raó d’haver-los establert mitja coromina, encarregant-los 
les 8 migeres que els venedors feien per la coromina sencera al rector de l’altar de 
Sant Vicenç de l’església de Sant Feliu de Girona. 

N. Joan, levita. S. Bernat de Reixach. 21 x 23 cms. Deteriorat. +Camós, 317. 
 
1817 
1251 juny 10, Banyoles 
Ramon de Quintana, de Sant Vicenç de Camós, la seva esposa Dolça i la seva 

filla Adelaida venen a Domènec de Biert i Ermessendis, esposos del mateix lloc, 
una gallina, una quartera de vi i un diner de cens que reben per la vinya d’aquest, 
situada a ça Muntada, pel preu d’11 sous bar. de tern. 

N. Joan, levita. S. Rostand. 19 x 15 cms. +Camós, 318. 
 
1818 
(1223) 1224 març 23 
Pere Boneta, de Camós, i la seva esposa Pereta, amb consentiment de Ramon 

de Quintana i de la seva esposa Dolça, venen a Domènec de Biert, de Sant Vicenç 
de Camós, i a la seva esposa Ermessenda Baguer una terra que tenen a la Font de 
Montada, a cens de dit Ramon de Quintana, pel preu de 20 sous bar. 

N. Estrader, clergue. 15.5 x 20 cms. +Camós, 319. 
 
1819 
1290 setembre 4 
Sentència de Ramon Calvet, jutge ordinari de Girona, en causa promoguda 

per Sibilꞏla, viuda de Jaume de Plaça, contra Pere i Berenguer, hereus de Pere de 
Plaça, sobre les tasques que dit Jaume rebia al mas Besalú de Cruanyes, de Camós. 

N. Ramon de Cot. 46 x 29 cms. +Camós, 320 
 
1820 
1340 abril 28 



Arnau de Palol, tresorer de la seu i colꞏlector de la talla per a la defensa de les 
esglésies de Girona, reconeix a Guillem de Bacià i Arnau Ferrer, de Sant Vicenç de 
Camós, que en nom propi i per la cambreria del monestir de Banyoles li han pagat 
79 sous, i els restitueix les penyores que els prengué per manllevar diners al call 
jueu de Banyoles. 

N. Arnau de Pols. Carta partida. 25 x 33 cms. +Camós, 320bis. 
 
1821 
1354 setembre 16, Girona 
Bernat de Rovira, de Palol de Revardit, hereu de Guillema, neboda seva, filla 

de Guillema Teixidor, de Santa Maria de Camós i d’Astruga, germana de 
l’atorgant, renuncia a Ramon de Clota, paborde de l’Almoina, la borda Teixidor 
de Camós. 

N. Ramon Gil. 24 x 32 cms. +Camós, 321. 
 
1822 
1341 juny 26 
Guillem Ferrer, fill de Guillem Ferrer, de Palol de Revardit, ven a Guillem 

Arnau, Pere Mitjà, Guillem de Verdaguer i el seu fill Pere, tots de Palol; Bernat 
Tassi, Estefania de Fcoll, Francesc Albaquer, Berenguer Maruny, Arnau de Cases, 
Pere Martorell i Maria, esposos, Bernat de Vila, Joan Padrés, Bonanat de Vila i 
Berenguera, esposos, Berenguer d’Estrada, Bonanat Bartolí, Pere de Cases i 
Guillema, esposos i Llorenç Noguer, de Santa Maria de Camós, el dret de llòssol 
per 1.500 sous bar., dels que li firmen debitori. 

N. Guillem Rei, de Girona. 35 x 40 cms. +Camós, 322. 
 
1823 
(1220) 1221 març 19 
Arbert de Calonge, fill de Robert de Calonge, amb consentiment del seu fill 

Ramon i de les seves germanes Ermessendis i Beatriu, ven a Arbert de Calonge, 
oncle seu, la seva possessió de Congost, situada a Sant Vicenç i Santa Maria de 
Camós, pel preu de 1.600 sous de quatern, dels de 50 el marc. 

N. Bernat Esteve. S. Bernat Sanç. 23 x 22 cms. +Camós, 323. 
 
1824 
1273 novembre 21 
Ramon de Santjulià, cavaller, la seva esposa Ermengarda i els seus fills 

Guillem i Bernat de Palol, venen a Marquès de Santacecília, paborde de l’Almoina 
i a Pere de Cornellà, procurador de la mateix, amb consentiment de Ponç d’Urgio i 
de Guillem Pere, canonges de la seu, marmessors de Guillem de Montgrí, sagristà 
de la mateixa seu, la meitat del delme de la Mota i un anyell sinodal que reben del 
capellà de Santa Maria de Camós, pel preu de 1660 sous, inclòs el terç que pertoca 
sobre la venda a l’ardiaca de Rabós. 

N. Ramon Oller de Palol. 65 x 25 cms. +Camós, 324. 
 
1825 
1273 novembre 21 
Ramon d’Avinyó, ardiaca de Girona, firma a Marquès de Santacecília, 

paborde, i a Pere de Cornellà, procurador de l’Almoina, la meitat del delme de la 
Mota i l’anyell sinodal que fa el capellà de Santa Maria de Camós, adquirits a 



Ramon de Santjulià, a la seva esposa Ermengarda i als seus fills Guillem i Bernat, 
per 1660 sous bar, i en rep 350 sous. 

N. Ramon Oller de Palol, de la cúria episcopal. Carta partida. 37 x 29 cms. 
+Camós, 325. 

 
1826 
1345 maig 21 
Guillem de Palol, senyor de Palol de Revardit, atès que Guillem, fill de Guillem 

Ferrer, de Palol, ha definit a Ramon Tassi, Guillem Arnau, Guillem Pedrés, Joan 
Maruny, Pere de Coll, Francesc Albaquer, Simó de Cases, Pere de Cases, Bonanat 
Noguer, Maria de Martorell, Bernat de Vila, Bonanat de Vila, Pere Verdaguer, 
Bonanat Bartolí, Pere Mitjà i Berenguer d’Estrada, de Camòs, el dret de llòssol, 
confirma la transacció per 300 sous. 

N. Ramon de Bruguera. 35 x 42 cms. +Camós, 326. 
 
1827 
1351 setembre – 1354 setembre, Girona 
Procés realitzat amb intervenció dels jutges ordinaris de Girona, Guillem de 

Vinyoles i Pere de Prat en el que, a requesta de Francesc Andreu, procurador de 
l’Almoina, es pregonen com a masos abandonats els Vila, Bach, Maruny, Mascaró, 
Martorell, Noguera, Teixidor, Cases i Gili, de Santa Maria de Camós, i Serrat, de 
Sant Vicenç de Camós, s’adjudiquen a l’Almoina els Vila, Prat i ses Cases, i 
després d’haver reclamat la borda Teixidor Berenguer Gili, flassader de Girona, 
com a tutor de Bernat Teixidor, de Banyoles, la renuncia, a reserva de 40 sous. 

N. Bartomeu d’Avellaneda. 64 x 43 cms. +Camós, 328. 
 
1828 
1250 desembre 7 
Ramon de Pompià, veguer de Girona, i Guillem de Montcada, procurador reial 

de Catalunya, intimen als homes de Camós, Corts, Palol de Revardit i Adri una 
ordre reial per la qual Jaume I pren sota la seva protecció la senyora Adelaida, 
viuda de Riambau de Camós amb tots els seus béns, i estableixen diverses penes 
pels perjudicis que aquests homes la hi poguessin causar 

28 x 20 cms. +Camós, 329. 
 
1829 
(1336) 1337 gener 27 
Barceló de Puigdecans, de Santa Maria de Camós, i el seu fill Arnau, donen a 

Pere Verdaguer, fill de Guillem Verdaguer de Camós, de Palol de Revardit, la seva 
filla i germana per esposa, dotada amb 1.300 sous i aixovar, i dit Pere n’hi fa 
donació de 1.500, que obliga sobre el seu mas Verdaguer i altres propietats que té 
per l’Almoina, pel monestir de Banyoles i per la pabordia d’Agist de la seu. 

N. Pere Amic. Carta partida. 39 x 38 cms. +Camós, 330. 
 
1830 
s. XIII 
Capbreu dels censos que Riambau de Camós rep a les parròquies de Sant 

Vicenç i Santa Maria de Camós, als masos de Garsendis Verdera, Farner, Arnau 
de Foselles, Berenguer Guillem de Crosanes, Bernat Ramon, Pere Dalmau, 
Adelaida Ferrer, Boneta de Crosanes, Arnau Mriscot, Serra, Joan de Vilar, Esteve 



de Puigdecans, Berenguera de Puigdecans, Frigola, Vila, Bernat Sabater, 
Bartomeu de Vilamitjana, Bellsolà, Terrades, Cervià, Jordana, Redavit, Joan de 
Vilar, Arnau de Vilar, Joan de Redresca, Guillem Feliu, Ramon de Redresca, 
Bernat Ramon, Bernat Tassi, Joan Pedrés, Maria Oller, Guillem de Verdaguer, 
Pere Almon, Guillem de Camós, Pere Joan i Ermessendis de Pla, Bernat 
d’Artigues, Pere d’Artigues, Ramon Ferrer de Cases i Guillema de Cases, 
Albaquer, Noguer, Bernarda d’Estrada, Dolça d’Estrada, Pere Riambau, Guillem 
Teixidor, Ramon Almon, Dalmau de Benur amb Pere de Font de Casals pel mas 
d’Arena, Pere de Forn, Sarrà i Bernat de Colobreda 

Sense cloure. 74 x 16 cms. +Camós, 331. 
 
1831 
1221 octubre 13 
Arbert de Calonge, fill de Roig de Calonge, el seu germà Ramon de Calonge i 

les seves germanes Ermessendis i Beatriu, venen a Arnau d’Escala, clergue de 
Girona, la possessió de Congost, situada a les parròquies de Sant Vicenç i Santa 
Maria de Camós, pel preu de 28 marcs de plata. 

N. Bernat Esteve. S.Bernat Sanç. 45 x 40 cms. +Camós, 332. 
 
1832 
(1295) 1296 febrer 26 
Guillem, fill de Guillem de Palol, cavaller, i de Gueraua, no emancipat, firma 

totes les vendes que pugui fer el seu pare. 
B. Bernat de Reixach S. Arnau Guillem de Puig. Còpia de 1297. 22 x 31 cms. 

+Camós, 333. 
 
1833 
1299 juliol 28 
Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, redueix a Guillem Arnau de Camós, de 

Palol de Revardit, Guillem deVerdaguer, Pere Mitjà, Bernat de Cases, de Santa 
Maria de Camós, Pere de Cases, Bernat de Vila, Pere de Font, Pere de Caselles 
d’Adri i Juscafred de Benuit de Montbo, a cens de 8 sous cada un, les manedes que 
li feien, ja anteriorment commutades en quantitats de blat. 

N. Besalú Burgués, de Girona. Carta partida. 23 x 27 cms. +Camós, 334. 
 
1834 
a) 1279 desembre 10 
Brunissendis, filla de Bernat de Camós i de Guillema, ven al seu pare el dret 

que té sobre els feus que aquest té per Ramon de Santjulià i per Arnau de Camós a 
les parròquies de Santa Maria de Camós i Palol de Revardit, pel preu de 30 sous. 

b) 1279 agost 10 
Bernat de Puig, de Medinyà, defineix a Brunissendis, filla de Bernat de Camós, 

el dret que té per raó de donació per causa de núpcies, sobre els feus esmentats més 
amunt. 

N. Bernat de Reixach, de Banyoles,. Còpies de 1280, 30 x 26 cms. +Camós, 335. 
 
1835 
1211 juliol 1 



Renall de Puig reconeix a Riambau de Camós que els habitants dels masos 
Moriscot, Bernat Ramon, Puigdecans, Terre i Mir, que ha comprat a Bernat de 
Camós, fan a dit Riambau les prestacions que es ressenyen. 

N. Bernat Esteve, de Girona. S. Pere Ramon. 12 x 16 cms. +Camós, 336. 
 
1836 
(1256) 1257 febrer 22 
Bernat de Camós, fill de Bernat de Camós cavaller, i d’Alamanda, defineix a 

Arnau de Camós el mas de Perpinyà Ferrer de Cruanyes, el camp de Pufalmena i 
els delmes dels masos Berenguer de Vila, Berenguer de Puigdecans i Prat de Mont, 
que Riambau de Camós, pare de dit Arnau, havia empenyorat a dit Bernat 
cavaller, per 80 sous. 

N. Joan, levita de Banyoles. S. Bernat de Reixach. 48 x 22 cms. +Camós, 337. 
 
1837 
(1297) 1298 març 19 
Conveni entre Guillem de Palol de Revardit, cavaller i Berenguer de 

Torrentans, clergue de la capella de la casa del sagristà de la seu, sobre la part de 
terços, lluïsmes i foriscapis a percebre dels masos Tassi i Vilademunt, de Santa 
Maria de Camós i Palol. 

N. Besalú Burgués, de Girona. Carta partida. 17 x 30 cms. +Camós, 338. 
 
1838 
1292 abril 17 
Ramon Mascaró, de Santa Maria de Camós, i la seva esposa Maria, estableixen 

a Barceló Oller i Maria, esposos, una casa situada a Camós, que tenen per 
l’Almoina, a cens de 3 sous 2 diners, per 20 sous d’entrada. 

N. Bernat Ferrer, domer de Palol de Revardit. Carta partida. 34 x 17 cms. 
+Camós, 339. 

 
1839 
1277 abril 12 
Pere Criveller, de Camós, i la seva esposa Maria, filla de Joan Verdera de 

Camós, es fan persones pròpies d’Arnau de Camós, cavaller, junt amb el seu fil 
Pere i les filles Guillema i Garsendis. 

N. Bernat Ferrer de Palol, domer de Mata. 14 x 21 cms. +Camós, 340. 
 
1840 
1309 desembre 25 
L’abat Bernat, del monestir de Banyoles, enfranqueix Joan, fill natural 

d’Ermessendis de Pratmitjà, de Camós, per 12 sous 4 diners. 
N. Joan de Reixach, de Banyoles, S. Arnau de Beuda. 16 x 28 cms. +Camós, 

341 
 
1841 
1313 juny 6 
Ermessendis de Cartellà, senyora d’Hostoles i de Rocacorba, i Uliardis, viuda 

de Guillem de Santaniol, i la filla d’aquesta, Orpai, esposa de Berenguer de 
Benages, cavaller, enfranqueixen Astruga, filla de Pere de Pedra i d’Astruga, 
d’Adri, [que casa al mas Verdaguer de Camós], per 2 sous 8 diners. 



N. Joande Reixach, de Banyoles. S. Arnau Guillem de Puig. 16.5 x 23 cms. 
+Camós, 342. 

 
1842 
(1315) 1316 gener 17 
Joan deVilar, procurador de Guillem deCamp, clergue de la Trinitat, 

procurador al seu torn de mestre Guitart, capellà de Palol de Revardit, 
enfranqueix Berenguera, filla de Bernat d’Oliveres, de Palol de Revardit, que 
passa a ser dona pròpia de l’Almoina, en casar-se al mas Vila de Camós, per 2 sous 
8 diners. 

N. Joan de Reixach. S. Berenguer de Bruguer.18 x 23 cms. +Camós, 343 
 
1843 
1315 novembre 27 
Fra Pere de Martís, cambrer del monestir de Banyoles, i fra Pons de Súbils, 

infermer del mateix, com a procuradors de l’abat, enfranqueixen Brunissendis, 
filla de Berenguer Verdera d’Església, de Sant Vicenç de Camós, que passa a ser 
dona pròpia de l’Almoina, en casar amb Ramon Mascaró, de Santa Maria de 
Camós, per 2 sous 8 diners. 

N. Joan Reixach, de Banyoles. S. Berenguer de Bruguer. 14 x 23 cms. +Camós, 
344. 

 
1844 
(1329) 1330 gener 18 
Arnau de Bach, natural de Santa Maria de Camós, veí de Banyoles, reconeix a 

Bernat de Pera, paborde de l’Almoina, ser home propi seu per haver-ho estat el 
seu pare. 

N. Arnau de Mas, de Girona. 15 x 31 cms. +Camós, 345. 
 
1845 
(1335) 1336 febrer 23 
Jaume de Farners, obtentor del benfici fundat per Berenguer Safrou, de 

Camós, a l’església de Sant Vicenç de Camós, i per raó d’aquest benefici senyor de 
la tercera part del mas Frigola de Bacià, parròquia de Sant Vicenç de Camós, 
enfranqueix Berenguera, filla de Guillem Frigola, per 30 sous, per haver-se casat 
amb Guillem Guilló abans de redimir-se. 

N. Pere Amich. S. Berengtuer de Roca. 16 x 30 cms. +Camós, 346. 
 
1846 
1335 agost 26 
Guillem de Segueró, fill de Pere de Segueró, de Vilavenut, i la seva mare Dolça, 

propietària de dues parts indivises del mas Frigola de Bacià, parròquia de Camós, 
enfranqueixen per dues parts Berenguera, filla de Guillem de Frigola, per dues 
parts de 2 sous 8 diners. 

N. Pere Amich. S, Galceran de Bàscara. 16 x 19 cms. +Camós, 347. 
 
1847 
1333 agost 11 



Pere Garriga, clergue procurador de Jaume de Trilla, canonge i paborde 
d’Agost de la seu, enfranqueix Pere Gifre, fill de Pere Gifre de Foleià, parròquia 
de Canet [dit després Pere Tassis, de Camós], per 55 sous bar. 

N. Francesc Simó, de Girona. 20 x 20 cms. +Camós, 348. 
 
1848 
1324 desembre 29 
Arnau de Carrera julior, de Sant Feliu de Pallerols, procurador de la 

vescomtessa Beatriu de Rocabertí, enfranqueix Alamanda, filla de Bernat de Pere, 
de l’esmentada parròquia, dona pròpia d’aquella per dues parts, i de Guillem de 
Santaniol per una [que casa amb Bonanat Bartolí, de Camós], per 21 diners bar. 

N. Bernat d’Alguer, diaca de les Planes. 12 x 21 cms. +Camós, 349 
 
1849 
1337 abril 16 
Guillem de Galliners, cavaller, enfranqueix Margarida, Berenguera i 

Ermessendis, filles de Francesc Amalric, de Santa Llogaia de Terri,[una de les 
quals casa amb en Bosch de Camós], per 4 sous bar. 

N. Guillem Sans, deBàscara. 18 x 23 cms. +Camós, 350. 
 
1850 
1341 agost 29 
Jaume de Trilla canonge i paborde d’Agost de la seu, enfranqueix Berenguera, 

filla de Guillem de Pla, de Camós, parròquia de Palol de Revardit, per 2 sous 8 
diners. 

N. Ramon Viader, de Girona. 14 x 33 cms. +Camós, 351. 
 
1851 
(1346) 1347 gener 23 
Ramon de Coll de Faja, obtentor del benefici fundat per Bernat de Vilafreser a 

l’altar de Sant Jaume de l’església de Sant Feliu de Girona, enfranqueix Agnès de 
Font, filla de Guillem deFont, d’Adri, per 2 sous 8 d. 

N. Ramon de Bruguera, de Girona. 15 x 28 cms. +Camós, 352 
 
1852 
1359 novembre 26, Girona 
Pere de Bordils, Guillem de Castell i Ferrer de Sagurioles, cónsols de l’Hospital 

nou de Girona, enfranqueixen Arnau de Soler, de Llorà [que casa al mas Coll de 
Camós], per 10 lliures bar. 

N. Ramon de Bruguera. 25 x 28 cms. +Camós, 353 
 
1853 
1372 desembre 16, Girona 
Bartomeu Ribot, canonge i rector del Vestuari de Sant Feliu de Girona, 

enfranqueix Jaume, fill de Guillem Vendrell i de Bonanata, de Taialà, [que casa al 
mas Arnau, de Camós]., per 8 lliures. 

N. Joan de Fontcoberta. 19 x 31 cms. +Camós, 354. 
 
1854 
1287 juliol 20, Palol de Revardit 



Capbreu que fan a Arnau de Sexà, cambrer de Sant Pere de Rodes, Arnau de 
Camós, Guillem de Verdaguer i Arnau Joan, de Palol de Revardit, Juscafrè, de 
Montbó; Bernat de Maruny, de Santa Maria de Camós; Barceló Oller, fill de Joan 
Oller i Pere Mitjà de Camós, de Palol i Ramon Bernat de Canelles, de Corts, de 
béns situats a Palol de Revardit. 

N. Bernat de Reixach, de Banyoles. S. Arnau Guillem de Puig. 53 x 27 cms. 
+Camós, 355 
 
1855 
(1342) 1343 març 18 
Guillem de Vilar, de Banyoles, i la seva esposa Brunissendis, filla de Ramon de 

Ferradons, venen a Berenguer Olivet, clergue de la capella del castell de Creixell, 
el directe domini i 8 sous de cens sobre una terra situada a la parròquia de Mata, 
que afronta amb el camí reial, per 16 lliures. 

N. Berenguer de Roca, de Banyoles. 40 x 38 cms. +Camós, 356. 
 
1856 
1343 abril 7 
Guillem de Vilar, fill de Bernat de Vilar, de Banyoles, cabreva a l’Almoina un 

camp proper al mas Ferrerós de Mata, de 5 vessanes, del que ha venut 3 vessanes a 
Bernat Rigau, clergue de Cornellà. 

N. Ramon de Bruguera, de Girona. 29 x 26 cms. +Camós, 357. 
 
1857 
1207 dsembre 1 
Pere de Corts i elseu fill Bernnat estableixen a Joan de Puig, de Santa Llogaia 

de Terri, un camp situat a Santa Llogaia, indret de Ventajol, a tasca i braçatge, per 
5 sous d’acapte 

N. Bernat, levita. 8 x 17 cms. +Camós, 358. 
 
1858 
1229 agost 7 
Berenguer de Puig, de Santa Llogaia de Terri, promet a Arnau de Rabós que 

no li demanarà res per la vinya que els seus pares, Joan de Puig i Ermessendis, li 
havien venut, situada als indrets de Salonga i Ventajol 

N. Bernat Esteve, de Girona. S. Ricard d’Osca. 10 x 12 cms. +Camós, 358bis 
 
1859 
1181 novembre 12 
Pere de Serres, la seva esposa Maria i el seu padastre, Pere, empenyoren a 

Guillem de Verges un camp que tenen a Sant Andreu del Terri, a meitat dels fruits 
i meitat de la llavor, per 30 sous de diners de Barcelona. 

N. Ermengol, levita de Girona. S.Berenguer, sots-diaca. 15 x 16.5 cms. 
+Camós, 359. 

 
1860 
1189 abril 14 
Ramon Betet de Prades, de Santa Llogaia de Terri, amb consentiment del seu 

senyor, Ramon de Sarrià (Siriano), fa donació al seu fill Gironès, home propi seu, 



de tots els seus béns, amb reserva de que, si no puguessin continuar convivint, en 
prendria la meitat, i de que doti les seves germanes, Raimunda i Berenguera. 

N. Joan, prevere. 9.5 x 16.5 cms. +Camós, 360. 
 
1861 
1201 desembre 31 
Joan de Puig, de Santa Llogaia de Terri, la seva esposa Berenguera, el seu 

germà, Guillem de Puig, i les seves filles Paria, Pereta i Déulafeu, amb 
consentiment del seu senyor, Pere de Corts, venen a Joan, fill de Guillem Ramon 
de Puig, el camp dit de Coma de sa Llonga, que tenen per dit Pere de Corts a Santa 
Llogaia de Terri, pel preu de 8 sous, i 3 sous i 9 diners per aquest darrer, pel terç. 

N. Joan, prevere. 13 x 16 cms. +Camós, 362. 
 
1862 
1226 novembre 11 
Joan Puig i Ermessendis, esposos prometen a Arnau que redimiran la vinya 

[de Santa Llogaia de Terri] que tenen empenyorada a Bernat Miquel per 10 sous, 
abans de la propera Pentecosta. 

8 x 15 cms. +Camós, 363. 
 
1863 
(1227) 1228 gener 20 
Arnau de Púbol firma a Arnau d’Escala, clergue, la meitat del delme de Santa 

Llogaia de Terri, comprada a Berenguer de Sitjar, de Juià, per 250 sous bar. de 
quatern. 

N. Bernat Esteve, de Girona. S. Ricard d’Osca. 23 x 16 cms. +Camós, 364. 
 
1864 
1227 agost 26 
Bernat Roig de Juià, firma rebut a Pere de Montsoriu, capellà del bisbe 

Guillem de Cabanelles, de 2.800 sous bar., preu de la venda de la meitat del delme 
de Santa Llogaia de Terri. 

N. Bernat Esteve, de Girona. S. Bertran de Santsalvador. 27 x 12.5 cms. 
+Camós, 365. 

 
1865 
1228 abril 11 
Beatriu de Santa Llogaia, amb consentiment de Gaubert, cambrer de Sant 

Pere de Galligants, estableix a Pere Hortalà una casa situada a la cellera de Santa 
Llogaia de Terri, a cens d’una gallina, per 5 sous d’acapte. 

N. Bernat, prevere. 16.5 x 9 cms. +Camós, 366. 
 
1866 
1229 juliol 17 
Joan de Puig, de Santa Llogaia de Terri, i la seva esposa Ermessendis, venen a 

Arnau de Ramós una vinya situada a Santa Llogaia, indrets de Ventajol i Salanga, 
per 605 sous bar. de quatern 

N. Bernat Esteve. S. Bernat Sanç. 15.5 x 29 cms. +Camós, 367 
 
1867 



(1229) 1230 gener 30 
Pere Hortolà ven a Pere de Montsoriu, clergue de Sant Feliu, una casa situada 

a la sagrera de Santa Llogaia de Terri, establerta per Beatriu de Santa Llogaia, pel 
preu de 60 sous de diners. 

N. Artau de Mata, prevere. 15 x 20 cms. +Camós, 369. 
 
1868 
1230 agost 27 
Pere Adalbert i la seva esposa Boneta venen a Arnau d’Escala el celler que 

tenen a Santa Llogaia de Terri per Raimunda, viuda de Monger, i per Bernat de 
Déu, per 70 sous dels de 88 el marc. 

N. Bernat de Vic. S. Guillem de Canelles, 25 x 16 cms. +Camós, 370. 
 
1869 
1231 agost 18 
Beatriu de Santa Llogaia ven a Pere de Montsoriu un cens de dues gallines i el 

directe domini sobre una casa que aquest ha comptat a Pere d’Hort, situada a la 
cellera de Santa Llogaia de Terri, pel preu de 10 sous bar. 

N. Bernat de Vallfogona. 17 x 16.5 cms. +Camós, 371. 
 
1870 
(1274) 1275 març 22 
Maria Albert, de Santa Llogaia de Terri, el seu marit Guillem, el seu pare 

Guillem i la seva mare Ermessendis, venen a Marquès de Santa Cecília, paborde, i 
a Pere de Cornellà, procurador de l’Almoina, un cortal situat a la vila de Santa 
Llogaia de Terri, amb dret a carregar a la seva paret, pel preu de 27 sous. 

N. Ramon Gascó, sacerdot. 15 x 19 cms. +Camós, 372. 
 
1871 
(1291) 1292 febrer 1 
Jaume de Cornellà, titular de delmes de Vilamarí, reconeix a Berenguer de 

Terrades, jurista de Girona, procurador de l’Almoina, que el delme de Puig de 
Llorà, de la parròquia de Santa Llogaia de Terri, és tot de l’Almoina, i el defineix. 

N. Besalú Burgués. 18 x 21 cms. +Camós, 373. 
 
1872 
1231 setembre 17 
Sentència de Bernat Cortès, oficial del bisbe, en causa entre Arnau d’Escala i 

Dalmau, beneficiat de Santa Llogaia, sobre delmes del mas de Bernat Arnau de 
Santa Llogaia. 

N. Ramon, sots-diaca. 21.5 x 16 cms. +Camós, 374. 
 
1873 
1317 maig 21 
Guillem de Galliners, senyor de Santa Llogaia de Terri, enfranqueix Guillema, 

filla de Bernat d’Arenys, de Santa Llogaia, i de Raimunda, per 2 sous 8 d. 
N. Ramon d’Arenys, de Santa Llogaia. 12 x 27 cms. +Camós, 375. 
 
1874 
1346 juliol 14 



Arnbitratge de Berenguer d’Espolla, jurista de Girona, entre Dalmau Xatmar, 
senyor del castell de Medinyà, mestre Guerau de Santdionís, metge de Girona, i 
Ramon d’Espasèn, fill de Guillem d’Espasèn cavaller, d’una part, i Pere de 
Casadevall, paborde de l’Almoina, d’altra, sobre la propietat del delme d’una feixa 
situada a Santa Llogaia de Terri, indret de sa Sauleda. 

N. Ramon de Bruguera. 74 x 65 cms. +Camós, 376. 
 
1875 
sense data (ca. 1250) 
Berenguer de Sitjar, de Juià, fill de Bernat de Sitjar, estableix a Pere de Prats, 

fill de Guillem Roig de Prats, la batllia del seu delme de la parròquia de Santa 
Llogaia de Terri, per 30 sous d’acapte. 

N. Arnau de Mercadal. 11 x 20 cms. +Camós, 377. 
 
1876 
1261 juliol 11 
Bernat de Salt, tresorer, i Cervià de Mercadal, prevere de capítol de la seu, 

procuradors del Vestuari, prometen a Pere Isarn i Masquès de Santacecília, 
marmessors de Bernat Ramon de Déu, que, si algu reclamés per aquest, pel seu 
pare, Bernat de Déu o pel seu oncle Gil, la possessió que dit testador havia llogat al 
vestuari, situada a Santa Llogaia de Terri, per raó de deutes, contribuiran a pagar-
los. 

N. Ramon Oller de Palol, de la cúria episcopal. 14’5 x 28 cms. +Camós, 378. 
 
1877 
(ca. 1200) 
Estefania i el seu fill Bernat estableixen a Pere de Puig i Guillema, esposos, la 

batllia del delme de Santa Llogaia de Terri per la seva vida, a prestació d’un xai, 4 
fogaces, una oca i 3 aimines de blat, per 40 sous, moneda de Girona. 

Sense cloure. 8 x 22 cms. +Camós, 379. 
 
1878 
(1236) 1237 gener 5 
Cerdana, viuda de Pere de Prats, de Santa Llogaia de Terri, defineix a Arnau 

d’Escala la batllia de la meitat del delme de Santa Llogaia que Bernat de Sitjar de 
Juià havia establert a dit Pere de Prats, d’acord amb una sentència de Ramon de 
Albuciano, ardiaca de Besalú, per 90 sous. 

N. Bernat Esteve, de Girona. S. Guillem Guardier. 25 x 15.5 cms. +Camós, 380. 
 
1879 
(1236) 1237 gener 5 
Sentència de Ramon de Albuciano, ardiaca de Besalú, en la causa d’apelꞏlació 

de Cerdana, viuda de Pere de Prats, contra Arnau d’Escala, clergue, sobre el 
batlliu del delme de Santa Llogaia de Terri. 

N. Ramon de Malla, prevere. 22 x 22 cms. +Camós, 381. 
 
1880 
1334 març 29 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, atès que Pere de Puig, de Santa 

Llogaia de Terri, és batlle del delme que l’Almoina rep a aquesta parròquia, pel 



qual batlliu rep 3 aimines de blat i el redelme del delme i dels terços, lluïsmes i 
foriscapis, i que ha de fer al paborde un vai, set fogaces, una oca i un pernil de 
cens, redueix aquestes prestacions a cens de 8 sous. 

N. Jaume Comte, de Girona. Carta partida. 60 x 38 cms. +Camós, 382. 
 
1881 
(1219) 1220 febrer 13 
Berenguer de Sitjar, de Juià, empenyora a Bernat de Vilafreser, clergue de 

Sant Feliu de Girona, i a Pere de Montsoriu, capellà del bisbe, la meitat del delme 
de Santa Llogaia de Terri per 12 marcs de plata. 

N. Bernat Esteve. S. Bernat Sanç. 27 x 20 cms. +Camós, 383. 
 
1882 
(1227) 1228 febrer 18 
Berenguer de Sitjar, de Juià, firma rebut a Arnau d’Escala, clergue, de 3.100 

sous bar que aquest li devia per la venda de la meitat del delme de Santa Llogaia 
de Terri. 

N. Bernat de Vic. S. Pasqual. 14 x 20 cms. +Camós, 384. 
 
1883 
1227 agost 20 
Bernat Roig de Juià i la seva esposa Ermessendis, amb consentiment de 

Guillem de Cervià i de Berenguer de Sitjar, de Juià, venen a Pere de Montsoriu, 
capellà del bisbe, la meitat del delme de Santa Llogaia de Terri, del que l’altra 
meitat és de dit Berenguer de Sitjar, pel preu de 2.800 sous bar. dels de 88 el marc. 

N. Bernat Esteve. S. Bertran Salvador. 52 x 22 cms. +Camós, 385. 
 
1884 
1227 novembre 21 
Berenguer de Sitjar, de Juià, amb consentiment de Guillem de Cervià, ven a 

Bernat d’Escala, canonge de Girona, la meitat del delme de Santa Llogaia de Terri 
pel preu de 3.100 sous bar., dels de 88 el marc, dels que dit Guillem rep per la 
firma 600 sous, i el batlle de Cervià, 35. 

N. Bernat Esteve. S. Bernat de Santsalvador. 76 x 30 cms. +Camós, 386. 
 
1885 
1236 abril 14 
Testament de Pere de Montsoriu, clergue, que pren per marmessors 

Berenguer, prior de Sant Pere Cercada, Bernat de Vilafreserr, canonge de Sant 
Feliu de Girona, Guillem de Montsoriu, clergue, i Guillem, clergue de Santa 
Coloma; elegeix sepultura a Sant Pere Cercada; llega a aquesta església dos masos 
de Corts comprats a Arnau de Foixà i la meitat d’una casa comprada a Ramon 
Mascarell, a condició que se li celebri aniversari; llega a l’Almoina la seva meitat 
del delme de Santa Llogaia de Terri; disposa almoines per esglésies i fa deixes a 
Guillem de Montsoriu i Bernat de Vilafreser. 

N. Bernat Esteve. Còpia de 1239, 25 x 24.5 cms. Còpia de 1238. +Camós, 387. 
 
1886 
1252 juliol 7 



Riambau de Camós estableix a Joan, clergue de Santa Maria de Camós, mitja 
tasca i delme que rep a la vinya d’aquest, indret de Clos de Revardit, sota el mas 
del mateix nom, i li firma el casal i la trilla que té a la cellera de Santa Maria de 
Camós, a 8 diners de cens. 

N. Bernat, prevere. 24 x 21 cms. +Camós, 388. 
 
1887 
1270 setembre 23 
Guillem de Pla, beneficiat de Sant Feliu de Girona i paborde de Juny, 

enfranqueix Brunissendis, filla de Ramon d’Olivera, batlle de Flaçà, que passa a 
ser dona pròpia de l’Almoina, per 2 sous 8 d. 

N. Pere Joan, prevere. 15 x 11 cms. +Camós, 389. 
 
1888 
1296 juny 22 
Bernat de Maruny, de Santa Maria de Camós, la seva esposa Guillema, el fill 

Bernat i l’esposa d’aquest Beatriu venen a Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, 
una vinya situada a Palol de Revardit, indret de Ginestar, que es té per l’Almoina, 
pel preu de 335 sous. 

N. Pere Burgués, de Girona. 
30 x 25 cm 
+Camós, 390. 
 
1889 
(1309) 1310 febrer 10, Rabós 
Bernat de Palol enfranqueix Guillema, filla de Berenguer Custiol, de Palol de 

Revardit, que passa a ser dona pròpia de l’Almoina, per 2 sous 8 d. bar. 
N. Ramon Garlendis. 12 x 26 cms. +Camós, 391. 
 
1890 
(1288) 1289 febrer 1 
Ramon de Santjulià, cavaller, enfranqueix Berenguera, fila de Ramon Martí, 

de Palol de Revardit i de Maria, esposos, que passa a ser dona pròpia d’Arnau de 
Camós, cavaller, per 2 sous 8 diners. 

N. Bernat Ferrer, domer de Palol, “iuratus domini episcopi”. 13 x 21 cms. 
+Camós, 392. 

 
1891 
1291 novembre 23, Girona 
Caravita, fill d’Astruc Caravita, jueu, cedeix a Isaac, fill de Juceff Samuel, el 

seu dret sobre el deute de 144 sous bar. que li té Guillem de Palol, cavaller. 
N. Besalú Burgués. S.Pere Burgués. 11 x 17 cms. +Camós, 393. 
 
1892 
(1300) 1301 febrer 26 
Bernat de Palol, cavaller, enfranqueix Guillema, filla d’Arnau Zaredrela, de 

Palol de Revardit, que passa a ser dona pròpia de l’Almoina, per 2 sous 8 diners. 
N. Gamon Garlendis. 13 x 15 cms. +Camós, 394. 
 
1893 



1321 juliol 3 
Sança de Palol, viuda de Bernat de Palol, cavaller, enfranqueix Ermessendis, 

filla de Guillem de Carrer, de Palol de Revardit, que passa a ser dona pròpia de 
Guillem de Santapau, clergue de la seu, i de Pere de Miars, paborde de l’Almoina, 
per 2 sous 8 diners. 

N. Ramon Garlendis. Còpia de 1321. 22 x 26 cms. +Camós, 395. 
 
1894 
1366 març 5, Girona 
Ramon Soler, fill de Guillem Soler, de Palol de Revardit, enfranquit per 12 

lliures 10 sous per Angès, viuda de Ramon de Sant Julià, senyora del castell de 
Palol, i esposa de Berenguer de Pontós, donzell, es fa persona pròpia de Pere Joan, 
paborde de l’Almoina, per raó del mas Arnau de Vilar, de Palol de Revardit, que 
té per llegat de la seva mare, Guillema. 

N. Ramon Gil, de Girona 
39 x 30 cm 
+Camós, 397. 
 
1895 
1387 desembre 28 
Canalar de l’escriptura per la que Berenguera, esposa de Pere Verdaguer, de 

Camós, parròquia de Palol de Revardit, féu inventari de béns del seu marit segons 
la constitució de Perpinyà, i pagà al notari, Guillem Llobet, 8 sous 6 diners. 

N. Guillem Llobet. 8 x 13.5 cms. Català. +Camós, 398. 
 
 
1896 
1387 setembre 20, Girona 
Joan Suro, fill de Guillem Suro de Cornellà, es fa persona pròpia de Pere 

Radulf, paborde de l’Almoina, per raó del mas Verdaguer del veïnat de Camós, 
parròquia de Palol de Revardit, que li ha estat llegat pel seu oncle, Pere de 
Verdaguer. 

N. Guillem Llobet, de Girona 
25 x 33 cm 
+Camós, 399. 
 
1897 
1388 febrer 13, Girona 
Nicolaua, filla de Francesc Gorder, de Montcal, esposa de Joan Suro àlies 

Verdaguer, del veïnat de Camós, parròquia de Palol de Revardit, enfranquida per 
la pabordia d’Agost de la seu, es fa dona pròpia de l’Almoina, per haver-se casat al 
mas Verdaguer 

N. Pere de Mont. 24 x 29 cms. +Camós, 400. 
 
1898 
1194 novembre 27 
Bernat de Cort dona a Ramon de Cantallops el mas que havia estat de Porcell, 

sogre d’aquest, on habita Arnau de Montagut, situat a Corts, per 210 sous 
d’acapte; dit Ramon es fa home propi seu i li presta homenatge 

N. Guillem, prevere. 10 x 31 cms. +Camós, 401. 



 
1899 
(1227) 1228 febrer 19 
Pere Guillem, de Corts, rep per Riambau de Camós tots els alous que té a 

Corts, indret de Via Crosa, Aguals i Coronelles, i li promet pagar-ne tasca fins que 
haurà redimit una penyora feta a Miriam Caravita, jueu. 

N. Bernat, prevere. Carta partida. 12 x 28 cms. +Camós, 402. 
 
1900 
1299 novembre 4, Girona 
Arnau de Riera, rector de l’altar de la Santa Creu de la seu, enfranqueix Pere 

Cervià, fill de Pere Cervià, de Corts, que passa a ser home propi de l’Almoina, per 
50 sous. 

N. Pere Burgués. 14 x 24 cms. +Camós, 403. 
 
1901 
1302 abril 27, Girona 
Companyó d’Estanyol, prevere de capítol i paborde de Gener a la seu, 

enfranqueix Miquel, fill de Ramon Brayle, de Corts, per 65 sous. 
N. Besalú Burgués. 16 x 18.5 cms. +Camós, 404. 
 
1902 
1309 novembre 3 
Dalmau de Creixell enfranqueix Guillema, filla de Ramon Bret, de Corts, per 

10 sous. 
N. Castelló Roquer, clergue. 13 x 23 cms. +Camós, 405. 
 
1903 
(1311) 1312 gener 20 
Ramon de Cornellà, cirurgià de Girona, i Ponç Albert, prevere de capítol i 

rector de l’altar de la Santa Creu de la seu, enfranqueixen Berenguera, filla de 
Pere Soler, de Corts, i de Maria, esposos, per 2 sous 8 d. 

N. Ramon Viader, de Girona. 17 x 28 cms. +Camós, 406. 
 
1904 
1316 octubre 20 
Bernat de Vilert, canonge i paborde de Gener a la seu, enfranqueix 

Ermessendis, filla de Ramon Vila, de Corts, per 2 sous 8 diners. 
N. Francesc Simó, de Girona. 13 x 20 cms. +Camós, 407. 
 
1905 
(1322) 1323 gener 18, Girona 
Castelló Roquer, clergue, obtentor del benefici fundat per Ramon de Cornellà, 

cirurgià de Girona, a l’altar de Santa Maria de l’església de Sant Feliu de Girona, i 
procurador de l’almoina annexa al mateix benefici, enfranqueix Guillema, filla de 
Bernat Ariol, de Corts, per 2 sous 8 diners. 

N. Francesc Simó. 20 x 25 cms. +Camós, 408 
 
1906 
(1330), 1331 gener 17 



Ponç Albert, prevere de capítol i rector de l’altar de la Santa Creu de la seu, 
enfranqueix Ermessendis, filla de Castelló Cervià, de Corts, per 2 sous 8 diners. 

N. Ramon de Vinyes, de Girona, 15 x 29 cms. +Camós, 409. 
 
1907 
1336 maig 6 
Berenguer Puigdecans de la Coma, parròquia de Santa Maria de Camós, el seu 

fill Barceló i el fill d’aquest, Arnau, funden sis misses d’aniversari a Santa Maria 
de Camós, que doten amb censos que reben de Joan Mitjà, Berenguer Bret, 
Raimunda Trilla i Berenguer Gavarrés, tots de Corts. 

N. Pere Amic, de Banyoles 
Carta partida. 48 x 49 
+Camós, 410. 
 
1908 
1367 Març 18, Cornellà de Terri 
Brunissendis Grimau, viuda de Francesc Grimau, de Cornellà, permuta amb 

Joan Deuloféu, de Canelles, parròquia de Corts, dues peces de terra que té a Corts, 
indret de Font, amb una terra de dit Joan, situada al mateix indret. 

N. Joan de Frigola. 21 x 28 cms. +Camós, 411. 
 
1909 
(1342) 1343 gener 29 
Berenguer Rigau, clergue de Cornellà, permuta amb l’Almoina censos que rep 

a una terra situada a Corts i Mata, i que tenia Guillem del Vilar, de Banyoles, per 
una terra que havia estat de Maria Ferrerona, situada a Mata. 

N. Arnau de Pols, de Girona 
40 x 33 cm 
+Camós, 412. 
 
1910 
(1289) 1290 genern30 
Cecília, filla de Pasqual Roder, de Borgonyà i de Guillema, esposos, amb 

consentiment del seu marit, Bernat de Clarà, de Banyoles, defineix a la seva mare i 
a la seva germana Barcelona, hereva de dit Pasqual, la seva legítima per 100 sous, 
una túnica de “biffa de sancto Dionisio”, una flaçada i un parell de llençols, que ha 
donat en do al seu marit. 

N. Bernat de Reixach. S. Arnau Guillem de Puig. 17 x 23 cms. +Camós, 413. 
 
1911 
1348 octubre 7, Banyoles 
Guillem de Reixach, jutge de Banyoles, autoritza a Bernat Fabra, notari de 

Banyoles, i a Jaume de Pomer, substitut de l’anterior, a cloure tota mena 
d’escriptures. 

N. Bernat Jofre. 21 x 21 cms. +Camós, 414. 
 
1912 
1221 maig 10 
Arnau de Frigola, de Porqueres, la seva esposa Guillema i el seu oncle Pere, 

amb consentiment de la seva senyora, Agnès de Porqueres i del marit d’aquesta, 



Berenguer de Cervià, venen a Pere Ferrer de Banyoles dues vinyes que Ferrera, 
germana de dit Ferrer tenia pels venedors a Porqueres, indret de Lomir, pel preu 
de 50 sous. 

N. Estrader. 24 x 28 cms. +Camós, 415. 
 
1913 
(1236) 1237 març 21 
La senyora Agnès de Porqueres i el seu marit, Arnau de Pante, venen a Arnau 

Vilà de Besalú l’oli que Bernat de Puig fa al castell de Porqueres per raó dels 
masos de Portell, pel preu de 130 sous bar. 

N. Joan levita de Sant Esteve de Banyoles. 14 x 24 cms. +Camós, 416. 
 
1914 
1276 setembre 3 
Fra Pere Gener, preceptor de l’hospital nou de Girona, i Arnau de Barcelona, 

capellà del mateix, enfranqueixen Guillem Requesena, fill de Berenguer 
Requesena, de Porqueres, per 20 sous bar. 

N. Ramon de Cassà. S. Miquel d’Om. 14 x 33 cms. +Camós, 417. 
 
1915 
1385 novembre 14, Banyoles 
L’abat Joan, del monestir de Banyoles, enfranqueix Sibilꞏla, filla de Ramon de 

Puigseguí, de Porqueres, i d’Elicsendis, per 2 sous 8 d. 
N. Jaume de Vall. 19 x 33 cms. +Camós, 418. 
 
1916 
1389 desembre 31, Banyoles 
Berenguer de Noguera, clergue del monestir de Banyoles, procurador de l’abat 

Joan, enfranqueix Oliver, fill de Pere Guillem de Frigola de Porqueres, per 90 
sous. 

N. Francesc Pedret, de Banyoles 
22 x 32 cm 
+Camós, 419. 
 
1917 
1389 gener 2, Banyoles 
Fra Guillem de Cremat, monjo de Santa Maria de Finestres, procurador de 

Bernat de Cremat, prior del mateix lloc, enfranqueix Oliver, fill de Pere Guillem 
de Frigola, de Porqueres, home propi seu per la meitat, per 90 sous. 

N. Francesc Pedret., 18 x 27 cms. +Camós, 420. 
 
1918 
1297 novembre 25 
Bernat de Lausa, de Besalú, enfranqueix Maria, filla de Berenguer de 

Casadevall, de Merlant, que passa a ser dona pròpia d’Arnau Adroher, paborde 
del’Almoina, per 2 sous 8 d. 

N. Bernat de Prat, de Besalú. 13 x 22 cms. +Camós, 421. 
 
1919 
1372 març 14, Banyoles 



Guillem de Garrigàs, cambrer de Santa Maria de Lladó, enfranqueix Pere, fill 
de Berengrer de Rodeja (Rodgeria), propietari del mas Rodeja de Merlant, per 6 
lliures. 

N. Bernat de Serra. 24 x 41 cms. +Camós, 422. 
 
1920 
1380 abril 14, Miànigues 
Bernat de Massó i el seu fill Bernat de Masó, donzells de Banyole, s 

enfranqueixen Alamanda. Filla d’Antoni de Ginestar, de Merlant., per haver venut 
el mas Ginestar a Arnau de Casanova. 

N. Bernat de Serra, de Banyoles. 26 x 32 cms. +Camós, 423. 
 
1921 
1291 abril 7 
Guillema, filla de Guillema Teixidor i de Ponç Oliu, de Santa Maria de Camós, 

dona en dot a Castelló de Montada, de Miànigues, futur marit seu, 160 sous i 
aixovar, i rep altres tants de donació per causa de núpcies i 100 d’escreix, 
quantitats que dit Castelló assegura sobre possessions que té per Sant Feliu de 
Girona i pel monestir de Banyoles. 

N. Bernat de Puig, de Banyoles, S. Pere Martí d’Hospital. Carta partida. 27 x 
30 cms. +Camós, 424. 

 
1922 
1292 juliol 26 
Dalmau d’Adri, hereu del seu germà Bernat d’Adri, enfranqueix Ponç, fill de 

Gironès d’Aulines, de Biert, per 80 sous bar. 
N. Bernat de Reixach. S. Joan de Reixach. 23 x 24 cms. ++Camós, 425. 
 
1923 
(1309) 1310 febrer 8 
Fra Arnau de Martís, monjo i procurador de l’altar de Santa Magdalena de 

Sant Esteve de Banyoles, enfranqueix Brunissendis, filla d’Amic d’Hospital, de 
Miànigues, per 2 sous 8 d. 

N. Bernat de Reixach, de Banyoles. S. Berenguer de Bruguera. 12 x 25 cms. 
+Camós, 426. 

 
1924 
(1348) 1349 febrer 28 
Tortosa de Mercadal, veí de Pujarnol, enfranqueix Maria, filla de Pere de 

Roder, de Pujarnol, per 2 sous 6 d. 
N. Bernat Jofre. 15 x 25 cms. +Camós, 427. 
 
1925 
1609 febrer 8, Girona 
Capítols nupcials entre Marianna, filla de Guerau Pujol, hortolà de Girona, i 

de Margarida, esposos, que porta com a dot 45 lliures, i Joan Bodó, natural de 
França, revenedor domiciliat a Fontajau. 

N. Pere Geli. 40 x 28 cms. +Camós, 428. 
 
1926 



1185 abril 15 
Arnau de ça Vall i la seva esposa Arnaleta, amb consentiment d’Honos i del 

sagristà de la seu, pacten amb Pere Giscafred i la seva esposa Boneta que per 
l’alberga de la batllia els pagaran 11 diners de cens. 

N. (...), prevere. 9 x 12 cms. +Camós, 429 
 
1927 
(1308) 1309 abril 3 
Eliardis, viuda de Guillem de Santaniol, cavaller, i Orpai, filla seva, esposa de 

Berenguer de Benages, senyora per un terç del mas Amat de Montcal, 
enfranqueixen Elicsendis, filla de Ramon Amat, i en reben un terç de 2 sous 8 d. 

N. Joan de Reixach. S. Berenguer de Reixach. 18 x 18 cms. +Camós, 430. 
 
1928 
(1309) 1310 febrer  
Maria, priora del monestir de Santa Maria del Mar, de Calonge, enfranqueix 

per tres parts Guillema, filla de Bernat Adroher, de Montcal, que passa a ser dona 
pròpia de l’Almoina, per 2 sous 8 d. 

N. Guillem Comadira, notari de Palamós. 13 x 25 cms. +Camós, 431. 
 
1929 
(1309) 1310 març 15 
Eliardis, viuda de Guillem de Santaniol, cavaller, i la seva filla Orpai, amb el 

marit d’aquesta, Berenguer de Benages, enfranqueixen Guillema, filla de Bernat 
Adroher, de Montcal, que passa a ser dona pròpia de l’Almoina, per 2 sous 8 d. 

N. Bartomeu de Catllar, d’Amer. 13 x 31 cms. +Camós, 432. 
 
1930 
1338 abril 2 
Ramon de Segueró, beneficiat de Sant Feliu de Girona, enfranqueix Bonanat 

Teulat, de Montcal, per 50 sous. 
N. Arnau de Mas. 12 x 35 cms. +Camós, 433. 
 
1931 
1180 abril 17 
Miró d’Hostoles, la seva esposa Dolça i el seu fill Galceran, empenyoren a 

Bernat de Locata dos masos situats a Canet, indret de Foleià, habitats per Joan de 
Costa i Pere de Cagalella, per 70 sous de diners bar. 

N. Ermengol, levita. S. Guillem de Magistris. 14 x 17 cms. +Camós, 434. 
 
1932 
1181 maig 25 
Miró d’Hostoles, la seva esposa Dolça i el seu fill Galceran, empenyoren a 

Arnau de Nerós els seus masos de Foleià, a Canet d’Adri, que tenen Joan de 
Castell i Pere de Cagalella, per 40 morabatins d’or. 

N. Pere de Susqueda, monjo d’Amer. 16 x 15 cms. +Camós, 435. 
 
1933 
1211 maig 6, Girona 



Ramon de Nerós i el seu fill Arnau donen a Ramon de Mascardell tots els drets 
que tenen pel seu oncle, Arnau de Nerós, sobre els masos [Cagalella i Castell, de 
Canet d’Adri] que a aquest tenia empenyorats Miró d’Hostoles, i li lliura 
l’escriptura d’empenyorament.  

N. Bernat Esteve. S. Pere de Santaeugènia.15 x 15 cms. +Camós, 436. 
 
1934 
1311 març 27 
Ponç de Canet, cavaller, enfranqueix Jaume, fill de Pere de Coromina, que 

havia entrat al mas dit Mas de Fullà, de Canet d’Adri, per casar-hi amb 
Ermessendis de Mas, ara difunta, i que passa a ser home de l’Almoina, per 50 sous. 

N. Guillem de Quer. 13 x 26 cms. +Camós, 437 
 
1935 
(1324) 1325 gener 19 
Elicsendis de Mata, viuda de Bernat de Mata, el seu fill Dalmau i l’esposa 

d’aquest, Marquesa d’Osor, enfranqueixen Guillema, filla de Joan d’Espígol, de 
Canet d’Adri, per 10 diners. 

N. Guerau d’Esplugues, rector d’Osor. 14 x 24 cms. +Camós, 438. 
 
1936 
(1328) 1329 mar+ 7 
Berenguer Moret, clergue de Girona, procurador de Simó de Sexà, canonge de 

la seu, enfranqueix Estefania, filla de Pere de Mas, del veïnat de Foleià, parròquia 
de Canet d’Adri, per 2 sous 8 d. 

N. Arnau de Mas, de Girona. 18 x 28 cms. +Camós, 439. 
 
1937 
1334 setembre 23 
Pere de Costa, de Foleià, parròquia de Canet d’Adri, la seva esposa Agnès i la 

seva mare Guillema, reconeixen a Ramon de Clota, clergue de Girona, ser 
persones pròpies seves i fer-li 24 sous de cens pel mas Costa. 

N. Pere Massanet. 27 x 34 cms. +Camós, 440. 
 
1938 
1334 setembre 21 
Fra Ramon, abat de Banyoles, fa procura a Arnau de Miars, clergue del seu 

monestir, per donar possessió a Ramon de Clota, paborde de l’Almoina, dels masos 
Costa i Torrent, de Canet d’Adri, que el monestir li ha venut. 

N. Pere Massanet. 22 x 34 cms. +Camós, 441. 
 
1939 
1334 setembre 23 
Guillem de Torrent, de Foleià, parròquia de Canet d’Adri, la seva esposa 

Maria i el seu fill Guillem, reconeixen a Ramon de Clota, paborde de l’Almoina, 
ser persones pròpies d’aquesta per raó del mas Torrent, i fer-li 21 sous de cens. 

N. Pere Massanet. 24 x 31 cms. +Camós, 442 
 
1940 
1334 setembre 21 



Fra Ramon, abat de Banyoles, que deu a Bernat de Santapau, cavaller, 1.250 
sous, part del preu de 9.000 em que aquest vengué a l’anterior abat, la castlania del 
castell de Porqueres, i deu també a Bernat de Pau, cabiscol de Girona, 7.500 sous 
per una casa comprada a Girona pel monestir, ven a Ramon de Clota clergue de la 
seu, per satisfer deutes, el domini directe dels masos Costa i Torrent de Canet 
d’Adri, i 45 sous de cens que fan pel preu de 92 lliures. 

N. Pere Massanet. 70 x 56 cms. +Camós, 443. 
 
1941 
1334 setembre 21 
L’abat Ramon del moenstir de Banyoles, firma rebut a Ramon de Clota, 

clergue de Girona, de 1.850 sous, preu dels masos de Costa i Torrent, del veïnat de 
Foleià de Canet d’Adri, dels que 1.250 han estat pagats a Bernat de Santapau. 

N. Pere Massanet. 25 x 44 cms. +Camós, 444. 
 
1942 
1334 setembre 23 
El procurador de l’abat Ramon de Banyoles, Arnau de Miars, requereix 

Guillem ça Costa i Guillem de Torrent que en endavant paguin a Ramon de Clota 
el cens de 45 sous que abans satisfeien a dit abat. 

N. Pere Massanet. 26 x 35 cms. +Camós, 445. 
 
1943 
1334 setembre 19 
Guillem de Torrent i Guillem ça Costa, de Foleià, veïnat de Canet d’Adri, 

cabreven a Ramon de Clota, paborde de l’Almoina, els masos Torrent i Costa, pels 
que són homes propis de l’Almoina. 

N. Pere Massanet. 63 x 44 cms. +Camós, 446. 
 
1944 
(1346) 1347 febrer 3 
Alamanda, filla de Guillem de Güell, de Canet d’Adri, esposa de Guillem de 

Torrent, de la mateixa parròquia, enfranquida per Dalmau de Canet, es fa dona 
pròpia de l’Almoina en mans del paborde Ramon de Clota, per raó del mas 
Torrent de Foleià. 

N. Ramon Viader. 18 x 26 cms. +Camós, 447. 
 
1945 
1346 setembre 2 
Dalmau de Canet enfranqueix Alamanda, filla de Guillem de Güell, de Canet 

d’Adri, per 2 sous 8 d. 
N. Francesc Simó, de Girona. 16 x 33 cms. +Camós, 448. 
 
1946 
1354 agost 21, Girona 
Arnau, fill de Guillema Isern, de Constantins, que ha casat al mas Torrent de 

Foleià, parròquia de Canet d’Adri amb Berenguera, propietària del mas, 
enfranquit per Bosó, abat d’Amer, es fa home propi de l’Almoina. 

N. Ramon de Bruguera. 27 x 27 cms. +Camó, 449. 
 



1947 
1388 febrer 24, Sant Daniel 
Gueraua, abadessa de Sant Daniel, enfranqueix Bonanata, filla de Berenguer 

de Canet, per 2 sous 8 d. 
N. Pere Pinós. 20 x 27 cms. +Camós, 450. 
 
1948 
1414 maig 16, Girona 
Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, atès que el mas Costa de Foleià, 

parròquia de Canet d’Adri, que feia 24 sous de cens a la mateixa Almoina, és 
rònec, l’estableix després de diverses subhastes, a Pere Torrent, a cens de 10 sous. 

N. Miquel Pere. 63 x 39 cms. +Camós, 451. 
 
1949 
(1245) 1246 març 19 
Guillem de Lloret dòna possessió a Berenguer de Verdera, de Cartellà, del 

redelme que rebia a Cartellà, donant-li una “squillata” de blat en senyal de 
possessió. 

N. Bernat de Vic. S. Arnau de Santmartí. Còpia de 1307. 17 x 26 cms. +Camós, 
452- 

 
1950 
1267 setembre 5, Girona 
Ramon d’Adri, cavaller d’Adri, ven a mestre Ramon Joan, doctor de la seu, el 

mas Barrera de Cartellà, on habiten Arnau de Barrera i el seu fill Pere de Barrera, 
pel preu de 600 sous. 

N. Bernat de Vic. S. Arnau de Santmartí. 67 x 23 cms. +Camós, 453 
 
1951 
1267 novembre 29 
Arnau de Barrera, de Cartellà, la seva esposa Ermessendis, al seu fill Pere i la 

nora Guillema, reconeixen a mestre Ramon, doctor de la seu, ser homes propis 
d’ell per raó de la compra que ha fet del mas Barrera a Ramon d’Adri, i fer-li 26 
sous bar. de cens i altres 14 d’un cens que li venen de present. 

N. Bernat de Vic. S. Arnau de Santmartí. 38 x 22 cms. +Camós, 454. 
 
1952 
1295 agost 25 
Maria, filla de Pere de Barrera, de Cartellà, i de Guillema, esposos, renuncia a 

Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, el seu mas Barrera per per trobar excessiu 
el cens de 40 sous. 

N. Besalú Burgués. 13 x 21 cms. +Camós, 455. 
 
1953 
1297 octubre 18 
Dolça, viuda de Pere de Barrera, de Cartellà, renuncia en mans d’Arnau 

Adroher, paborde de l’Almoina, el seu mas Barrera, no podent pagar el cens de 40 
sous que feia. 

N. Pere Burgués. 14 x 17 cms. +Camós, 456. 
 



1954 
1297 desembre 21 
Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, estableix a Pere de Vila, clergue 

natural de Viladesens el mas de Barrera de Cartellà, a cens de 30 sous, per 80 sous 
d’entrada. 

N. Besalú Burgués. Carta partida. 31 x 24 cms. +Camós, 457. 
 
1955 
(1335) 1336 febrer 2 
Guillem, abat de Sant Pere de Galligants, enfranqueix Ermessendis, filla de 

Guillem de Verdera, de Cartellà, per 2 sous 8 d. 
N. Jaume Comte. 16 x 26 cms. +Camós 458 
 
1956 
1354 desembre 2, Girona 
Arnau de Barrera i la seva filla Francesca de Barrera, hereva de Brunissendis, 

esposa difunta de dit Arnau i propietària del mas Barrera de Cartellà, reconeixen 
ser persones pròpies de l’Almoina i cabreven el seu mas. 

N. Bartomeu Vives. 42 x 37 cms. +Camós, 459. 
 
1957 
1339 desembre 1 
Arnau, fill d’Arnau Serra, de Santa Cecília de Càrcer (les Serres), redimit per 

l’abat d’Amer, junt amb la seva filla Francesca, i la seva esposa Brunissendis, es 
fan persones pròpies de l’Almoina, en mans del paborde Pere de Casadevall, per 
haver-se casat al mas Barrera de Cartellà. 

N. Ramon de Bruguera. 18 x 35 cms. +Camós, 460. 
 
1958 
1357 abril 6, Girona 
Guillem Pere de Barrera, de Cartellà, enfranquit pel Vestuari, es fa home 

propi de l’Almoina en mans del paborde Ramon de Clota, per haver entrat al mas 
Barrera de Cartellà, on ha casat amb Francesca, propietària del mateix. 

N. Ramon de Bruguera. 23 x 26 cms. +Cartellà, 461. 
 
1959 
1395 març 9, Girona 
Pere Barrera, de Cartellà, reconeix a Bernat Llogaia, paborde de l’Almoina, 

ser home propi de la mateixa per raó del mas Barrera de Cartellà 
N. Bernat de Donç. 18 x 31 cms. +Camós, 462. 
 
1960 
1395 març9, Girona 
Caterina, filla de Guillem Pagès, de Sant Julià de Ramis, esposa de Pere 

Barrera, de Cartellà, enfranquida per l’ardiaca de Rabós, es fa dona pròpia del 
paborde Bernat Llogaia, de l’Almoina, per raó del mas Barrera de Cartellà. 

N. Bernat de Donç. 18 x 31 cms. +Camós, 463. 
 
1961 
1424 novembre 10. Girona 



Caterina, esposa de Pere Barrera i filla de Guillem Pagès, de Sant Julià de 
Ramis, es fa dona pròpia de l’Almoina per haver-se casat al mas Barrera de 
Cartellà. 

N. Bernat de Soler. 20 x 34 cms. +Camós, 464. 
 
1962 
1479 gener 14, Girona 
Narcís Bruguera, paborde de l’Almoina, estableix a Gabriel Lledó àlies 

Tornavells, de Sant Medir, una peça de 9 vessanes situada a Cartellà, indret dels 
Prats, que havia estat de Francesca, filla de Pere de Bosc, de Taialà, la qual pagava 
4 migeres de blat, i que havia romàs abandonada durant cinc anys, a cens de dues 
migeres de blat. 

N. Pere Escuder. 31 x 59 cms. +Camós, 465. 
 
1963 
(1281) 1282 gener 15 
Romeu de Montoliu, canonge de la seu, enfranqueix Dolça, filla de Bernat 

Fuster de Freixenet, de Sant Medir, per 2 sous 8 d. 
N. Besalú Burgués. S. Ramon Estruch. 17 x 22 cms. +Camós, 466. 
 
1964 
1296 abril 28 
Arnau de Perafita, de Sant Medir i el seu fill Arnau es donen per ben pagats de 

tots els esplets que els devia Bernat de Déu pel mas que tenia per ells. 
N. Bernat Esteve. S. Ramon de Carrera. 14 x 13 cms. Camós, 467. 
 
1965 
1212 juliol 26 
Ponç Engilbert i Terrena, esposos, genen a Gil de ça Molera tres feixes de terra 

situades a Taialà, al Pla de ça Bruguera, pel preu de 190 sous bar. 
N. Bernat Esteve. S. Guillem d’Alesco. Còpia de 1310. 26 x 28 cms. +Camós, 

468. 
 
1966 
(1229) 1221 març 25 
Pere Engilbert, la seva esposa Berenguera i els seus fills Pere i Bernat, venen a 

Guillem de Molera una feixa situada a Taialà, pel preu de 60 sous. 
N. Bernat Esteve. Còpia de 1310. 22 x 28 cms. +Camós, 469. 
 
1967 
(1245) 1246 gener 21 
Ramon de Montagut, canonge de Sant Feliu de Girona, enfranqueix 

Ermessendis, filla de Nadal de Molera, de Taialà, per 2 sous 8 d. 
N. Pere Joan, prevere. 16 x 11 cms. +Camós, 470 
 
1968 
(1310) 1311 març 20 
Ermessendis de Molera, de Taialà, i el seu marit Bernat, firmen rebut a Bernat 

de Pere, claver de la seu, de 320 sous bar., preu de venda d’un camp situat a 
Taialà, indret de Pla de la Bruguera. 



N. Besalú Burgués. 9 x 20 cms. +Camós, 471. 
 
1969 
1346 octubre 31 
Davant el vicari general Galceran de Montcorb, Pere de Casadevall, paborde 

de l’Almoina, en nom propi i com a marmessor d’Hug de Cruïlles, abat de Sant 
Feliu de Girona, Pere Guillem Jofre, clergue de la seu i Ramon d’Horta, clergue de 
Calonge, reconeixen deure a Berenguer Mateu, albadiver de Girona, procurador 
de Dolça de Llapart, filla i hereva de Pere de Llapart de Taialà, 6.130 sous, valor 
d’una coromina de Taialà que fou adjudicada a dita dolça pel mateix vicari 
general en sentència sobre causa d’evicció. 

N. Galceran de Bàscara, de la cúria episcopal. 33 x 49 cms. Inutilitzat. +Camós, 
472. 

 
1970 
1348 juliol 10 
Bernat de Taialà, ciutadà de Girona, i la seva esposa Margarida, venen a 

Bernat de Albis, prevere de capitol de la seu, 50 sous de cens sobre una coromina 
situada a Taialà, indret de Pujolar, de 25 vessanes de cabuda, pel preu de 1.000 
sous. 

N. Jaume Comte. Amb escriptura d’àpoca. 64 x 43 cms. +Camós, 473. 
 
1971 
1312 setembre 27 
Sentència de Ponç Albert, oficial del bisbe, en causa entre Arnau Adroher, 

paborde de l’Almoina, i Guillem de Tallada, ciutadà de Girona, sobre un camp que 
Blanca, esposa de Bernat de Tallada i mare de dit Guillem, havia llegat a 
l’Almoina, situat a Domeny, prop del marge de ses Ribes, i que el fill de la 
testadora no volia lliurar. 

N. Berenguer Roig, de la cúria episcopal. 50 x 48 cms. +Camós, 474. 
 
1972 
1332 agost 21 
Pere de Miars, paborde de l’Almoina, estableix a Berenguer Boscà, de 

Domeny, una feixa de 2’5 jornals de bous situada al pla de Domeny, a cens de dues 
migeres i una quartera de blat, per 55 sous d’acapte 

N. Francesc Simó. Carta partida. 29 x 33 cms. +Camós, 475. 
 
1973 
1541 març 24, Domeny 
Joan Oliver, propietari del mas Oliver de Domeny, cabreva a Baldiri Balle, 

paborde de l’Almoina, una feixa de 2’5 jornals de bous o 5 vessanes, situada a 
Domeny, prop del marge de les Ribes, que havia estat del mas Boscà. 

N. Honorat Duran. 32.5 x 16 cms. +Camós, 476 
 
1974 
1207 (...) 
(...) de Cartellà i el seu fill Arnau Guillem estableixen a Provençal Sabater (...) 

a la parròquia de Sant Gregori, prop del riu Llèmena, a condició de rebre’n tasca i 
braçatge, per 37 sous d’acapte 



N. (...) 9 x 12 cms. Deteriorat. +Camós, 477. 
 
1975 
1289 novembre 29 
Arnau C. de Cartellà enfranqueix Saurina, filla de Berenguer Mir, de Sant 

Gregori, per 4 sous bar. 
N. Pere d’Argelaguer, clergue de la capella de Cartellà. 12 x 23 cms. +Camós, 

478. 
 
1976 
1299 desembre 29 
Companyó d’Estanyol, prevere de capítol de la seu, enfranqueix Guillema, filla 

de Pere Seguer, de Sant Gregori, per 2 sous 8 d. 
N. Besalú Burgués. S. Pere Ferrer. 14 x 22 cms. +Camós, 479. 
 
1977 
1301 novembre 16 
Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, firma i estableix a Jaume Pons de Sant 

Gregori i Maria, esposos, la feixa que tenen a l’indret de Trilles d’Agual, per 3 
sous. 

N. Besalú Burgués. Carta partida. 15 x 22 cms. +Camós, 480. 
 
1978 
1357 gener 18, Girona 
Pere Caperó, de Sant Gregori, cabreva a Ramon de Clota, paborde de 

l’Almoina una feixa dita abans de Basses i ara de Çalbarn, d’1’5 vessana situada a 
Sant Gregori. 

N. Jaume Comte. 24 x 38 cms. +Camós, 482. 
 
1979 
1357 octubre 27, Girona 
Sentència arbitral de Galceran de Montcorb, oficial del bisbe, i Jaume de 

Monell, jurista de Girona, en qüestió entre Bernat Margarit, ciutadà de Girona, i 
Ramon de Clota, paborde de l’Almoina, sobre drets a percebre de certes terres del 
mas Vidal de Sant Gregori, dites Brugueres, Cambiadors, Olivar i Gensana. 

N. Guillem Llobet. 150 x 60 cms. +Camós, 483 (rotlle). 
 
1980 
1397 maig 17, Girona 
Arnau de Soler, de Sant Gregori, cabreva a Pere de Bergadà, paborde de 

l’Almoina, mitja vessana de terra de Sant Gregori que té en una meitat en indivís 
per ell i per Bernat Reixach, de Sant Gregori, i en una altra meitat per l’abat de 
Sant Pere de Galligants. 

N. Narcís Simó. 21 x 28 cms. +Camós, 484. 
 
1981 
1405 octubre 2, Girona 
Bernat Margarit, cavaller de Sant Gregori, cedeix a l’Almoina el batlliu dels 

fruits que la mateixa Almoina rep sobre diverses possessions situades a Sant 



Gregori, i l’Almoina li defineix el cens i altres obligacions que tingués pel referit 
batlliu. 

N. Antoni de Coll, de Girona 
38 x 58 cm 
+Camós, 485. 
 
1982 
1338 desembre 7 
Bonanat de Llémena, ciutadà de Gurona, i Berenguer de Bosc i Berenguera, 

esposos de Montcal, successors de Berenguer i Bru de Castelló, als quals Ramon de 
Castelló, germà seu, havia llegat els masos Eudina, Riba, Novals, Costa, Bosch, 
Carrera i borda Mateu, de Llorà, a condició que, des de Nadal fins a l’inici de la 
Quaresma donessin a la porta de casa seva, en pa, una almoina d’una migera de 
blat cada dia als pobres que hi acudissin, traspassen a l’Almoina aquest obligació i 
la doten amb 150 sous de cens, quantitat en què s’ha valorat el domini directe dels 
esmentats masos. 

N. Ramon de Bruguera. Carta partida. 56 x 62 cms. +Camós, 486. 
 
1983 
1557 agost 24, Girona 
Baldiri Balle, paborde de l’Almoina, firma rebut a Miquel Vendrell, ciutadà de 

Girona i veí de Vilablareix, de 75 sous, meitat dels 150 que Bonanat de Llémena, 
draper de Girona, Guillem de Bosc i Eulàlia, esposos de Montcal, devien a Ramon 
de Castelló per drets sobre certs masos de Llorà 

N. Joan Benet Pasqual. 16 x 27 cms. +Camós, 487. 
 
1984 
1200 juliol 28 
Arnau de Llers i el seu fill Berenguer enfranqueixen Bernat de Puig, de 

Merlant, que pertany a la seva possessió de Porqueres i l’adquiriren al rei Alfons 
amb les filles de Ramon Ademar, per 40 sous 

N. Pere, levita 
6 x 22 cm. 
+Camós, 488. 
 
1985 
(1227) 1228 gener 20 
Arnau de Púbol firma a Pere de Montsoriu, que havia estat capellà del bisbe 

Arnau d’Aiguaviva, la meitat del delme de Santa Llogaia de Terri, comprada a 
Bernat Roig de Juià, que la tenia per Berenguer de Sitjar, de Juià, i aquest per 
Guillem de Cervià, i allibera el comprador de tota senyoria, per 250 sous. 

N. Bernat Esteve. S. Ricard d’Osca. 12 x 16 cms. +Camós, 489. 
 
1986 
1293 maig 24 
Guillem de Camós, fill d’Arnau de Camós, promet a Joan de Costarabida, 

domer de Santa Maria de Camós, que pels 9 sous que el seu pare llegà per 
aniversaris, li lliurarà 4 sous censals que rep de Pere Vilà i 2 gallines que rep del 
mas Mascaró per l’aniversari fundat pel seu oncle, Riambau de Camós. 



N. Besalú Burgués. S. Pere Burgués. Carta partida. 28.5 x 26 cms. Deteriorat. 
+Camós, s.n. 

 
1987 
(1263) 1264 març 22 
Garsendis de Frigola, de Santa Maria de Camós, i el seu marit Ramon, amb 

consentiment de Gil, prior de Santa Maria de Cervià, estableixen a Berenguer 
Mascaró, de Camós i a la seva esposa ꞏErmessendis un tros de bosc situat a l’indret 
de Pedra de Roguet; el monestir en pren delme, i l’atorgant i el monestir es 
parteuxen la tasca. 

N. Joan, levita. S. Bernat de Soler. 19 x 22.5 cms. +Camós, s.n. 
 
1988 
(1304) 1305 febrer 12, Banyoles 
Joan de Bac i Raimunda, esposos, el seu fill Pere i l’esposa d’aquest, Maria, de 

Santa Maria de Camós, venen a Ramon Mascar ó i Ermessendis, esposos del 
mateix lloc, un camp que havien comprat a Ferrer Torrent, situat a l’indret de 
Collell, per 90 sous. 

N. Bernat de Reixach. S. Arnau Guillem de Puig. 27 x 28.5 cms. +Camós, s.n. 
 
1989 
1361 juliol 10, Banyoles 
Bernat de Cases, de Santa Maria de Camós, ven a Arnau de Balc, del mateix 

lloc, un mitjó de terra del seu camp d’Illa, que té per la pabordia d’Agust de la seu, 
pel preu de 10 sous. 

Sense cloure. 20 x 39 cms. +Camós, s.n. 
 
1990 
1319 octubre 17 
Pere de Galliners, paborde d’Agost de la seu, firma a Bernat de Canelles, 

ciutadà de Girona, una quarta part que aquest rep dels esplets de les terres de 
Santa Maria de Camós dites des Cominal, rebuda per donació del seu oncle, Arnau 
Adroher, clergue de Girona, per 160 sous. 

N. Francesc Simó. 19 x 31 cms. +Camós, s.n. 
 
1991 
1373 febrer 18, Girona 
Arnau de Roca, clergue, procurador de Pere Dalmau, paborde de l’Almoina, 

atès que Ramon Gilió, del mas Gilió de Santa Maria de Camós, ha mostrat que el 
seu mas, per la seva petitesa no pot sostenir home propi, li ven tota la servitut del 
mateix mas per 30 lliures i la seva redempció personal per 10 lliures. 

N. Ramon Gil. 56 x 45 cms. +Camós, s.n. 
 
1992 
1316 setembre 9 
Ramon de Miralles, cavaller, i Pere de Serra, procurador d’Englentina de 

Cals, esposa d’aquest, enfranqueixen Maria, filla de Guillem de Mitjavila, de 
Montcal, que casa amb Berenguer d’Estrada, de Camós, per 2 sous 8 diners 

N. Joan de Reixach, de Banyoles. 13 x 28.5 cms. +Camós, s.n. (o Camós, 15). 
 



1993 
1201 novembre 1 
Guillem de Canadal dòna a Estefania Udalguera, a la seva filla i a Pere, marit 

d’aquesta, una feixa situada a la parròquia de Santa Maria “inferioris ecclesie”, 
indret d’Engelars, dividida pel riu Merdançà, a tasca i braçatge, per 4 sous 
d’acapte. 

N. Joan, sacerdot. 8 x 22 cms. El lloc és l’Estrada, sota Agullana. +Cantallops, 
2. 

 
1994 
1110 juliol 6 
El vescomte Gaufred de Rocabertí i el seu germà Guillem Dalmau firmen a 

Gaufred de Cantallops un mas que aquest té en feu, dit mas de Puig, situat a la 
parròquia de Cantallops, indret de Puig. 

N. Joan, prevere, 9 x 22 cms. +Cantallops, 5 
 
1995 
1143 novembre 23 
Bernat de Soler ven a Gaufred de Cantallops, a la seva esposa Ricsendis i als 

seus fills Guillem i Ramon, una terra del seu clos patrimonial, situada al comtat de 
Peralada, a Cantallops, indret de Jonquers, i un altre clos situat a l’indret de “ad 
Lauro”, pel preu de 10 sous comtals i 8 sous rossellonesos 

N. (...)geras, prevere. 12 x 18 xms. +Cantallops, 6. 
 
1996 
1076 maig 21 
Ramon i la seva espos Sicardis venen a Ramon i Ricsèn un alou situat al comtat 

de Peralada, a l’indret dit Cantallops, que afronta amb Cortalarin, la serra de 
Soler, la perafita de Sant Climent i un torrent, amb altres alous de Mollet i 
Agullana, indret de Vilar de Masenna, pel preu de dues unces. 

N. Arnau levita 
7 x 43 cm 
+Cantallops, 7. 
 
1997 
1206 
Capbreu de censos que rep Pere de Perer a certes peces de terra [situades a 

Cantallops], indret d’Espina, Momires i Tor d’Estany; i memoria de penyores que 
té de Guillem Bord, per 100 sous; de Guillem Botaví, per 80 sous; de Guillem 
Montanyà, per 30 sous, i de Guillem Bastó, per 300 sous. 

Sense cloure. 23.5 x 11 cms. +Cantallops, 8. 
 
1998 
1205 octubre 
Ramon de Cantallops estableix a Pere Volenter i Maria, esposos, un hort situat 

a Cantallops, indret de Vila de Mont, a tasca dels esplets. 
N. Guillem prevere. 8 x 18.5 cms. +Cantallops, 9. 
 
1999 
(ca 1250) 



Capbreu de Ramon de Cantallops, fill de Gaufred de Cantallops, pels masos de 
Ramon de Garriga, Guillem de Puig, Guillem Bart, Dalmau de Puig, Bernat Oliba, 
Pere B(...) i Ramon Bocher. 

Sense cloure. 13.5 x 24 cms. +Cantallops, 11. 
 
2000 
(1225) 1226 març 2 
Sentència del jutge Ermengol de Rovira, en la causa entre Ramon de 

Cantallops d’una part, i Guillem Negre (...) sobre drets que rep dit Ramon de 
diversos masos. 

N. Arnau, sacerdot. 10 x 22 cms. Deteriorat. +Cantallops, 12. 
 
2001 
1232 setembre 17 
Testament de Dalmau de Cantallops; pren per marmessors Ponç de Capmany i 

Gaufred de Ceret; elegeix sepultura a Santa Maria de l’Om, fa deixes a Sant 
Miquel de Solans, Santa Maria de Requesens, Sant Jaume d’Abellars i altres llocs; 
institueix hereu el seu fill Guillem. 

N. Arnau, sacerdot. 
Còpia del segle XIII. 14 x 24 cm 
+Cantallops, 13. 
 
2002 
1240 juliol 26, Arles (Elna) 
Ramon de Cantallops, Arnaua i Guillema, germanes, amb consentiment del 

seu oncle, Arnau de Codalet, redueixen a Bernat Oliba el cens pel mas que els fa 
pel mas que té per ells a Cantallops, a 5 sous. 

N. Guillem de Bach. S. Pere, prevere. Còpia de 1276. 17 x 22 cms. +Cantallops, 
14. 

 
2003 
1241 novembre 23 
Ermessendis, amb consentiment del seu germà, Ramon de Palol, dota el seu 

futur marit, Guillem Massot, de Cantallops, amb 40 marcs de plata, mesura de 
Montpeller, i rep d’aquest, amb consentiment de la seva mare Anglesa, altres 
tants, pels que hipoteca béns situats a Cantallops i Banyuls dels Aspres, a comprar 
amb 1200 sous melg. de la dita dot. 

N. Joan, prevere.Còpia de 1250, 15 x 29 cms. +Cantallops, 15. 
 
2004 
1245 juliol 14 
Ramon de Garrigàs i el seu fill Bernat fan donació a la seva filla i germana 

respectiva Sibilꞏla, de la legítima de 1.200 sous melg., i d’una possessió situada a 
Cantallops que havia estat de Dalmau i Guillem Massot. 

N. Pere de Pla, de Peralada. Còpia de 1263, 14 x 17 cms. +Cantallops, 16. 
 
2005 
(1247) 1248 gener 19 
Guillema de Cantallops defineix al seu germà, Ramon de Cantallops, la seva 

legítima per 400 sous melg. 



N. Arnau, sacerdot. 8.5 x 24.5 cms. +Cantallops, 17. 
 
2006 
1263 juny 11 
Sibilꞏla, filla de Ramon de Garrigàs, cavaller, i hereva testamentària de 

Dalmau Massot, amb consentiment del seu marit, Dalmau de Molins, cavaller, 
defineix a Ermessendis, esposa de Ramon de Cantallops, cavaller, i a aquest, els 
béns que havien estat de Guillem Massot, primer marit de dita Ermessendis. 

N. Ponç de Fonts, de Peralada. 13 x 25 cms. +Cantallops, 18. 
 
2007 
1263 juny 11 
Sibilꞏla, filla de Ramon de Garrigàs i hereva de Dalmau Masot i del seu fill 

Guillem Massot, amb consentiment del seu marit, Dalmau de Molins, cavaller, ven 
a Ermessendis, esposa de Ramon de Cantallops, cavaller, les terres que dit Guillem 
Massot conreava directament a Cantallops, situades entre el coll de la Sauleda i 
Bell-lloc, pel preu de 1.300 sous, que li devia de dot quan la compradora estigué 
casada amb l’esmentat Guillem. 

N. Ponç de Fonts, de Peralada. S. Guillem Pere. Carta partida. 23 x 24 cms. 
+Cantallops, 19. 

 
2008 
(1267) 1268 març 12 
Castellona d’Anglada, viuda de Berenguer d’Anglada, ven a Ramon de 

Cantallops, cavaller, una terra que el seu marit havia comprat a aquest, situada a 
Cantallops, indret de Joncars, per 14 sous melg. 

N. Pere Calb, prevere. 10.5 x 25 cms. +Cantallops, 20. 
 
2009 
1269 desembre 30 
Testament d’Ermessendis de Palol, esposa de Ramon de Cantallops, que pren 

per marmessors el seu marit, el seu germà Ramon de Palol i el seu nebot 
Berenguer; elegeix sepultura a Sant Bartomeu de Bell-lloc; fa llegats de devoció; 
llega al seu marit 450 sous que ja li havia prestat, i institueix hereu el seu fill 
Arnau, de béns situats a Banyuls dels Aspres. 

N. Vidal Bernat d’Om, de Cabanes. 22 x 24 cms. +Cantallops, 21. 
 
2010 
1277 novembre 11 
Ramon Domingo, de Cantallops, el seu fil, Arnau i l’esposa d’aquest, 

Raimunda, venenn a Ermessendis Barrera, també de Cantallops, una terra situada 
a aquest lloc, indret de Puig, per 30 sous melg. 

N. Bernat Marçal de la Jonquera, prevere. 13 x 19 cms. +Cantallops, 22. 
 
2011 
1277 desembre 2 
Joan Berenguer, de Cantallops, i la seva esposa Saurina, venen a Ermessendis 

Barrera, de Cantallops, una terra situada a aquest lloc, indret de Puig, per 10 sous 
melg. 

N. Bernat Marçal, de la Jonquera. 9.5 x 19 cms. +Cantallops, 23. 



 
2012 
1279 juny 28 
Guillema Teixidor, viuda de Pere Teixidor, de Cantallops, i els seus fills 

Castelló i Ramon, fan donació a la seva filla i germana respectiva, Ermessendis, 
d’una possessió situada a Cantallops, constituïda per una vinya i hort, en concepte 
de legítima. 

N. Guillem de Canta, d’Elna. 12 x 20 cms. +Cantallops, 24. 
 
2013 
1282 setembre 26 
Ramon de Cantallops, cavaller, notifica a Ramon de Cursavell, monjo de Sant 

Pere de Besalú, haver apelꞏlat al bisbe de Girona i als jutges apostòlics d’una 
providència d’aquest, com a jutge delegat de Guillem Ramon de Flaçà, lloctinent 
del bisbe, en causa que li mou el prior de Lladó. 

N. Pere Bernat, de Besalú. S. Guillem Burgués. 36 x 31 cms. +Cantallops, 25. 
 
2014 
1283 maig 28 
Sentència de Guillem de Vilar, jutge ordinari del vescomtat de Rocabertí, en 

causa entre Ramon de Cantallops, cavaller, d’una part, i Joan de Puig i Joan 
Negre, de Cantallops, d’altra, sobre prestació d’una tragina. 

N. Guillem Pere, de Peralada. 22.5 x 31.5 cms.+Cantallops, 26. 
 
2015 
(1284) 1285 febrer 20 
Ramon de Cantallops, cavaller, reconeix al vescomte Dalmau de Rocabertí 

tenir en feu per ell el mas de Ramon Oliba de Cantallops, amb excepció de la terra 
situada a Pujola de Fres, el cens que rep als masos Abat, Bernat, Joan de Puig i 
Joan Negre, i la casa que habita l’atorgant, situada dins la força de Cantallops. 

N. Guillem Pere, de Peralada. 12 x 36 cms. +Cantallops, 27. 
 
2016 
1288 novembre 30 
El vescomte Dalmau de Rocabertí autoritza Ramon de Cantallops a construir 

un arc dament del carrer entre la casa de la seva esposa, Ermessendis de 
Cantallops, i la de Ramon de Font, amb escala per pujar al soler. 

N. Arnau de Vila de Caldes, notari de Llers. 19 x 20 cms. +Cantallops, 28. 
 
2017 
1299 març 29 
Alamanda, filla d’Arnau Castelló de Cantallops, i esposa de Bernat Joan de 

Requesens, i el seu marit, reconeixen a Ramon de Cantallops tenir per ell una 
borda, dita d’Arnau Castelló, situada a Cantallops, i per ella es fan persones 
pròpies d’aquest. 

N. Jaume de Cantallops, d’Elna. 16 x 18 cms. +Cantallops, 29. 
 
2018 
1312 març 27 



Raimunda, filla de Ramon Oliba, de Cantallops, defineix al seu germà, Bernat 
Oliba, la legítima sobre el mas Oliba de Cantallops. 

N. Guillem Vell, de la Jonquera. 11 x 17 cms. +Cantallops, 30. 
 
2019 
1314 juliol 2 
Arnau de Canadal, cavaller, enfranqueix Castelló Negre, de Cantallops, de 

certes prestacions personals que li feia, per un cens de 5 sous melg. 
N. Guillem Vell, de la Jonquera. 14 x 41 cms. +Cantallops, 31. 
 
2020 
1316 octubre 30 
Perpinyà de Puig, draper de Peralada, ven a Pere de Cantallops, fill de Ramon 

de Cantallops, la meitat indivisa de la terra de la Femada, que aquest li havia 
venut, pel preu de 800 sous melg. 

N. Jaume Barrachi, de Peralada. 19.5 x 32 cms. +Cantallops, 32. 
 
2021 
(1328) 1329 febrer 13 
Jaques Ros, prior del monestir de Santa Maria de l’Om, amb consentiment de 

l’abat de Vilabertran, permuta amb Dalmau de Cantallops el directe domini sobre 
una terra que per ell té Guillem Ferrer, de Cantallops, a l’indret de Tudó, pel 
directe domini sobre una altra terra situada a Cantallops, indret de Llacuna. 

N. Berenguer Bigorra, de Santa Maria de l’Om. Carta partida. 21 x 33 
cms.+Cantallops, 33. 

 
2022 
1329 agost 24 
Ermessendis, filla de Pere de Cantallops i de Beatriu, esposos, amb 

consentiment de Pere Pellicer, batlle de Sant Climent, amb qui ha de casar, 
defineix a Dalmau de Cantallops, germà seu, la legítima per 4.000 sous melg. 

N. Ramon Berenguer, de Sant Climent. 20 x 24 cms. +Cantallops, 34. 
 
2023 
1329 agost 24 
Arnau de Canadal, cavaller, pacta amb Dalmau de Cantallops que aquest li 

retornarà els masos de Joan Pere Esteve, Guillem Cabot, Jaume Negre i Deuslosal 
Negre de Vilartolí, de manera que sigui homes propis seus, com ho eren abans que 
els vengués a Pere Pellicer, batlle de Sant Climent, i que aleshores li tornarà cinc 
homes de Cantallops. 

N. Ramon Llauger. 9.5 x 22 cms. +Cantallops, 35. 
 
2024 
(1343) 1344 març 1 
Pere Abat, fill de Guillem Abat, de Cantallops, ven a Pere Hereu, del mateix 

lloc, un camp que té a directe domini dels hereus de Dalmau de Cantallops, situat a 
Cantallops, indret de Grapanelles, per 6 sous melg. 

N. Jaume Just, de la Jonquera. 20 x 23 cms. +Cantallops, 36. 
 
2025 



1344 agost 1 
Pere Hereu, de Cantallops, atès que Pere Abat, del mateix lloc, li ha venut un 

camp situat a Cantallops, indret de Grapanells, per 6 sous, que és a directe domini 
dels hereus de Dalmau de Cantallops i que Dolça, viuda d’aquest, no li ha volgut 
donar la firma, renuncia els seus drets. 

N. Jaume Just, de la Jonquera. 16 x 30 cms. +Cantallops, 37. 
 
2026 
(1347) 1348 febrer 19 
Pere Estrany, fill de Ramon Estrany, de Cantallops, ven a Ramon Castelló, del 

mateix lloc, un hort situat a Cantallops, indret de sa Penya, que és a directe domini 
dels hereus de Dalmau de Cantallops, pel preu de 18 sous melg. 

N. Pere Salacrup, de la Jonquera. 31 x 31 cms. +Cantallops, 38. 
 
2027 
1354 maig 24, Peralada 
Sentència de Pere Moles, jutge ordinari del vescomtat de Rocabertí, en causa 

entre fra Pere de Canadal, prior de Santa Maria del Camp, i els priors de Sant 
Feliu de Cadins i Sant Miquel de Croses, d’una part, i el seu germà Dalmau de 
Canadal, fill d’Arnau de Canadal cavaller, sobre el repartiment de l’herència de 
dit Arnau. 

N. mestre Guillem Dalmau. 38 x 59 cms. +Cantallops, 39. 
 
2028 
1363 febrer 5, la Jonquera 
Dalmau de Canadal, hereu testamentari de Bernat de Cantallops, donzell, 

estableix a Jaume Teixidor de Cantallops, una terra dita Clos Saureny, situada a 
Cantallops, a cens d’una migera de blat i tasca, per 40 sous melg. 

N. Pere Salacrup. 26 x 32 cms. +Cantallops, 40. 
 
2029 
1365 juny 30, la Jonquera 
Dalmau de Canadal, hereu de Bernat de Cantallops, donzell, a qui ha estat 

adjudicat el mas Oliba de º, el ven a Joan Cabot, del mateix lloc, per 30 sous melg., 
amb reserva de 4 migeres i una quartera de gra de cens. 

N. Pere Salacrup. 28 x 61 cms.+Cantallops, 41. 
 
2030 
1365 juliol 4, la Jonquera 
Capbreu de possessions de Cantallops, fet a Dalmau de Canadal com a hereu 

de Bernat de Cantallops per Bernat de Puig (0), Brunissendis, viuda de Bernat 
Castelló (1), Bernat Castelló (2), Perpinyà Abat (3), Arnau Vinyassa (4), Joan 
Berenguer (5), Giada, filla de Joan Blanch (6), Perpinyà Pagès (7), Jaume Teixidor 
(8), Pere Garriga, batlle (9), Arnau Blanc (10), Berenguer Berart (11), Pere 
Marquès (12), Sibilꞏla, filla d’Arnau de Vilademunt (13), Domènec Ros de Soler, de 
Sant Climent (14), Guillem Pujolar d’Abelles (15), Guillem Prim (16), Berenguer 
Berart (17), Ramon Calverol (18), Pere Abat (19), Bernat Perpinyà (20), Miquel 
Jordà (21), Berenguer Sales (22), Guillem Jordà (23) i Pere Font (24). 

N. Pere Sastre. 172 x 56 cms. +Cantallops, 42. 
 



2031 
1366 gener 12, la Jonquera 
Jaume Teixidor, de Cantallops, ven a Arnau Querol, del mateix lloc, una terra 

dita Clos Saureny, situada a Cantallops, que es té per Dalmau de Canadal a cens 
d’una migera de blat, pel preu de 54 sous melg. 

N. Pere Salacrup. 21 x 35 cms.+Cantallops, 43. 
 
2032 
1368 juliol 24, Peralada 
Dalmau de Darnius, donzell, procurador de Dalmau de Canadal, donzell de 

Canadal, hereu de Bernat de Cantallops, reconeix al vescomte Dalmau de 
Rocabertí, senyor de Peralada, que el seu principal té en feu per aquest el mas 
Oliba de Cantallops i certs censos del mateix lloc. 

N. Guillem Coma, del vescomte. Carta partida. 19 x 44 cms. +Cantallops, 44. 
 
2033 
1369 octubre 2, la Jonquera 
Pere Marquès, propietari del mas Bord de Cantallops, que té per Dalmau de 

Canadal, es fa home propi d’aquest per haver rebut el mas en heretament del seu 
pare. 

N. Pere Sastre. 14 x 27 cms. +Cantallops, 45. 
 
2034 
1369 octubre 2 
Pere Marquès, de Cantallops, propietari del mas d’en Bort, permuta amb Pere 

Garriga, del mateix lloc, una terra de dit mas, situada a l’indret del Vinyer, que fa 
cens a Simó d’Avinyó, per una terra dita Femada, que fa cens a Dalmau Pocaterra. 

Sense cloure. Carta partida. 46 x 28 cms. +Cantallops, 46. 
 
2035 
1369 novembre 30 
Joan Negre, de Cantallops, i Raimunda, esposos, que han entrat al mas Negre 

de Cantallops, que es té per Dalmau de Canadal, donzell, es fan persones pròpies 
d’aquest 

N. Bernat Llorenç, del terme de Rocabertí. 20 x 28 cms. +Cantallops, 47. 
 
2036 
1375 febrer 24, la Jonquera 
Guillem de Canadal ven a Guillem Cases, de Canadal, una terra dita “lo Molí 

de les Dones”, per 50 sous melg. 
N. Pere Salacrup. 29 x 32 cms. +Cantallops, 48. 
 
2037 
(1328) 1329 febrer 27 
Dalmau de Cantallops, fill de Pere de Cantallops, permuta amb Guillem 

Forner, una terra situada a Cantallops, indret des Lacunes, per una altra situada a 
l’indret d’es Tudó. 

N. Jaume Just, de la Jonquera. Carta partida. 16 x 24 cms. +Cantallops, 49. 
 
2038 



1386 agost 9, la Jonquera 
Bernat Boixeda, de Capmany, que té a Cantallops una masada dita de na 

Puga, comprada a Jaume Teixidor de Vilartolí, parròquia de Sant Climent, la 
renuncia per cens excessiu a Arnau de Canadal, donzell. 

N. Pere Sastre. 36 x 34 cms.+Cantallops, 50. 
 
2039 
1387 agost 19, la Jonquera 
Pere Marquès, veí abans de Cantallops i ara de Mollet, renuncia per cens 

excessiu a Dalmau de Canadal, donzell, un mas situat a Cantallops, dit de Joan 
Bord. 

N. Pere Sastre. 27 x 35 cms. Deteriorat. +Cantallops, 51. 
 
2040 
1388 setembre 17, Cantallops 
Joan Abat, de Cantallops, que té a Cantallops indret d’es Puig, en franc alou 

però a prestació de cens a Arnau de Canadal, una possessió on hi havia una casa, 
ara enrunada, per la que feia un parell de gallines, la renuncia. 

N. Guerau de Darnius, de la Jonquera. 29 x 27 cms. +Cantallops, 52. 
 
2041 
1390 desembre 7 
Pere Ballois, batlle, firma rebut a Arnau de Canadal, donzell de la Jonquera, 

de 14 lliures 10 sous, part de les 16 lliures 10 sous que li havia de pagar per la 
Mare de Déu de setembre, d’un debitori que li havia firmat, de 60 florins d’or 
d’Aragó. 

N. Pere Sitjar. 13 x 15 cms. +Cantallops, 53. 
 
2042 
1482 desembre 7, Girona 
Pere Ramon Mut, paborde de l’Almoina, estableix a Guillem Puigdòries, de 

Cantallops, una casa de l’Almoina situada a Cantallops, dita d’en Canadel, i 
diverses terres que es descriuen, a cens de 5 sous i mitja tasca. 

N. Narcís Cotxa. 36 x 56 cms. +Cantallops, 54. 
 
2043 
1508 març 22, Peralada 
Capbreu de Cantallops, fet a Baldiri Balle, paborde de l’Almoina, per Jaume 

Castelló, pel mas Castelló; Hipòlita Beart, esposa d’Antoni Esteve àlies Beart, pel 
mas Beart; Guillem Moner, pel mas Moner; Joan Castelló pel mas Calverol; 
Jaume Riera, pel mas Riera; Baldiri Riera i Joan Ferrer àlies Coma, per terres; 
Antoni Joher pel mas Joher i Bernat Martí pel mas Martí. 

N. Gaspar Thió. 6 fulls, 56 x 39 cm. +Cantallops, 55. 
 
2044. 
1291 juny 3 
Guillem de Palma, fill de Guillem de Palma, cavaller de Navata i la seva mare 

Ermessiendis de Galliners, donen a Arnau de Canadal, fill de Berenguer, cavaller, 
la seva germana i filla respectiva, Ermessendis, per esposa, dotada amb 4.000 sous 
bar.i aixovar, i ella en rep 5.000 del seu futir marit, hipotecats sobre el mas 



Montaner de Pols i altres drets que dit Arnau té heretats d’Arnau de Capmany, 
oncle seu. 

N. Ramon Jover, de Navata. 24 x 31 cms. +Cantallops, 61. 
 
2045 
(1335) 1336 febrer 27 
Testament d’Ermessendis, esposa d’Arnau de Canadal, que pren per 

marmessors Berenguer de Canadal, monjo de Sant Quirze, Pere de Canadal, 
monjo de Roses, Bernat de Canadal, monjo de Breda i Dalmau de Canadal, fills 
seus; elegeix sepultura a Santa Cristina de Canadal; fa llegats de devoció; fa llegats 
a Sibilꞏla, filla de Dalmau de Darnius, Dolça, filla seva esposa de Dalmau de 
Cantallops, Valenti i Garsendis, filles seves monges, Brunissendis, neboda seva, 
monja, Dolça, filla de Dalmau de Darnius i Guillem, fill del seu fill Arnau, i als seus 
fills esmentats; institueix hereu el seu fill Arnau. 

N. Jaume Just, de Peralada. 28 x 33 cms. +Cantallops, 62. 
 
2046 
1357 març 3 
Testament de Blanca, esposa de Dalmau de Canadal, que pren per marmessors 

el seu marit i Joan de Llach, sagristà de Cantallops; elegeix sepultura a Santa 
Cristina de Canadal; fa llegats de devoció; fa una deixa al seu fill Arnau i institueix 
hereu el fill Dalmau. 

N. Pere Salacrup, de la Jonquera. 41 x 37 cms. Deteriorat.+Cantallops, 63. 
 
2047 
1372 juny 1 
Testament de Dalmau de Canadal, donzell, que pren per marmessors Dalmau 

de Darnius, Pere Castelló, domer de Cantallops i Pere de Canadal, sagristà de 
Santa Maria de Roses; elegeix sepultura a Cantallops; fa llegats de devoció; llega al 
fill Dalmau 1.000 sous de legítima; funda un aniversari a Cantallops, dotat amb 
una migera de blat de cens i institueix hereu el seu fill Arnau de Canadal. 

N. Pere Salacrup, de la Jonquera. 48 x 39 cms. +Cantallops, 64. 
 
2048 
1394 juny 6, Canadal 
Testament d’Arnau de Canadal, que pren per marmessors Dalmau de 

Rocabruna, la seva pròpia esposa, Marquesa, i Tomàs Pada, notari de la 
Jonquera; elegeix sepultura a Santa Cristina de Canadal; disposa almoines per a 
les esglésies de Cantallops, la Jonquera, Agullana i altres; institueix hereu el seu fill 
Bernat Guillem i li substitueix el prenyat de la seva esposa, la seva filla Blanca i el 
seu germà Dalmau. 

N. Pere Sirgarii, de la Jonquera. 
56 x 56 cm 
+Cantallops, núm. 65. 
 
2049 
1414 agost 14, Camprodon 
Testament de Bernat Guillem de Canadal, donzell de la Jonquera, que pren 

per marmessors Pere de Canadal, monjo de Camprodon, germà seu, i Bernat de 
Pera, de Caneres; elegeix sepultura a Camprodon; fa llegats de devcció i dota un 



aniversari; fa llegats a Miquel Güell de Bellaguàrdia, Dalmau de Canadal de 
Toralles, Pere de Canadal, fill d’aquest i Dalmau de Canadal, monjo de Banyoles; 
institueix hereva la seva mare Marquesa. 

N. Pere Bertran, de Camprodon. 34 x 35 cms. +Cantallops, 66. 
 
2050 
1430 novembre 19, la Jonquera 
Testament de Marquesa, viuda d’Arnau de Canadal, donzell de la Jonquera, 

que pren per marmessors Pere de Canadal, abat de Camprodon, Dalmau de 
Canadal, prior de Sant Marçal del Montseny i Joan de Canadal, donzell de la 
Jonquera, fills seus; elegeix sepultura a Santa Cristina de Canadal; disposa 
sufragis i llegats de devoció; fa llegats a Bernat Guillem de Güell, Joan Pere Güell, 
Felip ça Pera i Francesc ça Pera, nebots seus, funda un aniversari a Canadal i 
institueix hereu el seu fill Joan. 

N. Mateu Genís. 50 x 36 cms. +Cantallops, 67. 
 
2051 
1216 maig 
El vescomte Dalmau de Rocabertí dòna a Guillem de Canadal i a la seva esposa 

la fàbrega de Canadal i la aimina de blat censal que hi rebia. 
N. Guillemm prevere. 13 x 21 cms. +Cantallops, 69. 
 
2052 
1299 juny 15 
Blanca de Massanet, el seu marit Ponç Avinyó i Hug Massanet enfranqueixen 

Barcelona, filla de Perpinyà Moner, de la Vajol, que passa a ser dona pròpia 
d’Arnau de Canadal, per 2 sous 8 d. 

N. Berenguer Polvorell, de la Vajol. 5.5 x 25 cms. +Cantallops, 70. 
 
2053 
1338 maig 9 
Ripoll, de la parròquia de Tapis, es fa home propi de Guillem de Canadal, fill 

d’Arnau. 
N. Jaume Just, de la Jonquera. 8.5 x 21 cms. +Cantallops, 71. 
 
2054 
(1342) 1343 març 12 
Guillema, esposa de Perpinyà Mateu, de Canadal, es fa dona pròpia d’Arnau 

de Canadal. 
N. Jaume Just, de la Jonquera. 18 x 17 xms. +Cantallops, 72. 
 
2055 
1342 setembre 1 
Maimona, filla de Ponç Ferrer, de Canadal, cabreva a Arnau de Canadal una 

casa situada a Canadal, dita ”casa de ca Cerdana”, per la que fa 2 sous melg. de 
cens. 

N. Pere de Coll, de la Jonquera. 9 x 28 cms. +Cantallops, 73 
 
2056 
1347 desembre 17 



Huguet Carrera, de Canadal, parròquia de Solans, ven a Bernat Andreu, del 
mateix lloc, una vinya situada a Canadal que es té per Guillem de Canadal, 
cavaller, pel preu de 76 sous bar. 

N. Pere Salacrup, de la Jonquera. 28 x 30 cms. +Cantallops, 74. 
 
2057 
1352 maig 28, la Jonquera 
Pere de Canadal, fill de Guillem de Canadal, cavaller, fa donació a Arnau 

Teixidor i a la seva filla Guillema, de Canadal, de la tasca i domini directe que rep 
a una terra d’aquests. 

N. Pere Salacrup. 17 x 38 cms. +Cantallops, 75. 
 
2058 
1377 abril 19, la Jonquera 
Brunissendis, filla de Guillem Mules, de Capmany, esposa de Pere Mateu, fill 

de Perpinyà Mateu de Canadal, es fa dona pròpia d’Arnau de Canadal per raó del 
matrimoni contret. 

N. Pere Salacrup. 14 x 28 cms. +Cantallops, 76. 
 
2059 
1378 març 17, la Jonquera 
Arnau de Canadal, donzell, permuta amb Pere Deuslosal una terra situada a la 

parròquia de l’Estrada, de la que es reserva el directe domini, per una terra 
situada al Pla de Canadal, dita Camp del Suro, que és a directe domini de dit 
Arnau. 

N. Pere Sastre. Carta partida. 34 x 38 cms. +Cantallops, 77. 
 
2060 
1418 febrer 23 
a) Guillem Mateu, de Canadal, es fa home propi de Marquesa de Canadal, 

viuda d’Arnau de Canadal, de la Jonquera, per haver-ho estat el seu pare. 
b) Francesca, filla de Pere Gravoleda, de Bosquerons, esposa de Guillem 

Mateu, enfranquida per la priora de Sant Bartomeu de Bell-lloc, de Peralada, es fa 
dona pròpia de dita Marquesa per raó del seu matrimoni. 

N. Martí Genís. 44 x 33 cms. +Cantallops, 78. 
 
2061 
1418 febrer 27, la Jonquera 
a) Joan Deuslosal, de Canadal, reconeix ser home propi de Marquesa de 

Canadal, viuda d’Arnau de Canadal. 
b) Francesca, filla de Guillem Quintana, de Torts, esposa de Joan Deuslosal, 

enfranquida per l’obtentor del benefici fundat a Santa Maria de Panissars per 
Jaume Flors, sagristà d'Agullana, es fa dona pròpia de dita Marquesa per raó del 
seu matrimoni. 

N. Martí Genís. 49 x 28 cms. +Cantallops, 79. 
 
2062 
1446 desembre 24, la Jonquera 



Mateu Noguer, de la Vajol, que té el mas Genís d’aquest lloc del qual la meitat 
és a directe domini de Joan de Canadal, donzell de la Jonquera, el renuncia per 
cens excessiu. 

N. Martí Genís. 18 x 33 cms. +Cantallops, 80. 
 
2063 
1173 (...) 
Capbreu dels censos que Guillem de Canadal rep a Cantallops, la Jonquera, 

Canadal i Agullana, dels masos Rosselló, Rodefors, Calvó, Teixidor, Rufa, Maura, 
Garsendis Ferrer, Beatriu Maura, Vilemor, Pere Cerdà, Sala de Esta, Vilar, Calvó, 
Xifreu, Mallol, Descals, Pujada, Bernat, Mateu, Mata, Castelló, Saura, Pastor, 
Bartomeu Besalú, Arnau Bernat, Ramon Bartomeu, Garsendis Bartomeu, Bernat 
Taverner, Bernat Cornellà, Bernat Ferrer, Cap de Llop, Puig, Negre i Bord. 

N. Guillem, prevere. 28.5 x 14 cms. +Cantallops, 81. 
 
2064 
1184 novembre 13 
Beatriu, filla de Porcell de Ceret, amb consentiment dels seus fills Bernat, Pere, 

Clara i Astorga, ven a la seva germana Adelaida i al marit d’aquesta, Ramon de 
Cantallops, i als seus fills Ramon, Jofre, Pere i Yolona, totes les possessions que té 
a Ceret i a Santa Maria de Prat d’Argelers, pel preu de 162 sous bar. 

N. Guillem. 13.5 x 22 cms. +Cantallops, 82. 
 
2065 
1198 novembre 13 
L’abat Pere de Vilabertran defineix a Berenguer de Morasac les querelles que 

tenia contra ell i li firma, a ell i la seva esposa Sibilꞏla, possessions situades a 
Morasac i Vilabertran, tal com les havia tingut el seu pare, Ponç de Rabós, amb 
certes retencions, per 200 sous d’acapte i 5 morabatins; els autoritza a residir a 
Peralada, a condició de tenir condret el mas de Morasac i rep homenatge de 
l’esmentada Sibilꞏla. 

N. Ramon, prevere. Carta partida. 15 x 22 cms.+Cantallops, 83 
 
2066 
1184 juny 3 
Porcell de Ceret i la seva esposa Adelaida lliuren a Pere de Bosch la seva filla 

Beatriu, dotada, amb consentiment dels seus senyors, l’abat Ramon d’Arles i el 
sagristà Guillem, amb un mas d’Argelers, un camp de sota l’església de Santa 
Maria del Prat d’Argelers, tot rebut del pare de dita Adelaida, Pere Ramon en 
“exoal”, un camp de Ceret i cases a la cellera d’aquest lloc, una borda que té pel 
monestir d’Arles i el seu propi “estol”. 

N. Pere, sacerdot i monjo. 13 x 30 cms. +Cantallops, 84 
 
2067 
(1243) 1244 gener 3 
Ramon de Cantallops ven a Arnau de Canadal la meitat dels estanys de 

Canadal, situats a les parròquies de Sant Miquel de Solans i Canadal fils a 
Capmany, per concessió de Dalmau, vescomte de Rocabertí, oer 110 sous melg. 

N. Pere, sacerdot. 14.5 x 27 cms. +Cantallops, 85. 
 



2068 
1246 setemnbre 27 
Capbreu de drets que rep Ramon de Cantallops a Canadal, Argelers del 

Rosselló, Caneres i Vilar de Meseria, parròquia d’Agullana. 
Sense cloure. 75 x 34 cms. +Cantallops, 86. 
 
2069 
1259 agost 30 
Ramon de Cantallops reconeix a Guillem de Mont-roig tenir per ell el mas de 

Costa de Munt, situat a la parròquia de Darnius, la terme de la Jonquera, el delme 
de la Vajol i una octava part del de la parròquia d’Agullana, i en rep la firma. 

N. Berenguer, sacerdot de Darnius. 
12 x 11.5 cms. Cantallops, 87. 
 
2070 
1260 desembre 8, Tunis 
Arnau de Tarascó, fill de Pere de Tarascó, ven a Arnau d’Estela totes les 

possessions que té a les parròquies d’Agullana, la Vajol i Darnius, per 17 “duplat 
mirias” d’or fi 

N. Bernat Ermengol, notari reial. 23 x 27 cms. +Cantallops, 88. 
 
2071 
(1262) 1263 març 15 
Pere Ferrer de Canadal, la seva esposa Maria i el seu fill Arnau venen a Arnau 

Selvà, de la Jonquera, i a la seva esposa Sibilꞏla, mitja feixa de vinya que tenen a la 
Jonquera, parròquia d’Agullana, i la meitat de dues figueres, per 4 sous melg. 

N. Bernat Marçal. 14 x 19.5 cms. +Cantallops, 89. 
 
2072 
1271 desembre 
Joan Abril, de Caneres, parròquia de Darnius, fa homenatge a Arnau de 

Cistella, cavaller, pel batlliu comprat a Bernat Collell de Careda i al seu germà 
Ramon Pellicer de la Vajol, sobre la borda Ferrer de Caneres. 

N. Guillem Pere, de Peralada. 13 x 11 cms. +Cantallops, 90. 
 
2073 
1275 novembre 8 
El vescomte Gaufred de Rocabertí, senyor de Peralada, amb consentiment del 

seu fill Dalmau de Rocabertí, reconeix a Ramon Marçal, de la Jonquera, la batllia 
de jurisdicció de l’orde del Sant Sepulcre a la Jonquera, que ha permutat amb 
certes rendes de Cabanes, i li concedeix el redelme de 30 sous censals que Arnau 
Guillem de Jonquera rep al clos de na Eibelina, de Cabanes. 

N. Ramon, de Cabanes. 22.5 x 22 cms. Cancelꞏlat. +Cantallops, 91. 
 
2074 
1376 abril 9, Espolla 
Castelló Parada, de Canadal, parròquia de Sant Miquel de Solans, cabreva a 

Arnau de Canadal una vinya situada al pla de Canadal. 
N. Bernat Feliu. 15 x 29 cms. +Cantallops, 92. 
 



2075 
1280 octubre 12 
Ramon de Cantallops, cavaller, reconeix a Galceran de Mont-roig, cavaller, 

tenir en feu per ell un vuitè del delme d’Agullana, un terç del de la Vajol, i la 
meitat dels censos dels masos Noguer i Genís de la Vajol, i tasques dels masos 
Remigos, Esteve i Rostoll de Darnius, i en rep la firma. 

N. Guillem Pere, de Peralada. Carta partida. 12.5 x 27 cms. +Cantallops, 93. 
 
2076 
(1282) 1283 febrer 26 
Guillem de Canadal, de Caneres, la seva esposa Cerdana i el seu fill Guillem, 

venen a Berenguer de Reminyós, de Darnius i a la seva esposa Raimunda un cens 
d’una gallina que reben a les terres de Benevís, situades a Darnius i la Vajol, pel 
preu de 10 sous. 

N. Ramon Benet, de Figueres. 32 x 16 cms. +Cantallops, 94. 
 
2077 
1281 abril 3 
El bisbe Bernat de Vilert firma a Ramon de Cantallops, cavaller, un octau del 

delme d’Agullana i el terç del de la Vajol, que aquest posseeix per llegat de les 
seves germanes, per 25 sous melg. 

N. Mateu d’Alda, de la cúria episcopal. 25 x 26 cms. +Cantallops, 95. 
 
2078 
1300 abril 22 
Guillema de Canadal i el seu fill Arnau enfranqueixen Estranya, filla de 

Guillem Pellicer, de la Vajol, que passa a ser dona pròpia de Ramon de Cantallops, 
cavaller, per 5 sous melg. 

N. Guillem Vell, de la Jonquera. 10 x 17 cms. +Cantallops, 96. 
 
2079 
(1301) 1302 febrer 10 
Ramon de Cantallops, cavaller, fa heretament al seu fill Pere de Cantallops, 

per causa de núpcies, del mas de Cantallops, situat a aquest poble, i dels drets que 
rep a Agullana, Darnius i Sant Pere de Teyleto, a fi que ell pugui dotar Beatriu, 
filla de Ramon de Pujals, cavaller, amb retenció de 600 sous per cada un dels altres 
fills, Ramon, Bernat i Jaume 

N. Jaume Barrachi, de Peralada. Carta partida. 27 x 30 cms. +Cantallops, 97. 
 
2080 
1305 maig 27 
Pere Vilanant, pellisser de Peralada, ven a Arnau Perpinyà, del mateix lloc, 20 

sous censals dels 62 que Ponç de Contaresio li fa sobre una feixa donada en 
enfiteusi a Castelló de Besalú, també de Peralada, situada a l’hort d’Aragall, i 
sobre una altra terra pròxima, cedida a Ramon Basbassa, pel preu de 450 sous 
melg. 

N. Jaume Barrachi, de Peralada. 30 x 28 cms. +Cantallops, 98. 
 
2081 
1392? agost 2, la Jonquera 



Antoni Morer, de Bosquerons, terme del castell de Mont-roig, firma rebut a 
Arnau de Canadal, donzell, de dues lliures bar. pel lluïsme de dues terres situades 
a Canadal, parròquia de Solans, indret dit “Femada d’en Canadal”. 

N. Pere Sitjar. 12 x 22.5 cms. +Cantallops, 99. 
 
2082 
1330 novembre 17 
Berenguer Revell de Resta, d’Agulla,a, d’una part, i Guillem Marçal i Cília, 

esposos de la Jonquera d’altra, pacten el dret de pas amb els bous de dit Revell per 
un camí de dit Marçal. 

N. (...) Joan, de la Jonquera. Carta artida. 24.5 x 26 cms. Deteriorat. 
+Cantallops, 100. 

 
2083 
1433 setembre 2, la Jonquera 
Arnau, fill de Jaume Gibert, sastre de la Jonquera, que ha venut a Joan de 

Canadal, donzell, una casa situada a la Jonquera per 28 lliures, la hi gananteix 
d’evicció davant del vescomte de Rocabertí. 

N. Martí Genís. 45.5 x 34 cms. +Cantallops, 101. 
 
2084 
1341 desembre 3 
Ramon Falconer, clergue de Peralada, fill de Pere Falconer, del mateix lloc, 

ven a Maimona, filla de Ponç Ferrer de Canadal, una casa parcialment enrunada, 
situada a Sant Miquel de Solans, per 15 sous melg. 

N. Pere de Coll. 27 x 26 cms. +Cantallops, 102. 
 
2085 
1346 desembre 14 
Elvira, viuda d’Arnau Perpinyà, mercader de Girona, tutora del seu fill 

Arnau, fa procura per dita tutela a Ramon Martí de Peralada, a fi que pugui 
administrar béns situats a Peralada, Morasac i Vilanova. 

N. Ramon de Bruguera, de Girona. 45 x 36 cms. +Cantallops, 103. 
 
2086 
1349 octubre 2 
Guillema, esposa de Pere Deuslosal de Canadal, filla de Jaume Piferrer de 

Cantallops, es da dona pròpia de Dalmau de Canadal per raó del seu matrimoni. 
N. Pere Salacrup, de la Jonquera. 155 x 27 cms. +Cantallops, 104. 
 
2087 
1356 setembre 26 
Testament de Bernat de Cantallops, donzell, que pren per marmessors Dalmau 

de Darnius, donzell, Joan Llach, sagristà de Cantallops, Bernat Coma, batlle de 
Requesens i Arnau Blanch, de Cantallops; elegeix sepultura a Cantallops; fa 
llegats de devoció i funda un aniversari dotat amb una migera de blat sobre una 
terra, dita Femada, de Cantallops; fa llegats a Dalmau de Darnius, les religioses de 
Bell-lloc i Sant Miquel de Croses, i institueix hereu el seu oncle, Dalmau de 
Canadal. 

N. Ramon d’Hortal, de Requesens. 36 x 57 cms. +Cantallops, 105. 



 
2088 
1360 abril 13 
Dalmau de Darnius, cavaller, i Bernat Coma, batlle de Requesens, marmessors 

de Bernat de Cantallops, després d’haver fet anunciar a les esglésies d’Agullana, 
Darnius i Cantallops si hi havia creditors de dit testador, amb resultat negatiu, 
lliuren l’herència a Dalmau de Canadal, hereu testamentari del mateix. 

N. Pere Salacrup, de la Jonquera. 28 x 35 cms. +Cantallops, 106. 
 
2089 
1371 abril 26 
Saurina, esposa de Guillem Riera de Canadal, parròquia de Sant Miquel de 

Solans, filla i hereva de Pere Badal, de Maçanet, permuta amb Guillem Vila, de la 
Jonquera, un hort situat en aquest lloc, que és a domini directe del vescomte de 
Rocabertí, per una terra anomenada Hort de Boquet, situada a Solans. 

Sense cloure. 51 x 30 cms. +Cantallops, 107. 
 
2090 
1376 desembre 22 
Pere de Canadal, donzell, permuta amb Arnau de Canadal, donzell, els drets i 

tasques que rep d’una tera situada prop d’Agullana, cap al Forn d’en Ferrer, i que 
posseeix Bernat Pons de la Jonquera, pels drets que rep d’una terra situada al Pla 
de Canadal, que havia estat d’en Teixidor de la Jonquera. 

N. Pere Salacrup, de la Jonquera. Carta partida. 26 x 41 cms. +Cantallops, 
108. 

 
2091 
1383 gener 13, Peralada 
La vescomtessa Esclaramunda, esposa de Felip, vescomte de Rocabertí i senyor 

de Peralada, ven a Guillem Romaní, de Sant Llorenç de la Muga, la batllia 
d’Agullana i la Jonquera, per 80 florins d’or d’Aragó. 

N. Jaume d’Hospital. 41 x 60 cms. +Cantallops, 109. 
 
2092 
1387 novembre 4, Sant Llorenç de la Muga. 
Guillem Romaní, de Sant Llorenç de la Muga, ven a Pere Bellots, de Darnius, 

la seva batllia d’Agullana i la meitat del carrer de la Jonquera, comprada l’any 
1383 a Esclaramunda, esposa de Felip de Rocabertí, per 44 lliures bar. 

N. Guillem Roure. 30 x 45 cms. +Cantallops, 110. 
 
2093 
1389 setembre 8, la Jonquera 
Pere de Belloc, natural de Darnius i veí d’Agullana, ven a Arnau de Canadal, 

donzell de la Jonquera, la batllia d’Agullana per 55 lliures melg. 
N. Miquel Corsaví. 53 x 60 cm. +Cantallops, 111. 
 
2094 
1430 maig 16, Camprodon 
Pere de Canadal, abat de Camprodon i hereu universal del seu germà Bernat 

Guillem, fa procura a Grimau de Canadal des Pic, de la parròquia de Solans, 



Berenguer de Canadal, de Vilarnadal, i Bernat Fabra, del Voló, per acceptar 
l’herència. 

N. Pere Bertran. 36 x 39 cms. Deteriorat. +Cantallops, 112. 
 
2095 
1430 setembre 19, Camprodon 
L’abat Pere del monestir de Camprodon, hereu del seu pare, Arnau de 

Canadal, donzell de la Jonqnuera, fa donació a la seva mare Marquesa, de tots els 
drets que li corresponen sobren l’herència de dit Arnau, amb reserrva per al seu 
germà, Dalmau, prior de Sant Marçal del Montseny. 

N. Pere Bertran. 33 x 43 cms. +Cantallops, 113. 
 
2096 
1427 abril 26, Camprodon 
Pere, abat del monestir de Camprodon, hereu del seu pare, Arnau de Canadal, 

donzell de la Jonquera per mort del seu germà Bernat de Canadal, fa procura als 
seus germans, Dalmau de Canadal, prior de Sant Marçal del Montseny i Joan de 
Canadal, per acceptar l’herència del seu pare. 

N. Pere Bertran. 39 x 40 cms. +Cantallops, 114. 
 
2097 
1458 gener 11, Banyoles 
Joan de Canadal, donzell de la Jonquera domiciliat a Banyoles, intima a Ponç 

Vilardell una comunicació que ha fet als seus amics Martí i Serdà, de la Jonquera, 
i Roig de Canadal, sobre vicissituds del mas Teixidor de Canadal. 

N. Joan Batlle. 40 x 40 cms. Llatí i català. +Cantallops, 114. 
 
2098 
a) 1450 març 5 
Fra Pere de Canadal, àbat de Camprodon, atès que el seu pare Arnau de 

Canadal, de la Jonquera, havia establert certes disposicions successòries, fa cessió 
de l’herència al seu germà Joan de Canadal 

b) 1450 febrer 26, Banyoles 
L’abat Dalmau de Canadal, del monestir de Banyoles, fa una cessió semblant. 
c) Joan de Canadal intima als seus germans esmentats el seu propòsit de 

vendre les possessions de la Jonquera, a causa de la deixadesa d’ells. 
N. Joan Batlle. 73 x 62 cms. +Cantallops, 115 
 
2099 
a) 1446 febrer 10, Banyoles 
Joan de Canadal, de la Jonquera, fa procura al seu germà Dalmau, abat de 

Banyoles, per fer concòrdia amb en Martí, en Serdà, en Torra i en Puig, de la 
Jonquera; en Roig, en Morató, en Pautó, en Batlle, en Belloc i en Carrera de 
Canadal, sobre els terres que havien estat del mas Teixidor de Canadal. 

b) 1452 juliol 22, Banyoles 
Pere Torra i el seu fill Gabriel, de la Jonquera, renuncien els seus drets sobre 

terres del mas Teixidor, comprades als hereus de Guillema Teixidor. 
c) 1453 novembre 24, Banyoles 
Joan de Canadal promet a alguns vassalls del vescomte de Rocabertí servar-los 

treva, en poder de Guillem Ponç Pujol, sots-veguer de Besalú. 



N. Joan Batlle. 87 x 53 cms. +Cantallops, 116. 
 
2100 
1265 maig 11 
Ferrer de Capmany, cavaller, ven a Berenguer de Canadal, fill d’Arnau, 

cavaller, la tasca i domini que té sobre algunes terres d’aquest, situades a Sant 
Miquel de Solans, indrets d’Espets, Collelldevall, Prat Llarg, Estany de Blanquer i 
Pegos, pel preu de 200 spous. 

N. Guillem Pere, de Peralada. 18 x 27.5 cms. +Cantallops, 117. 
 
2101 
(1284) 1285 març 16 
Joan Robau d’Església de vall i la seva esposa Tolosa venen a Guillem Teixidor 

de Canadal i a la seva esposa Tolosa una terra situada a Sant Miquelo de Solans, 
indret de Planes, pel preu de 60 sous melg. 

N. Pere Marçal, prevere. 16 x 23 cms. +Cantallops, 118. 
 
2102 
(1270) 1271 març 29 
Ramon de Cantallops, cavaller, firma rebut a Ferrer de Capmany, cavaller, de 

70 sous melg. que li devia Arnau de Canadal per raó de la venda de la meitat dels 
Estanys de Canadal, situats a Sant Miquel de Solans. 

N. Guillem Ponç, de Peralada. 14 x 13 cms. +Cantallops, 119. 
 
2103 
(1309) 1310 març 8 
Dalmau de Rocabertí, fill de Blanca de Fonollet, amb autoritat de Dalmau de 

Rocabertí, fa donació a Guillem de Canadal, cavaller, d’un molí enrunat i un 
monar situat al riu Llobregat, parròquia de Solans, que havien estat de Ramon de 
Solans i de la seva mare, Raimunda de Pau. 

N. Ramon Albert, de Llers. 15 x 20 cms. +Cantallops, 120. 
 
2104 
1324 setembre 20 
Bernat Teixidor i el seu fill Bernat venen a Bernat Batlle una terra situada a 

Sant Miquel de Solans, indret del Castellar, pel preu de 40 sous, amb reserva de 
directe domini i prestacions agràries per a Arnau de Canadal, cavaller. 

N. Jaume Just, de la Jonquera. 20 x 24 cms. +Cantallops, 121. 
 
2105 
1335 juliol 27 
Ramon Falconer, clergue de Peralada, procurador del seu pare, Pere Falconer, 

fa donació a Arnau de Canadal, cavaller, d’un hort que havia estat de Cerdana, tia 
de l’atorgant, situat a Solans, indret de Femada de Canadal. 

N. Jaume Just, de la Jonquera. 23 x 24 cms. +Cantallops, 122. 
 
2106 
(1341) 13422 febrer 22 



Pere Negre, de Canadal, lloga per 5 anys a Berenguer Rivell, d’Agullana, un 
camp que té a Sant Miquel de Solans, que afronta amb la serra de Banchs, per 15 
sous. 

N. Pere Coll, de la Jonaqura. 18 x 27 cms. +Cantallops, 123. 
 
2107 
1350 agost 
Nota de censos i drets rebuts per Dalmau de Canadal, de Pere Bosch de la 

Resta, de Salomó i del Corredor de la Jonquera, entre els que hi ha una vaca, 
valorada en 28 sous. 

Sense cloure. 25 x 27 cms. Català. +Cantallops, 124. 
 
2108 
1355 octubre 30 
Fra Pere de Canadal, prior de Santa Maria del Camp, hereu de part dels béns 

d’Arnau de Canadal, atès que Bernat Arnau de Canadal ha comprat a Pere 
Nicolau, notari del Voló, procurador de Graida Mata, mare seva i filla de 
Bartomeu Mata, de Canadal, cinc peces de terra situades a Solans, que eren de la 
casa Mata, per les que haurien de fer-se homes propis d’ell, les hi estableix a cens 
de 2 sous i una segada en temps de juny. 

N. Pere Salacrup, de la Jonquera. Carta partida. 40 x 45.5 cms. +Cantallops, 
125. 

 
2109 
1391 agost 20 
Arnau de Canadal, donzell, ven a Guillem Cases, de Canadal, una terra 

situada a Solans, indret de Camp de la Vinya, per 16 lliures bar. 
N. Tomàs Parada, de la Jonquera. 50 x 44 cms. +Cantallops, 126. 
 
2110 
1402 abril i, la Jonquera 
Jaume Gibert i Esclaramunda, esposos, de la Jonquera, venen a Pere Bognis, 

de la cellera d’Agullana, un erm situat a Solans, que és a domini directe de Bernat 
Guillem de Canadal, donzell, pel preu de 66 sous bar. 

N. Marc Genís. 32 x 34 cms. +Cantallops, 127. 
 
2111 
1405 maig 10 
Bernat Guillem de Canadal, donzell de la Jonquera, ven a Guillem cases, de 

Canadal, un erm anomenat “la Cost des Ferrer”, situat a Solans, indret de “la 
Costa de Canadal”, pel preu de 30 sous i amb reserva de prendre’n tasca. 

N. Joan Quera, de la Jonquera. 29 x 28 cms. +Cantallops, 128. 
 
2112 
1415 maig 31, Canadal 
Pere de Canadal, donzell, reconeix a Marquesa de Canadal, viuda d’Arnau de 

Canadal, que com a hereva de Bernat Guillem de Canadal ha de rebre tasca sobre 
una terra venuda a Guillem Morató àlies Portell, situada a Solans, indret de Clos 
de ça Mata, que l’atorgant havia permutat amb Dalmau de Canadal, sogre de dita 
Marquesa. 



N. Marc Genís. 21 x 32 cms. +Cantallops, 129. 
 
2113 
1420 gener 17, la Jonquera 
Guillem Pereseda, d’Agullana, hereu testamentari de Pere Boguis, del mateix 

lloc, ven a Pere Batlle, teixidor de la Jonquera, un erm que té a Sant Miquel de 
Solans, a domini directe d’Arnau de Canadal, pel preu de 44 sous. 

Sense cloure. 24 x 35 cms. +Cantallops, 130 
 
2114 
1177 juliol 6 
Pere Oliver i Flor, esposos, empenyoren a Pere Forbidor i Maria, esposos, unes 

cases que toquen el Palau del vescomte, per a un periodes de tres anys, per 50 sous 
bar., comptats a sis sous per morabatí de barbarroja, cas que s’empitjorés la 
moneda. 

N. Guillem de Perles (Margaritis). 10.5 x 17 cms. +Cantallops, 131 
 
2115 
1262 maig 27 
Fra Pere de Canals, comanador de Santa Anna de Barcelona, firma a Joan 

Marçal, de la Jonquera, la batllia de l’orde del Sant Sepulcre a la Jonquera, per 15 
sous, i en rep homenatge. 

N. Pere de Trullols, de Peralada. Carta partida. 20 x 23 cms. +Cantallops, 132. 
 
2116 
1283 octubre 15 
Capbreu de les prestacions que Arnau de Canadal rep a diversos masos de la 

Jonquera que s’enumeren. 
N. Guillem prevere. Còpia de 1426. 30 x 33 cms. +Cantallops, 133. 
 
2117 
1310 maig 24 
Pere de Ridefons, veí de la Jonquera, reconeix a Arnau de Canadal fer-li 4 sous 

melg. de cens per raó d’un pernil de porc, una quartera de civada i una fogaça 
sobre el seu mas Guifre. 

N. Guillem Vell, de la Jonquera. 16 x 16 cms. +Cantallops, 134 
 
2118 
1333 agost 24 
Berenguer Seguer, de la Jonquera, i la seva esposa Brunissendis, venen a 

Castelló de Coll, d’Agullana, un pati situat al barri de la Jonquera, que afronta 
amb el fossat del castell, per 39 sous, amb reserva de domini directe per a Arnau 
de Canadal, cavaller, i d’un cens de 6 diners per al venedor. 

N. Arnau Joan, de la Jonquera.. 25 x 23 cms. +Cantallops, 135. 
 
2119 
1434 juliol 7, la Jonquera 
Francesca, viuda de Joan Gotmar, de Soler, i filla de Bernat Ballell i 

Bartomeua, esposos de la Jonquera, fa donació de tots els seus béns a Andreu 
Quintana, de la Jonquera, cosí germà seu. 



N. Marc Genís. Carta partida, 45 x 34.5 cms. +Cantallops, 136. 
 
2120 
1341 agost 18 
Bartomeua, filla de Pere Tomàs, de Boadella, esposa de Bernat Teixidor, de la 

Jonquera, es fa dona pròpia d’Arnau de Canadal per raó del seu matrimoni. 
N. Jaume Just, de la Jonquera. 10 x 27 cms. +Cantallops, 137. 
 
2121 
1344 desembre 1 
Berenguer Marçal, de la Jonquera, i la seva esposa Francesca, venen a Pere 

Alladern, cavaller, la batllia que tenen a la Jonquera, per 20 lliures melg. 
N. Pere Coll, de la Jonquera. 16 x 32 cms. +Cantallops, 138. 
 
2122 
1347 març 28 
Berenguer Seguer, de la Jonquera, ven a Bernat Pagès, del mateix lloc, 6 diners 

de cens sense domini directe (censal) sobre un pati del barri de la Jonquera, per 4 
sous melg. 

N. Jaume Just. 19 x 27 cms. +Cantallops, 139. 
 
2123 
1372 octubre 6 
Pere Guinart, natural de Sant Pau de Fonoller, veí de la Jonquera, ven a 

Ermessendis, esposa de Bernat Viader, de la Jonquera, un pati situat al barri 
d’aquest lloc, per 7 lliures. 

N. Tomàs Parada. 23 x 32 cms. +Cantallops, 140. 
 
2124 
1374 juny 27 
Raimunda, filla de Bernat Aladern, donzell, i d’Hugueta, i viuda de Pere 

Dachs, donzell, firma a Bernat Cardoner, de Rocabertí, tres batllies unides de la 
Jonquera, que el seu germà, Simó Aladern, donzell d’aquest lloc, ha venut al dit 
Cardoner. 

N. Pere Aybri, de Tuïr. 22 x 38.5 cms. +Cantallops, 141. 
 
2125 
1398 març 18, la Jonquera 
Marquesa, viuda d’Arnau de Canadal, de la Jonquera, ven i arrenda a Ramon 

de Pujals i Antoni Morer, de la Jonquera, per dos anys, el molí de Canadal, situat 
a la riera de Llobregat, per 10 florins d’or d’Aragó. 

N. Joan Quera.30 x 34 cms. +Cantallops, 142. 
 
2126 
1402 març 29, la Jonquera 
Simó Aladern, donzell de la Jonquera, ven a Bernat Cardoner, de Rocabertí, 

tota la seva batllia de Rocabertí, que n’inclou tres, pel preu de 100 lliures melg. 
N. Pere Guinart. 54 x 40 cms. +Cantallops, 143. 
 
2127 



1389 setembre 8, la Jonquera 
Bernat Cardoner de Rocabertí, veí de la Jonquera, ven a Arnau de Canadal, 

també de la Jonquera, la seva batlia de Rocabertí, que inclou la de Bernat Aladern 
i la de la Jonquera que havia estat de Berenguer Marçal, pel preu de 105 lliures 10 
sous melg. 

N. Miquel Corsaví. 50 x 58 cms. +Cantallops, 144. 
 
2128 
1405 desembre 15, la Jonquera 
Miquel Rocalba, de Mont-roig, parròquia de Darnius, tutor de Bernat 

Deuslosal, hereu de Joan Rocalba, sastre de la Jonquera i hereu universal del seu 
avi, Bernat Cardoner, de la Jonquera, a fi de pagar un dot ven en subhasta una 
casa situada a la Jonquera, a Marquesa, viuda d’Arnau de Canadal, pel preu de 20 
lliures bar. 

Sense cloure. 40 x 38.5 cms. +Cantallops, 145. 
 
2129 
1431 maig 31, Sant Celoni 
Guillem Pati, cambrer de Sant Salvador de Breda, atès que Grimau de 

Canadal ha venut a en Jutglar, sabater de la Jonquera, la meitat de la comonina 
del mas Parada, que és a directe domini de dita cambreria, i que l’altra meitat en 
Parada àlies Riera, de Solans, l’ha venuda a Mateu de Reixach, pagès de Solans, 
concedeix a Marquesa, viuda d’Arnau de Canadal, les fatigues d’aquestes vendes. 

N. Jaume Gil àlies Abril. 33 x 36 cms. +Cantallops, 146. 
 
2130 
1443 juliol 17, la Jonquera 
Arnau Castelló, de Cantallops, que té per Joan de Canadal, donzell de la 

Jonquera, dos horts situats a la Jonquera, dits de Roda i de Ribera, els renuncia 
per cens excessiu. 

N. Marc Genís. 23 x 34.5 cms. +Cantallops, 147. 
 
2131 
1455 desembre 1, Peralada 
Simó de Masó, donzell, procurador de Joan de Canadal, notifica a Gaufred de 

Rocabertí, senyor de Peralada, una carta del seu principal que demana justícia. 
N. Jordi Garrigàs. 54 x 42 cms. Llatí i calatà. +Cantallops, 148. 
 
2132 
(1234) 1235 març 30 
Testament de Maria de Cruïlles, que pren per marmessors el seu fill Gilabert, 

Ramon de Palacals, Bernat, prior de Sant Miquel de Cruïlles i Jaume de Cinc-
claus; elegeix sepultura a Sant Miquel de Cruïlles, esglesia a la que llega la seva 
possessió de Chinsana i bótes per dotar un benefici; fa llegats a esglésies, hospitals i 
confraries; fa llegats a la seva germana, Eldiardis, la seva neboda Agnès, Ferrera, 
Pere de Flisc, i Berenguera Maia; firma a Guillem Bernat de Chinsana la batllia de 
Chinsana i institueix hereu el fill Gilabert, de les seves possessions de Cinc-Claus i 
de Peratallada. 

N. Guillem de Terrades. 23 x 20 cms. +Cantallops, 149 
 



2133 
(1238) 1239 març 25 
Ermengarda i el seu marit Berenguer d’Aguiló defineixen a Berenguer de 

Finestres Girona de Riurans, dona pròpia seva, per 3 sous bar. de doblenc. 
N. Bernat, prevere. 13 x 15 cms. +Cantallops, 150. 
 
2134 
1339 octubre 25 
Guillem Collell de Careda, d’Agullana, fa heretament al seu fill Bernat del mas 

Collell, a fi que aquest en pugui fer donació per causa de núpcies a Esclaramunda, 
filla d’en Puigsech, de la parròquia d’Illes, amb reserva de violari, de 50 sous per 
al seu fill Guillem, i de que es dotin les seves filles Saurina, Sibilꞏla, Gentil i Graida. 

N. Jaume Just, de la Jonquera. Carta partida. 23 x 34 cms. +Cantallops, 151. 
 
2135 
(1259) 1260 febrer 7 
Elicsendis Bausse i el seu fill Perpinyà venen a Bernat de Collell de Careda 

dues terres que tenen a la parròquia d’Agullana, indrets de Gosell i de la Font de 
l’Slzina, pel preu de 20 sous. 

N. Bernat Marçal, prevere de la Jonquera. 13 x 20 cms. +Cantallops, 151 
 
2136 
1274 octubre 4 
Guerau de Santvicenç, cambrer del monestir de Breda, enfranqueix Arnau 

Pere Guillem, de Canadal, que passa a ser home propi d’Arnau de Canadal, per 20 
sous melg. 

N. Pere Biuarie, domer de Capmany. 10.5 x 17 cms. +Cantallops, 152. 
 
2137 
1275 novembre 9 
Bernat de Vilars, del veïnat de Mesena a Agullana, defineix a Ramon de 

Cantallops, cavaller, la batllia d’un vuitè del delme d’Agullana i de les tasques de 
Mesena, que aquest havia venut als pares de l’atorgant, Carbonell de Vilars i 
Elicsendis, i en rep 10 sous melg. 

N. Guillem Pere, de Peralada. 21.5 x 15 cms. +Cantallops, 153. 
 
2138 
(1221) 1222 gener 23 
Guillem d’Agullana, la seva esposa Doda i el seu germà Pere estableixen a Pere 

Salomó dues terres situades davant del mas d’aquest, a cens d’una gallina, per 6 
sous d’entrada. 

N. Joan, sacerdot. 6.5 x 21.5 cms. +Cantallops, 154. 
 
2139 
1298 juny 20 
Bernat de Garrigàs, fill de Bernat Guillem d’Avinyó, cavaller, enfranqueix 

Guillem de Bosc i Pere revell de Resta, de la parròquia d’Agullana, que passen al 
domini de Galceran de Mont-roig, cavaller. 

N. Jaume Barrachi, de Peralada. 10 x 28 cms. +Cantallops, 155. 
 



2140 
(1327) 1328 febrer 2 
Dalmau Collell de Careda, d’Agullana, i la seva esposa Girona, fan donació a 

la seva filla Gentil de dues feixes de terra situades a Agullana, una a l’indret de 
Llobera i l’altra a la Coma Johanal, amb reserva de domini directe per a Arnau de 
Canadal, i de que retornin al mas Collell si dita Gentil morís sense fills. 

N. Guillem Vell, de la Jonquera. Carta partida. 12 25 cms. +Cantallops, 156. 
 
2141 
(1320) 1321 gener 18 
Arnau de Canadal, cavaller de Pols, enfranqueix Garsendis, filla de Salomó de 

Resta, d’Agullana, per 5 sous melg. 
N. Guillem Vell, de la Jonquera. 13 x 22.5 cms. +Cantallops, 157. 
 
2142 
1331 maig 11 
Bernat Rostoll, d’Agullana, ven a Pere Salomó de resta, del mateix lloc, les 

tasques i una gallina de cens que rep a les terres d’aquest, situades a les Femades 
d’en Salomó de sa Mota i a Argelers, pel preu de 150 sous melg. 

N. Joan, de la Jonquera. Còpia de 1361. 20 x 35 cms. +Cantallops, 158. 
 
2143 
1334 abril 20 
Dalmau de Cantallops, cavaller, ven a Arnau Rostoll, d’Agullana, a carta de 

gràcia per 3 anys, els censos que rep al mas de Bernat Justa, del vilar de Mesena, 
parròquia d’Agullana, per 30 sous melg. 

N. Jaume Just, de la Jonquera. 21 x 20 cms. +Cantallops, 159. 
 
2144 
(1333) 1334 febrer 12 
Bertran de Tortellà, procurador del vescomte Gaufred de Rocabertí, estableix 

a Guillem, fill de Pere Salomó, d’Agullana, un bosc que afronta amb el torrent de 
Vinyassa d’en Ravell i amb la ribera del Turó, a cens de 12 diners melg., amb 
reserva de domini directe per a Arnau de Canadal, cavaller. 

N. Arnau Joan, de Peralada. 16 x 34 cms. +Cantallops, 160. 
 
2145 
(1340) 1341 març 2 
Esclaramunda, esposa de Bernat Collell de Careda, d’Agullana, es fa dona 

pròpia d’Arnau de Canadal per raó del mas on s’ha casat. 
N. Jaume Just, de la Jonquera. 16 x 23 cms. +Cantallops, 162. 
 
2146 
1340 maig 13 
Ramon Huguet, natural de la Jonquera i veí de Requesens, ven a Dalmau de 

Canadal, fill d’Arnau de Canadal cavaller, una migera de blat de cens sobre el mas 
Salomó d’Agullana, sense directe domini, pel preu de 50 sous bar. 

N. Guillem Moreu, de Requesens. 16 x 26.5 cms. +Cantallops, 163. 
 
2147 



1358 octubre 27 
a) Dalmau de Canadal, administrador del seu fill Arnau, estableix a Guillem 

Salomó, d’Agullana, el mas Salomó d’aquest lloc, a tasca, delme i braçatge, per 24 
sous melg. d’entrada. 

b) El mateix redueix al mateix a mitja tasca i delme les prestacions de tasca, 
delme i braçatge d’una terra del mas Salomó, a elecció de dit Guillem, a fi que 
aquest hi planti vinya. 

N. Pere Salacrup, de la Jonquera. 56 x 34 cms. +Cantallops, 164. 
 
2148 
1255 abril 19 
Arnau de Cistella, de Vilarnadal, reconeix a Berenguer de Clusa tenir en feu 

per ell un quart del delme de Llaner i el del mas Collell, situat a Agullana, indret 
de Careda. 

N. Vidal, prevere. 5 x 21 cms. +Cantallops, 165. 
 
2149 
1362 octubre 8 
Bernat de Clusa, senyor del castell de Capmany, atès que Arnau, fill de 

Dalmau de Canadal, té per ell el delme [de Llaner i del mas Collell d’Agullana], 
n’hi dòna la firma tal com l’havia tingut el seu pare. 

N. Castelló Agustí, de Capmany. 18 x 29 cms. +Cantallops, 166. 
 
2150 
1398 febrer 12, la Jonquera 
Pere Suro, de Sant Julià dels Torts, ven a Pere Salomó, d’Agullana, el mas de 

Reial situat a Agullana, per 22 sous bar., amb reserva de directe domini per al 
vescomte de Rocabertí. 

Sense cloure. 22 x 34 cms. +Cantallops, 167. 
 
2151 
1432 febrer 26, la Jonquera 
Margarida, esposa de Marc Roca àlies Mateu, de Canadal, propietària del mas 

Mateu, ven a Joan de Canadal, de la Jonquera, una terra situada a Agullana, 
indret del Pla de la Jonquera, pel preu de 27 lliures bar., amb reserva de directe 
domini pel cambrer del monestir de Breda. 

N. Marc Genís. 35 x 34 cms. +Cantallops, 168. 
 
2152 
1434 juliol 30, la Jonquera 
Berenguer Calverol, àlies Bosch, de Santa Maria de l’Estrada, ven a Joan de 

Canadal una feixa de terra situada a Agullana, pel preu de 55 sous bar. 
N. Martí Genís. 31 x 36 cms. Deteriorat. +Cantallops, 169. 
 
2153 
1537 juny 5, Girona 
Baldiri Balle, paborde de l’Almoina, atès que el mas Salomó d’Agullana ha 

quedat deshabitat, l’estableix a Jaume resta, d’Agullana, a cens de 12 sous bar. 
N. Joan Guilana. 44 x 52 cms. +Cantallops, 170. 
 



2154 
1263 novembre 23 
Capbreu de censos que rep Ramon de Cantallops, cavaller, a les paròquies de 

Darnius, Caneres, la Vajol, Agullana i Cantallops; masos Noguer, Genís, Remigiis, 
Esteve de Remigiis, Arsendis de Costa, Marta Masó, Bernat de Caneres, Castelló, 
Esteve de Caneres, Guillem Sabater de Cantareses, Ramon Figuerola, Joan Justa, 
Burgués, Joan Cortal, Bernat Oliba, Arnau Castelló, Joan de Vilademunt, Guillem 
de Volenter, Vinyasses, Jaume de Puig, Joan Negre de Puig, Berenguer Blanc, 
Saurina Negre, Ramon Bochet, Ramon de Dolça, Ramon Martí de Solans, Anglada 
i Gil. 

N. Berenguer d’Om, de Cabanes. 70 x 38 cms. Hi ha còpia incompleta de 1351, 
71 x 32 cms. +Cantallops, 171. 

 
2155 
1221 octubre 13 
Ramon de Cantallops i la seva esposa Bernarda donen a l’església de Sant 

Esteve de Caneres, situada entre Darnius i Maçanet, tot el domini que Ramon de 
Cantallops, pare de l’atorgant, havia donat a Pere de Coll i Raimunda i aquests 
havien cedit a Sant Esteve, constituït per la terra dita Coromina i un camp. I Pere, 
prior de la mateixa església, els rep com a germans espirituals, i els concedeix les 
mateixes terres en violari, a tasca, i es compromet a celebrar un trentenari de 
misses per cada hereu de la família. 

N. Tomàs, prevere. Carta partida. 21 x 24 cms. +Cantallops, 172. 
 
2156 
1241 setembre 1 
Gaufred de Cistella, cavaller, la seva esposa Guillema i el seu fill Arnau donen 

al seu nebot Pelegrí, fill de Pelegrina de Llers, el seu dret sobre els quatre masos de 
Caneres, parròquia de Darnius, perquè els tingui en feu a cens de 3 aimines de blat 
i amb reserva de la meitat de les glans. 

N. Berenguer, sots-diaca. 17 x 21.5 cms. +Cantallops, 173. 
 
2157 
1263 juny 17 
Ramon de Cantallops, cavaller, estableix a Joan Rostoll, de Darnius i a la seva 

esposa Ermessendis un terç de terra indivís del mas Rostoll de Darnius, situat a 
l’indret de Remijos, a tasca i braçatge, per 14 sous d’acapte. 

N. Bernat Marçal, prevere de la Jonquera. Carta partida. 12 x 14 cms. 
+Cantallops, 174. 

 
2158 
1274 maig 4 
Perpinyà Carrera, Bernat Serra i Bernat Esteve, tots de Darnius, prometen a 

Ramon de Cantallops satisfer-li els censos que els pertoquen per les terres que 
tenen per ell, i en reben la firma. 

N. Joan de Font, de Peralada. 15 x 16 cms. +Cantallops, 175. 
 
2159 
1328 juliol 8 



Bernat Comper, Guillem Riera, Jaume de Pujols, Pere Rei, Pere Rotbau, 
Castelló Rodó, Pere de Bosc, Perpinyà Gener, Arnau Reina, Guillem Mat i 
Perpinyà Senglars, tots de la parròquia de Santa Maria de l’Estrada, i Berenguer, 
clergue de la mateixa, estableixen un mas propi de l’obra de la mateixa església a 
Bernat Sala, i li redueixen el cens a fer a l’obra a 3 sous 6 diners, atès que ha de fer 
un altre cens d’una gallina a Arnau de Canadal. 

N. Guillem Vell, de la Jonquera. Còpia de 1364. 27 x 28.5 cms. +Cantallops, 
176. 

 
2160 
1331 juliol 10 
Sentència de Ramon de Costa, jurista de Peralada, en causa entre Arnau de 

Canadal, cavaller, i Castelló Rodó, de Santa Maria de l’Estrada, home propi seu, 
sobre la prestació d’una aimina de civada de cens pel seu mas. 

Sense cloure. 15.5 x 35 cms. +Cantallops, 177. 
 
2161 
1340 abril 2 
Compromís i arbitratge de Pere Burgués i Pere Amalric, d’Sgullana, en causa 

entre Pere Rei, de la parròquia de l’Estrada, i Guillem Rodó, del mateix lloc, sobre 
dret de pas. 

N. Jaume Just, de la Jonquera. 19 x 26 cms. +Cantallops, 178. 
 
2162 
1258 abril 16 
Ramon de Cantallops defineix a Castelló de Noguer, de la parròquia de la 

Vajol, el seu gendre Mateu i les respectives esposes, Berenguera i Tolosa, totes les 
demandes per raó de censos, per 14 sous melg. i altres 6 sous pel lluïsme dels seus 
capítols matrimonials. 

N. Berenguer Marçal, prevere. Carta partida. 11 x 12 cms. +Cantallops, 179. 
 
2163 
1263 juny 11 
Sibilꞏla, filla de Ramon de Garrigàs, cavaller, i hereva testamentària de 

Dalmau Massot i del fill d’aquest, Guillem Massot, amb consentiment del seu 
marit, Dalmau de Molins, ven a Ermessendis, esposa de Ramon de Cantallops, 
cavaller, totes les possessions que dits Dalmau i Guillem Massot tenien a la 
parròquia de Banyuls dels Aspres, i un quart de les possessions de Pere de Perer, 
situades al mateix lloc, per 900 sous melg. 

N. Ponç de Fonts, de Peralada. 21 x 24 cms. +Cantallops, 180. 
 
2164 
(1264) 1265 febrer 21 
Berenguer de Garriga, cavaller, ven a Ramon de Cantallops una seva dona 

pròpia, Ermessendis Castelló, filla de (...) de Vilar, de Requesens, i de la seva 
esposa, Maria Castelló, per 5 sous melg. 

N. Guillem Pere, de Peralada. 10.5 x 19 cms. +Cantallops, 181. 
 
2165 
1281 març 26, Girona 



Fra Bernat Suriguer apelꞏla davant l’oficial del bisbe de Girona al papa 
d’acusacions que li mou el seu abat, Ramon, de Sant Quirze de Colera, i d’excedir-
se aquest de la seva autoritat. 

N. Besalú Burgués, de Girona. 33 x 27.5 cms. +Cantallops, 182. 
 
2166 
(1301) 1302 febrer 3 
Ramon de Cantallops, cavaller, ven a Jaume de Puig Rufí, de Sant Pere de tet 

(Tayleto), el delme que rep a aquesta parròquia, per dos anys, per 142 sous melg. 
N. Jaume Barrachi. Carta partida. 20 x 29 cms. +Cantallops, 183. 
 
2167 
1306 abril 25 
Guillem de Canadal, cavaller de Gorgues, enfranqueix Raimunda, filla de 

Berenguer Fuster, de Capmany, que passa a ser dona pròpia d’Arnau de Canadal, 
per 10 sous melg. 

N. Guillem Vell. 11 x 25 cms. +Cantallops, 184. 
 
2168 
1246 novembre 6 
Saurimunda, amb consentiment de la seva mare Berenguera, pren Guillem, fill 

d’Arnau de Boadella, per espòs, i el dota amb tota la possessió que té a la 
parròquia de Peralada i 2.000 sous melg. en efectiu, i en rep un camp situat a 
Coma de Cuticha, un mas al Puig de Vall-llobrega i un hort a Font Giralt, valorat 
tot en 3.000 sous melg. 

N. Joan de Pla, de Peralada. Carta partida. 18 x 22 cms. +Cantallops, 185. 
 
2169 
(1250) 1251 gener 2 
L’abat Guillem de Vilabertran firma a Guillem de Morasac tres terres que 

aquest té pel monestir, una que havia estat d’Arnau Sac, una de la dona Oliva i 
una tercera de dit Guillem, situades a Morasac, parròquia de Peralada, i li redueix 
la prestació d’una migera a tres sesters d’ordi, per 10 sous d’acapte. 

N. Joan de Pla, de Peralada. Carta partida. 18 x 20.5 cms. +Cantallops, 186. 
 
2170 
1252 agost 2 
L’abat Arnau de Vilabertran firma a Arnau de Boadella les terres que havien 

estat d’Arnau Sac i (...) situades a Peralada, a la vilꞏla de Morasac, consistents en el 
camp d’Ullastret i el de Llagostera, a cens de 4 sous, per 10 sous. 

N. mestre Pere de Trullols, de Peralada. Carta partida. 11 x 20.5 cms. 
Deteriorat. +Cantallops, 187. 

 
2171 
(1274) 1275 gener 7 
a) Huguet de Boadella, fill de Guillem de Boadella, amb consentiment del seu 

tutor, Guillem Gamell, cavaller, defineix al seu germà Arnau Perpinyà totes les 
demandes sobre un hort de la mare dels dos, Saurimunda, que el seu pare avia 
llegat a dit Arnau. I Arnau Perpinyà fa igual per raó de 500 sous rebuts en llegat 



del seu pare, dels quals Huguet li ha pagat 450 sous en la venda d’un clos i una 
feixa. 

b) Guiguet de Boadella, dit, ven al seu germà Arnau Perpinyà la seva part 
indivisa d’un clos i una feixa que els dos tenien a Peralada, indret de Guaitallop, i 
que afronta a migdia i ponent amb la Muga, pel preu de 450 sous melg., part dels 
500 llegats per Guillem de Boadella a dit Arnau. 

N. Guillem Pere, de Peralada, carta partida. 48 x 21 cms. +Cantallops, 188. 
 
2172 
1270 juliol 6 
Berenguera, viuda d’Arnau Perpinyà, de Peralada, i els seus nebots, Huguet i 

Arnau, fills de Guillem de Boadella, venen a Perpinyà Cuirater de Peralada i 
Maria, esposos, una feixa situada a Peralada, indret de Tamariguer, que afronta a 
nord amb la Muga, pel preu de 43 sous melg. 

N. Guillem Pere, de Peralada. Còpia de 1355. 21 x 39 cms. +Cantallops, 189. 
 
2173 
1274 octubre 27 
Huguet de Bdella, fill de Guillem de Boadella, de Peralada, amb consentiment 

del seu tutor, Guillem Gamell, i el seu germà Arnau Perpinyà, divideixen un casa 
que tenen a Peralada, al Puig de Milícia, de manera que dit Huguet en pren la part 
pròxima ala claveguera, a nord, i Arnau Perpinyà la testa, i conserven indivisa la 
propietat de la masoveria annexa i de la claveguera. 

N. Guillem Pere, de Peralada. Carta partida. 25 x 21 cms. +Cantallops, 190. 
 
2174 
1274 octubre 28 
Huguet de Boadella, amb consentiment del seu tutor Guillem Gamell, i la seva 

esposa Sibilꞏla, reconeixen a Arnau Perpinà, germà de dit Huguet, deure-li 25 sous 
per raó de les obres que ha de fer a la casa que tenen a Peralada, al puig de la 
Milícia. 

N. Guillem Pere, de Peralada. 22 x 15 cms. +Cantallops, 191. 
 
2175 
1278 juliol 25 
Perpinyà Cuirater, de Peralada, i la seva esposa Maria, venen a Pere Verger 

un clos que tenen a Peralada, indret de Tamariger, que afronta a nord amb la 
Muga, per 250 sous melg., amb reserva de cens per a uguet de Boadella i Arnau 
Perpinyà, germans.  

N. Guillem Pere, de Peralada. Còpia de 1354. 16.5 x 35 cms. +Cantallops, 192. 
 
2176 
(1282) 1283 febrer 18 
Arnau Perpinyà, de Peralada, estableix a Pere Colteller i a Joan Pellicer, del 

mateix lloc, una casa situada a Peralada, al Puig de la Milícia, 1 40 sous de cens, 
amb reserva de directe domini pels templers de Castelló, per 100 sous d’acapte. 

N. Guillem Pere, de Peralada. Carta partida. 16 x 24 cms. +Cantallops, 193. 
 
2177 
(1284) 1285 febrer 8 



Huguet de Boadella, de Peralada, amb consnetiment del seu tutor, Guillem 
Gamell, reconeix al seu germà Arnau Perpinyà, que la casa que tenien per indivís 
al Puig de Milícia, composada per dues plantes baixe si un pis, ha caigut per culpa 
seva, i li cedeix la seva part gratis. 

N. Guillem Pere, de Peralada. Carta partida. 16 x 26 cms. +Cantallops, 194. 
 
2178 
(1285) 1286 març 28 
Arnau Perpinyà, de Peralada, estableix a Pere d’Aragó, del mateix lloc, una 

feixa de l’Hort del Pont, de Peralada, a cens d’un vintè dels fruits. 
N. Guillem Pere, de Peralada. Carta partida. 16 x 24 cms. +Cantallops, 195. 
 
2179 
(1287) 1288 març 1 
Bernat de Santpau i Pere Bach, domers de Peralada, marmessors de 

Berenguer Pasqual, venen a Arnau Perpinyà, del mateix lloc, un hort, situat a 
Peralada, indret de Monegal, pel preu de 920 sous melg., dels que 315 eren deguts 
per la marmessoria a Sibilꞏla, esposa del comprador, com a resta del dot de 
Berenguer Pasqual, primer marit seu. 

N. Jaume Barrachi, de Peralada. 21 x 31 cms. +Cantallops, 196. 
 
2180 
1293 juliol 5 
Cecília, viuda de Pere Eixernit, sabater de Peralada, ven a Arnau Perpinyà 

una casa que té a Peralada, al vilar de Morasac, pel preu de 9 sous melg. 
N. Jaume Barrachi, de Peralada. 16 x 19 cms. +Cantallops, 197. 
 
2181 
1299 maig 17 
Mercadera, viuda de Berenguer Romanga, de Peralada, amb consentiment dels 

seus pares, Guillem Cayles, ferrer, i Guillema, ven a Arnau Carrera, hortolà del 
mateix lloc, una feixa i la meitat d’un rec que li havia establert Arnau Perpinyà, 
situats prop del Llonbregat, per 30 sous melg., amb reserva de cens de 25 sous per 
a Arnau Perpinyà. 

N. Jaume Barrachi, de Peralada. Carta partida. 23 x 25 cms. Hi ha els dos 
exemplars. +Cantallops, 198. 

 
2182 
1250 octubre 17 
Gaufred, vescomte de Rocabertí, enfranqueix Guillem de Morasac i el seu mas. 
N. Joan del Pla, de Peralada. 11 x 20 cms. +Cantallops, 199. 
 
2183 
1258 juliol 27 
Arnau de Boadella i Guillem de Morasac, tots de Peralada, divideixen les 

possessions que tenen per indivís, per raó del mas Morasac, talment que queden 
per dit Guillem terres a Puig Oriol, escotxades, Argila i Sant Amanç, i per dit 
Arnau, terres a Carmençó, Camp d’Ullastre, Llagosta, Palau, Cavelada, Moleda i 
Molí d’Olives. 

N. Ponç de Fonts. Còpia de 1271. 16 x 24 cms. +Cantallops, 200. 



 
2184 
(1304) 1305 febrer 11 
Beatriu, filla d’Arnau Perpinyà i Sibilꞏla, esposos de Peralada, amb 

consentiment del seu espòs, Bernat de Torrent, defineix al seu pare la legítima i rep 
una terra que havia estat de la seva mare, situada a Peralada, indret d’Aspres, 600 
sous i aixovar valorat en 290 sous melg. 

N. Jaume Barrachi, de Peralada, 15 x 25 cms. +Cantallops, 201. 
 
2185 
(1305) 1306 març 21 
Arnau Viader, de Sant Climent, la seva esposa Berenguera i el seu fill Jaume 

venen a Arnau Perpinyà, de Peralada, 20 sous censals sobre el clos del seu mas, 
situat a Sant Climent, pel preu de 200 sous melg. 

N. Ramon Massot, de Sant Climent. 21 x 26 cms. +Cantallops, 202. 
 
2186 
1306 abril 16 
Bernat de Torrent, fill de Miquel de Torrent, de Vilagallart, firma rebut a 

Arnau Perpinyà de Peralada, de 400 sous melg., part del dot de Beatriu, esposa de 
l’atorgant i filla de dit Arnau, que hipoteca sobre el seu mas de Vilagallart. 

N. Jaume Barrachi, de Peralada. 22 x 26 cms. +Cantallops, 203. 
 
2187 
1306 setembre 6 
Bernat Carrera i Raimunda, esposos de Morasac, venen a Arnau Perpinyà, de 

Peralada, 10 sous melg. de cens sobre una feixa d’hort situada a Peralada, indret 
de Morasac, pel preu de 100 sous melg. 

N. Jaume Barrachi, de Peralada. 17 x 28 cms. +Cantallops, 204. 
 
2188 
1306 octubre 6 
Arnau Perpinyà, de Peralada, promet a Ermessendis, viuda d0Arnau 

Taverner, jurista del mateix lloc, i al seu fill, Arnau Taverner, que si en el termini 
de 3 anys li compren els 40 sous melg. de cens que li han venut per 400 sous sobre 
una terra de Guillem de Coll, els els vendrà pel mateix preu. 

N. Jaume Barrachi, de Peralada. Còpia de 1355. 33 x 28 cms. +Cantallops, 205. 
 
2189 
1306 agost 4 
Bernat Veguer, fill de Guillem Veguer, barber de Peralada, i el seu fill 

Guillem, venen a Arnau Perpinyà, del mateix lloc, 20 sous melg. de cens sobre una 
terra situada a l’Hort de Baix de Peralada, per 200 sous melg. 

N. Jaume Barrachi, de Peralada, 17.5 x 28 cms. +Cantallops, 206. 
 
2190 
(1311) 1312 febrer 28 
Pere Vallès, Pere Morasac carnisser i Pere Roig hortolà, tots de Peralada, 

marmessors d’Arnau Carrera, hortolà del mateix lloc, venen a Llorença, filla 
d’Arnau de Ralls, també hortolà de Peralada i esposa de Bartomeu Torroella del 



mateix lloc, una feixa de terra i mig rec, que afronta amb el Llobregat i és a domini 
directe d’Arnau Perpinyà, per 275 sous melg. 

N Bernat Vilanant, de Peralada. 20 x 29 cms. +Cantallops, 207. 
 
2191 
1319 novembre 7 
Testament de Caterina, filla de Berenguer de Vilar, jurista de Girona i esposa 

de Jaume Miquel, que pren per marmessors Berenguer Renall i Bonanat Tolosa, 
juristes de Girona; elegeix sepultura a la seu; fa llegats pietosos, entre ells al pont 
del Mercadal; fa deixes a Jaumeta, néta de Bernat Cabot, la seva criada Guillema, 
la seva mare Agneta, la seva germana Sança i el seu marit; disposa que es torni a 
Pere Engilsendis de Peralada un camp que li havia comprat Ricsendis, primera 
esposa de Jaume Miquel, i institueix hereu universal el prenyat que porta, al que 
substitueix la seva germana Sança. 

N. Guiullem de Quer, de Girona. Carta partida. 39 x 32 cms. +Cantallops, 209. 
 
2192 
1325 novembre 8 
Compromís entre l’abat Guillem de Vilabertran i Arnau Perpinyà, fill 

d’Arnau i Sibilꞏla, sobre un mas situat al vilar de Morasac, dit mas de Morasac, a 
propòsit del dret de persones pròpies. 

N. Bernat Sanç, de Peralada. Carta partida. 59 x 48 cms. +Cantallops. 210. 
 
2193 
1328 abril 25 
Pere Romaguera, de Peralada, ven a Pere Pont, del mateix lloc, una terra 

situada a Peralada, indret de Monegal, per 6 lliures melg., amb reserva de domini 
directe per a Arnau Perpinyà, a qui fa 52 sous de cens. 

N. Berenguer Fulcarà. Carta partida. 18 x 29 cms +Cantallops, 211. 
 
2194 
1324 agost 16 
Bernat de Torrent, de Vilagallart, parròquia de Peralada, procurador d’Arnau 

Perpinyà, natural de Peralada i veí de Girona, estableix a Guillem Mateu, sastre, 
un hort situat a Peralada, indret de Riba Escorxada, a cens de 100 sous per 100 
sous d’entrada. 

N. Berenguer Sunyer, de Peralada. Carta partida. 21 x 27 cms. +Cantallops, 
212. 

 
2195 
(1330) 1331 febrer 2 
Pere Pont, de Peralada, ven a Berenguer Pujol una terra situada a l’Horta de 

Peralada, indret de Monegal, que és a directe domini de Ramon Barutell i Arnau 
Perpinyà i que fa a aquest darrer 50 sous de cens, per 90 sous melg. 

N. Bernat Sunyer, de Peralada. Carta partida.19 x 22 cms. +Cantallops, 213. 
 
2196 
(1333) 1334 febrer 25 
Bernat Torrent de Costes, de Peralada, procurador d’Arnau Perpinyà, de 

Girona, estableix a Pere Moner de Morasac una feixa situada a Peralad,a indret de 



Prat d’Arnau Perpinyà, a cens de 4 migeres i una quartera de blat, per 15 sous 
melg. d’entrada. 

N. Arnau Joan, de Peralada. Carta partida. 19 x 30 cms. +Cantallops, 214. 
 
2197 
1340 maig 24 
Arnau Perpinyà, ciutadà de Girona, en nom propi i com a procurador de Joan 

Rossinyol, ciutadà de Mallorca, d’una part, i Pere Bosch de Morasac, parròquia de 
Peralada, d’altre, pacten sobre els censos a satisfer per una fixa situada a 
Peralada, indret de Riba Escorxada, per 30 sous, i d’una altra feixa, dita d’Olives. 

N. Arnau Joan, de Peralada. Carta partida. 26 x 33 cms. +Cantallops, 215. 
 
2198 
(1344) 1345 febrer 5 
Guillem Aulina, de Peralada, ven a Bernat Font, del mateix lloc, una feixa 

situada a Peralada, indret de Monegal, que és a directe domini de Berenguer 
Barutell, per 80 sous melg. 

N. Arnau Joan, de Peralada. 23 x 32 cms. +Cantallops, 216. 
 
2199 
1345 maig 2 
Pere Trobat, de Peralada, ven a Guillema, esposa de Bernat Font, del mateix 

lloc, una feixa situada a Peralada, indret de Monegal, que fa cens a Arnau 
Perpinyà de Girona, pel preu de 80 sous melg. 

N. Arnau Joan, de Peralada. 23 x 32 cms. +Cantallops, 217. 
 
2200 
1354 juliol 9 
a) Pere Riudellots, de Peralada, cabreva a Caterina, filla d’Arnau Perpinyà, 

una feixa de Riba Escorxada. 
b) Nadal Verger cabreva a la mateix aun hort de l’Hort de Dalt de Peralada 
c) Pere de Riudellots cabreva a l’abat Ramon de Vilabertran un hort situat a 

Morasac, indret de Riba Esqueixada, per la que fa cens de 40 sous a dita Caterina. 
d) Nadal Verger, hortolà, cabreva dues vessanes a l’abat de Vilabertran 

situades a Peralada, indret d’Argelers, que fan 40 sous de cens a l’esmentada 
Caterina. 

N. mestre Dalmau, de Peralada. Còpies de 1420, 63 x 31 cms. +Cantallops, 218. 
 
2201 
(1348) 1349 febrer 9 
Ramon Martí, de Peralada, procurador de Bonanat de Tornavells, ciutadà de 

Girona, i de Caterina, filla d’Arnau Perpinyà, estableix a Pere Moner, de Morasac, 
una feixa situada a Peralada, indret de Prat, a cens de 20 sous. 

N. Ramon d’Hortal, de Peralada. Carta partida. 19 x 37 cms. +Cantallops, 219. 
 
2202 
1359 setembre 27, Girona 
Elvira, viuda d’Arnau Perpinyà, ciutadà de Girona, fa procura a Joan 

Rossinyol i Joan Sala, de Peralada, per vendre possessions seves. 
N. Bernat de Cantallops. 31 x 30 cms. +Cantallops, 220. 



 
2203 
1293 juliol 10 
Guillem de Vilar, jurista de Peralada, defineix al seu fill, Berenguer de Vilar, 

també jurista, l’usdefruit que s’havia reservat sobre una terra dita clos de 
Cabanes, situada a Cabanes, de la que li havia fet donació, per la definició que 
aquest li fa de 100 sous i de certa quantitat que havia promès donar-li cada any. 

N. Besalú Burgués, de Girona. 13 x 23 cms. +Cantallops, 221. 
 
2204 
1327 setembre 24 
Arnau de Canadal de Pols, cavaller, la seva esposa Ermessendis i el seu fill 

Arnau, atès que Pere de Bianya, d’Ordis, ha de recollir durant 8 anys les rendes 
que ells rebien als masos Font i Arnau de Tapioles, de Taravaus, li venen dites 
rendes i drets per 9 collites, per 300 sous bar. 

N. Arnau de Pols, de Navata. 62 x 26 cms. +Cantallops, 222. 
 
2205 
1150 març 20, Castelló 
Concòrdia, pactada per mediació del comte Ponç Hug d’Empúries i altres 

nobles, entre Bernat de Vultrera i el seu oncle Guillem de Vultrera, per la qual dit 
Bernat dòna a Guillem la seva meitat del castell de Requesens i es compromet a 
ajudar-lo en la defensa del mas de Pere Barrera, de Sant Pere Pescador, i dit 
Guillem dòna a Bernat els drets que té enllà del Ter, de Verges a Torroella [a 
Fonolleres] 

N. Arnau, monjo i prevere. Còpia del s. XII (entre 1161 i 1179), 17 x 27.5 cms. 
+Cantallops, 223. 

 
2206 
(1329) 1330 febrer 5 
Arnau de Canadal de Pols, cavaller, dona al seu fill Arnau tota la casa que té a 

Canadal, amb reserva de 8.000 sous bar. que Francesca, filla de Guillem de 
Bordils, futura esposa de dit Arnau fill, li ha d’aportar en dot, i amb reserva de 
5.000 sous per a Dalmau, fill de l'atorgant, dels que 3.000 els entregarà el pare i 
2.000 el fill, i amb reserva d’usdefruit. 

N. Arnau de Pols, de Navata. Carta partida. 75 x 33 cms. +Cantallops, 224. 
 
2207 
1246 novembre 24 
Gaufred, vesconte de Rocabertí, enfranqueix Ermessendis, filla de Pere Vila, 

de Sant Marçal de Corantelles, que passa a ser dona pròpia de Bernat Ramon de 
Déu, prior d’Ullà, per 4 sous bar. 

N. Perpinyà, prevere de Galliners, notari de Vilademuls. 12 x 17 cms. 
+Cantallops, 225. 

 
2208 
1334 abril 29, Cassà 
Narcís Miró, de Cassà, i Margarida, esposa de Bonanat d’Hospital, 

procuradors de dit Bonanat, venen a Guillem Ramon Nadal, també de Cassà, una 
terra dita Llorenç, que tenen per l’Almoina, per 80 sous. 



N. Jaume Bohiga. 59 x 37 cms. +Cassà de la Selva, 119 
 
2209 
1172 octubre 27 
Guillem Bord i Maria, esposos, empenyoren a Pere de Vilabella i a la seva 

esposa Gincana la meitat d’una vinya que tenen a Cassà, indret de Prat d’Esclet, a 
condició de que, per l’altra meitat de la vinya, ja empenyorada, els paguin allò que 
Bernat de Llagostera rebrà pel mas que habita Pere de Caner. 

N. Guillem, levita. 9.5 x 15.5 cms. +Cassà de la Selva, 162 
 
2210 
1100 gener 20 
Dalmau Geribert dòna a Beatriu, filla d’Adelaida, la meitat del mas que havia 

estat de Seniofred Cuch i la meitat del mas on habita Pere Guillem Teixidor, 
situats al comtat de Girona, a la parròquia de Sant Martí de Cassà. 

N. Joan, levita. 11 x 31 cms. +Cassà de la Selva, 163. 
 
2211 
1227 juliol 12 
Pere Pasqual i Maria, esposos, venen a Ramon Argimon tota la possessió que 

tenen a Cassà, indret de Callos de Beies, a la “carraria de Turrice”, pel preu de 80 
sous bar. 

N. Gellunés, escrivà de Cassà i Caldes. 14 x 19 cms. +Cassà de la Selva, 164. 
 
2212 
1228 octubre 15, Girona 
Ferrer de ça Torre, de Campllong, ven a Bernat de Tallada el mas on habita 

Ramon d’Argimon i el domini sobre la masada de Barrera, de Cassà, pel preu de 
2.400 sous de diners bar. dels de 88 el marc. 

N. Bernat Esteve. S. Ricard d’Osca. +Cassà de la Selva, 165. 
 
2213 
1230 octubre 3, Girona 
Arbert de Cortada ven a Bernat de Tallada els drets que rep sobre el mas de 

Pere Nadal, de Cassà, per 90 sous bar. dels de 88 el marc. 
N. Bernat Esteve. S. Ricard d’Osca. 47 x 19 cms. +Cassà de la Selva, 166 
 
2214 
1232 maig 14, Girona 
Sentència de Marquès, canonge de la seu, jutge ordinari reial, en causa entre 

Bernat de Tallada, ciutadà de Girona, i Berenguera de Burg, sobre el domini de 
Pere Vivet de Reixach, veí de Vilabella, a Cassà. 

N. Pere Joan, levita. 25 x 22 cms. +Cassà de la Selva, 167 
 
2215 
1234 abril 27 
a) Ramon de Vilabella, de Cassà, ven al seu germà Ferrer una feixa situada a 

Cassà, prop de la riera de Gotarra, pel preu de 100 sous dels de 88 el marc. 



b) Arnau Gallart, de Fornells, i la seva esposa Berenguera, defineixen a Bernat 
de Tallada la possessió de Campllong que havien comprat a Bernat de Campllong, 
germà de dita Berenguera. 

N. Bernat de Vic. S. Ramon de Cassà. 23 x 19 cms. +Cassà de la Selva, 168-169. 
 
2216 
1234 maig 2 
Gilabert de Malla defineix al seu germà Bernat de Malla, una sisena part del 

mas de Frigola, propietat d’aquest, situat a Cassà, on habita Berenguer de Frigola. 
N. Ramon, sacerdot. S. Arnau, acòlit. 10.5 x 28 cms. +Cassà de la Selva, 170. 
 
2217 
1234 octubre 7 
Bernat de Tallada firma a Guillem de Vilallonga, de Cassà, tota la possessió 

que Pere de Verneda, clergue, havia llegat al seu pare, Berenguer de Vilallonga, 
situada a Cassà, indret de Serres, per 50 sous dels de 88 el marc. 

N. Bernat de Vic. S. Ramon de Cassà. 13 x 17 cms. +Cassà de la Selva, 171. 
 
2218 
1233 octubre 15 
Ramon de Vilabella estableix a Ramon Floreta un quadró situat a Cassà, prop 

de la rovira de Vilabella, a tasca. 
N. Gellunés, escriptor de Cassà. 8 x 19 cms.. +Cassà de la Selva, 172. 
 
2219 
(1236) 1237 març 18 
Ramon de Vilabella, de Cassà, i la seva esposa Peregrina venen a Bernat de 

Tallada la seva coromina de Cassà, situada al pla de Vilabella, i que afronta a 
ponent amb la riera de Verneda, per 1.060 sous dels de 88 el marc. 

N. Bernat Esteve. S. Guillem Guardier. 50 x 21.5 cms. +Cassà de la Selva, 173. 
 
2220 
1239 setembre 23 
Guillem Ballell, Pere Trobat i Bernat de Caner, marmessors de Ramon de 

Vilabella, de Cassà, venen a Pere de Pedrinyà, paborde de l’Almoina, el “stallium” 
i capmàs de dit Ramon i tots els seus drets de Cassà per 1.000 sous dels de 88 el 
marc, que el comprador ha pagat a Verdelai jueu, al seu nebot Abraham i a 
Bonanasc i altres jueus del call [de Girona] 

N. Bernat de Vic. S. Ramon de Cassà. 25 x 35 cms. +Cassà de la Selva, 174 
 
2221 
1239 setembre 24 
Guillem Ballell, Pere Trobat i Bernat de Caner, marmessors de Ramon de 

Vilabella, venen a Bernat de Tallada el mas que havia estat d’aquest i el “stallium” 
del mateix a Cassà, per 1.000 sous dels de 88 el marc. 

N. Bernat de Vic. S. Ramon de Cassà. 45 x 26 cms. +Cassà de la Selva, 175. 
 
2222 
1239 setembre 21 



Dalmau de Fàbrega i el seu fill Guillem prometen a Bru de Mercadell, de la 
cúria de Girona, que estaran a la sentència del jutge Bernat de Vic sobre la 
propietat que havia estat de Ramon de Tarrada. 

N. Bernat de Vic. S. Ramon de Cassà. Carta partida. 16 x 16 cms. +Cassà de la 
Selva, 176. 

 
2223 
1241 octubre 18 
Pere de Pedrinyà, paborde de l’Almoina, estableix a Vidal Ferrer i a la seva 

esposa Arsendis la fàbrega de districte que té a Cassà, al vilar de Perles, a cens 
d’una squillata de blat, o s’obliga a lliurar-li dos malls, un partell, dues tisores 
grans, una petita, una mola i un torn. 

N. Guillem d’Esclet. Carta partida. 9 x 19 cms. +Cassà de la Selva, 177. 
 
2224 
1246 novembre 5 
Pere de Pedrinyà, paborde de l’Almoina, firma a Arnau Ferrer i a la seva 

esposa Guillema la possessió que aquests tenen per l’Almoina a Cassà, indrets de 
Perles i Aspraner, per 25 sous bar. 

N. Guillem d’Esclet, prevere. Còpia de 1324. 18 x 26 cms. +Cassà de la Selva, 
178. 

 
2225 
1281 agost 15 
Guillem Floreta, de Cassà ven a (...)ert una feixa que es té per l’Almoina a 

Cassà, indret de mas, per 140 sous bar. 
N. Besalú Burgués. S. Ramon Estruch. 24 x 32 cms. +Cassà de la Selva, 179. 
 
2226 
1296 juny 2 
Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, estableix a Guillem Ros, de Cassà i a la 

seva esposa Garsendis, homes propis seus, les possessions de la borda dita Mas de 
Saranyà, que havien quedat abandonades, a tasca i 6 sous de cens, per 400 sous 
d’entrada. 

N. Besalú Burgués. Carta partida. 32 x 29 cms. +Cassà de la Selva, 180. 
 
2227 
1297 desembre 10 
Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, firma a Maria de Sureda de Saranyà, 

parròquia de Cassà, i al seu marit Pere tres peces del dit mas que es tenen per 
l’Almoina prop de la riera de Verneda i que dita Maria ha obligat en esponsalici al 
dit marit seu. 

N. Besalú Burgués. Carta partida. 17.5 x 24 cms. +Cassà de la Selva, 181. 
 
2228 
1298 abril 13 
Guillem Pere d’Argimon, de Cassà, permuta amb Guillem Vives i Maria, 

esposos, una feixa que té per l’Almoina a Solgosta per una altra que es té per la 
mateixa Almoina al pla de Freixeneda. 

N. Besalú Burgués. 27 x 26 cms. Deteriorat. +Cassà de la Selva, 182. 



 
2229 
(1300) 1301 març 16 
Guillem Pere d’Argimon, de Cassà, ven a Arnau Adroher, paborde de 

l’Almoina, un cens d’un parell de capons i tasca d’esplets que rep al clos de Pere de 
Frigola, a Cassà, pel preu de 30 sous bar. 

N. Besalú Burgués. 22 x 28 cms. +Cassà de la Selva, 183. 
 
2230 
(1301) 1302 gener 30 
Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, firma a Arnau Sunyer, de Cassà, el 

mas Sunyer, a cens de 20 sous, tasca, braçatge i tragines de costum. 
N. Pere Burgués. Carta partida. 19 x 25 cms. +Cassà de la Selva, 184. 
 
2231 
1302 setembre 13 
Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, estableix a Guillem Vendrell, de Cassà, 

un camp situat a Cassà, prop del mas Pagès, a tasca i cens d’una gallina, per 10 
sous d’entrada. 

N. Guillem Fuyà. Carta partida. 24 x 26 cms. +Cassà de la Selva, 185. 
 
2232 
1302 setembre 3 
Pere Miquel, de la cellera de Cassà, i la seva esposa Agnès, venen a Arnau 

Ferrer i Guillema, esposos de Cassà, una peça de terra de la dita cellera, que tenen 
per l’Almoina, pel prteu de 30 sous bar. 

N. Bernat de Colomers, de Caldes. S. Pere Bohiga. 23 x 29 cms. +Cassà de la 
Selva, 186. 

 
2233 
(1307) 1308 març 6 
Guillem de Bruguera, de Cassà i la seva esposa Guillema, permuten amb 

Guillem Roig, de Llebrers, el seu camp Beynes que tenen pel monestir de Sant Pere 
de Galligants i per l’Almoina, per un quadró de terra situat a Freixeneda, prop del 
seu clos. 

N. Besalú Burgués. 30 x 28.5 cms. +Cassà de la Selva, 187. 
 
2234 
(1310) 1311 gener 23 
a) Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, firma rebut a Guillem Artau de (...) 

sous, en concepte de terç d’una terra comprada a Ramon Feliu, de Solgosta. 
b) Guillem Artau garanteix a Arnau Adroher que, si arriba a ser ferma la 

compra que ha fet Brunissendis Tomasa de Ventaiol, el seu fill Dalmau i la seva 
esposa Guillema, d’una terra de Cassà dita Martorell, n’hi pagarà el terç. 

N. Pere Burgués. 26 x 21 cms. Deteriorat. +Cassà de la Selva, 188-189. 
 
2235 
1316 setembre 16, Mallorca 
Dalmau Tomàs, fill de Ramon Fàbrega de Cassà i de Brunissendis, fa procura 

a la seva mare per a tota mena d’afers. 



N. Bernat Surià. Còpia de 1334. 26 x 37 cms. +Cassà de la Selva, 190. 
 
2236 
1317 desembre 21 
Brunissendis Tomàs, de Cassà i la seva nora Guillema venen a Bonanat 

Barnés, de la cellera de Cassà, dues feixes que tenen per l’Almoina al pla de 
Freixeneda, pel preu de 250 sous bar. 

N. Astruc Martí, de Cassà. 20 x 29 cms. +Cassà de la Selva, 191. 
 
2237 
1317 setembre 13, Girona 
Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, reconeix a Pere d’Argimon, de Cassà, 

home propi de l’Almoina, que té en franc alou un quadró de terra, situat al pla de 
Freixeneda, i només a domini útil quatre peces de les que no fa prestacions 
agràries, i són, per tant, alous fiscals, situades també a Freixeneda. I dit Pere 
promet pagar tasca d’un camp dit Camp Moyon. 

N. Bernat Cabot. Carta partida. 30 x 38 cms. +Cassà de la Selva, 192. 
 
2238 
(1320) 1321 març 5 
Pere de Pla i la seva esposa (Alamanda), naturals de Cassà i veïns de Girona, 

venen a Bernat de Coromina i Bonanata, esposos de Cassà, la meitat de tres feixes 
de les nou en què s’ha dividit un camp pròxim a la cellera de Cassà que tenen per 
l’Almoina, per (...) sous. 

N. (Ramon Viader). 54 x 30 cms. Deteriorat. +Cassà de la Selva, 193. 
 
2239 
(1320) 1321 març 5 
Pere de Pla, taverner de Girona, i Alamanda, esposos, naturals de Cassà, venen 

a Pere Martí de Cassà, la meitat de dues feixes de les nou en que han dividit un 
camp que t4nien per l’Almoina, per 55 sous. 

N. Ramon Viader. 47 x 31 cms. +Cassà de la Selva, 194. 
 
2240 
1326 maig 3, Cassà 
Alamanda Creixell, de Saranyà, veïnat de Cassà, fa donació al seu fill Jaume 

Cyreixell d’un camp i casa que té per l’Almoina i que afronta amb la riera de 
Verneda. 

N. Bernat Albert, de Cassà, 30 x 27.5 cms. +Cassà de la Selva, 195. 
 
2241 
1326 novembre 17 
Joan Fels, de Cassà, el seu fill Pere Fels i la seva esposa Guillema, venen a Pere 

Gruart i a la seva esposa Peregrina un camp que tenen per l’Almoina al veïnat 
d’Esclet, pel preu de 430 sous bar. 

N. Bernat Albert, de Cassà, 40 x 28 cms. +Cassà de la Selva, 196. 
 
2242 
(1333) 1334 gener 17 



Ramon d’Hospital, de Cassà, ven a Ramon Renall, ciutadà de Girona, una 
peça de terra situada a Cassà,indret de Vinya Rufina, que es té per l’Almoina, pel 
preu de 65 sous. 

N. Jaume Bohiga, de Cassà. 33 x 62 cms. +Cassà de la Selva, 197. 
 
2243 
(1334) 1335 març 10 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, defineix a Ramon Renall, ciutadà 

de Girona, totes les demandes que li podia fer per raó de dues feixes dites Tiones, 
de Cassà, situades al pla de Freixeneda, i que es tenen per l’Almoina. 

N. Jaume Tresfort. 26 x 33 cms. +Cassà de la Selva, 198. 
 
2244 
1335 maig 28 
Arnau Gironès, de Llebrers, el seu fill Arnau i la seva esposa Guillema 

permuten amb Arnau Roig, també de Llebrers, terme de Cassà, tres peces de terra 
que tenen a Puig Rabau a domini directe de l’Almoina, per altres no especificades. 

N. Jaume Bohiga, de Cassà. Carta partida. 69 x 49 cms. +Cassà de la Selva, 
200. 

 
2245 
(1336) 1337 març 7 
Pere de Noguera, de Perles a Cassà, permuta amb Ferrer de Puigmoler, del 

mateix lloc, una petita feixa situada a Puigmoler, a directe domini de l’Almoina, 
per un quadró del Pla d’Esclet, que es té per la casa d’Aiguaviva de l’Hospital. 

N. Jaume Bohiga, de Cassà. Carta partida. 45 x 32 cms. +Cassà de la Selva, 
201. 

 
2246 
1338 setembre 17 
Ramon Renall, ciutadà de Girona, firma rebut a Pere de Casadevall, paborde 

de l’Almoina, de 400 sous, preu de dues feixes situades a Cassà que li ha venut. 
N. Pere Massanet. 12 x 21.5 cms. +Cassà de la Selva, 202. 
 
2247 
1339 octubre 26 
Bernat de Coromina, de Cassà, la seva esposa Guillema i els seus fills Martí i 

Guillem, venen a Bernat Pedrer i Bonanata, esposos de la cellera de Cassà, una 
petita feixa situada a la dita cellera, que es té per l’Almoina, pel preu de 23 sous. 

N. Jaume Bohiga, deCassà. 28 x 39 cms. +Cassà de la Selva, 203. 
 
2248 
(1349) 1341 febrer 10 
Pere Vilardell, pintor de Girona, firma debitori a Pere Casadevall, paborde de 

l’Almoina, de 300 sous bar., per raó del foriscapi del mas Hospital de Cassà, que li 
ha venut Margarida, viuda de Bonanat d’Hospital. 

N. Ramon de Bruguera, de Girona. 31 x 32 cms. +Cassà de la Selva, 204. 
 
2249 
1340 juny 23 



Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, estableix a Esteve Arnalet, de 
Cassà, la fàbrega que l’Almoina té al veïnat de Perles, indret de Puigmoler, a cens 
de 5 quarteres de blat. 

N. Ramon de Bruguera. Carta partida. 48 x 29 cms. +Cassà de la Selva, 205. 
 
2250 
1344 abril 26 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, redueix a Guillem de Bruguera, de 

Cassà, a cens de 18 diners la tasca i braçatge d’una roureda i sureda de tres 
tornades de terra, situada prop del mas Burguera. 

N. Ramon de Bruguera. Carta partida. 36 x 35 cms. +Cassà de la Selva, 206. 
 
2251 
1345 juny 22 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, redueix a Pere Ros, ciutadà de 

Girona, propietari del mas Vivet de Cassà, que té 34 vessanes ique fa a l’Almoina 4 
migeres de blat de cens i 10 sous pels homes propis i tasques, mantenint el cens dels 
homes propis, de manera que el total del cens sigui de 50 sous. 

N. Pere Rei, de Girona. Carta partida. 62 x 53 sous. +Cassà de la Selva, 207. 
 
2252 
1346 novembre 15 
Sentència de Galceran de Montcorb, oficial del bisbe, en causa entre Pere de 

Casadevall, paborde de l’Almoina, i Guillem Sunyer de Candell, de Cassà, sobre el 
pagament d’una migera de civada pel mas Ferrer de Perles, de Cassà. 

N. Berenguer Saló, de la cúria episcopal. 55 x 41 cms. +Cassà de la Selva, 208. 
 
2253 
(1346) 1347 gener 18, Girona 
Sentència de Galceran de Montcorb, oficial del bisbe, en causa entre Pere de 

Casadevall, paborde de l’Almoina, i Guillem Sunyer de Bruguera, de Cassà, sobre 
el pagament d’una migera de blat i una quartera de Forment, que havia deixat de 
fer durant 10 anys. 

N. Berenguer Guerau, de la cúria episcopal. 32 x 44 cms. +Cassà, 209. 
 
2254 
1355 abril 1, Cassà 
Guillem Ribot de Verneda, terme de Cassà, i la seva esposa Francesca venen a 

Cebrià Guàrdies i la seva esposa Sibilꞏla, de la cellera de Cassà, una feixa que 
tenen per l’Almoina, a l’indret de Vinya Bruna, per 182 sous 6 d. 

N. Jaume Jalbert. 41 x 33 cms. +Cassà, 210. 
 
2255 
1358 juliol 1, Cassà 
Ramon Llorens, de Llebrers, terme de Cassà, ven a Guillem Roig, també de 

Llebrers, un tros de dos saions de terra, situat al infret de Bufagueres, que té per 
l’Almoina, per 50 sous bar. 

N. Jaume Jalbert. 26 x 38 cms. +Cassà, 211. 
 
2256 



1359 febrer 19, Cassà 
Pere Soler, sastre de Cassà, ven a Arnau de Matamala, veí de la cellera 

d’aquest lloc, una feixa pròxima a aquesta cellera que té per l’Almoina a cens de 8 
diners, per 90 sous. 

Sense cloure. 30 x 32 cms. +Cassà de la Selva, 212. 
 
2257 
1362 desembre 9, Cassà 
Maria, esposa d’Arnau Fort, de la cellera de Cassà, filla de Ramon Nicolau i 

Anès, i hereva del seuprimer marit, Pere Castell, ven a Arnau Vendrell, de Cassà, 
una feixa situada al Pla de Freixeneda, que es té per l’Almoina, pel preu de 240 
sous. 

N. Bernat Guilla. 50 x 38 cms. +Cassà de la Selva, 213. 
 
2258 
1363 abril 10 
Guillem Barber, fill i hereu de Pere Barber àlies Nicolau, ven a Arnau de 

Matamala, de la cellera de Cassà, una feixa de terra que es té per l’Almoina, per 70 
sous bar. 

Sense cloure. 39 x 42 cms. +Cassà de la Selva, 214. 
 
2259 
1365 gener 19,Cassà 
Guillem Ballell, del veïnat d’Esclet de Cassà, permuta amb Ramon Isern, del 

mateix lloc, un mitjó de terra situat a l’indret de Gisola, que té per l’Almoina, per 
un altre mitjó. 

Sense cloure. 34 x 42 cms. +Cassà de la Selva, 215. 
 
2260 
1366 agost 4, Cassà 
Cebrià Guàrdies i Sibilꞏla, esposos de la cellera de Cassà, venen a Arnau 

Saura, Teixidor del mateix lloc, i a la seva esposa Brunissendis, una feixa situada 
prop del poble, per 90 sous. 

N. Bernat Guilla. 51 x 31 cms. +Cassà de la Selva, 216. 
 
2261 
1373 setembre 11, Cassà 
Pere Calvell, de Cassà, ven a Ramon Barber, de la cellera del mateix lloc, un 

camp situat a l’indret de les Valls, pel preu de 150 sous. 
Sense cloure. 45 x 53 cms. +Cassà de la Selva, 217. 
 
2262 
1373 març 10, Girona 
Francesca, filla i hereva de Pere Mironell i de Brunissendis, propietària del 

mas Mironell de Sangosta i del mas Frigola, tots de Cassà, i esposa de Ramon 
Miró, fill de Bernat Guytó, requerida per l’Almoina a fer residència personal, amb 
consentiment de Berenguer de Busquets, paborde de Tordera a Sant Feliu de 
Girona, ajunta a la gleba del mas Mironell un camp que té per l’Almoina, situat a 
l’indret de ses Angles, i renuncia a la resta del mas Frigola. 

N. Guillem Llobet. Carta partida. 37 x 57 cms. +Cassà de la Selva, 218. 



 
2263 
1387 juliol 24, Girona 
Jaume Miró, de Perles, terme de Cassà, que ha venut a Martí d’Hospital, del 

mateix lloc, una terra situada a Perles, indret de Mas Jutglar, que fa mitja 
quartera de blat de cens a l’Almoina, amb oposició de la mateixa Almoina, per no 
haver carregat dit cens a la terra venuda, el carrega sobre una parellada o vessana 
que té en franc alou al mateix indret. 

N. Guillem Llobet. 45 x 42 cms. +Cassà de la Selva, 219. 
 
2264 
1403 gener 5, Girona 
Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, atès que Francesc Alagot, veí de 

Monells, ha comprat a Martí Caner, de Tossa, el mas Caner de Cassà, pel que cal 
fer-se home propi de l’Almoina, i que és molt petit i rònec, ven a dit Francesc 
Alagot el dret d’home propi per 20 lliures. 

N. Narcís Simó. 50 x 61 cms. +Cassà de la Selva, 220. 
 
2265 
1418 novembre 5, Girona 
Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, Constança, abadessa de Sant Daniel, i 

Pere Benet de Reixach, procurador de l’abat de Breda, senyors respecitvament de 
quatre, una i una parts del mas Mironell del veïnat de Sangosta de Cassà, que ha 
quedat rònec per 30 anys, l’estableixen a Mateu Pujada àlies Negre, de Campllong, 
que l’ha de reedificar i no serà forçat a fer-se home propi en el termini de 12 anys, 
a cens de 5 sous, i en reben 20 sous d’entrada. 

N. Miquel Pere. 76 x 53 cms. +Cassà de la Selva, 221. 
 
2266 
1446 abril 13, Girona 
Guillem Espígol, paborde de l’Almoina, atès que el mas Ros de Vilabella, de 

Cassà que feia a l’Almoina 30 sous, ha quedat abandonat, l’estableix a Bernat 
Buarda àlies Galceran, de Sant Andreu Salou, pel mateix cens, sense entrada. 

Sense cloure. 27 x 42 cms. +Cassà de la Selva, 222. 
 
2267 
1459 octubre 15, Cassà 
Antoni Grau Frigola, fill i hereu de Pere Frigola, de Cassà, ven a Bernat 

Grahit, del mateix lloc, una terra situada al pla d’Esclet, de 2’5 vessanes, pel preu 
de 93 sous. 

Sense cloure. 35 x 48 cms. +Cassà de la Selva, 223. 
 
2268 
1481 abril 30, Cassà 
Pere Cassà, curador del mas Ballel d’Esclet, ven a Martí Pedrer, de Caldes de 

Malavella, el dit mas Ballell, que es té per l’Almoina i havia quedat abandonat, pel 
preu d’11 lliures. 

N. Joan Guinart. 78 x 65 cms. Llatí i català. +Cassà de la Selva, 224. 
 
2269 



1541 desembre 14, Girona 
Baldiri Balle, paborde de l’Almoina, atès que Miquel Llorens, sastre de 

Girona, té els masos Ferrer Trobat, Trobat i Llonguell agregats al seu mas Llorens 
de Cassà sense cap títol, els hi estableix sota les prestacions que consten als 
capbreus. 

N. Ioan Gonech. 58 x 34 cms.+Cassà de la Selva, 225. 
 
2270 
1571 octubre 18, Girona 
Baldiri Bosch, pagès de Cassà, ven a Joan Gich, rector de Quart, a rabassa 

mort, 4 vessanes d’una major terra, dita l’Estany, situada entre Cassà i 
Campllong, pel preu de 4 lliures. 

N., Benet Pasqual. 45 x 43 cms. +Cassà de la Selva, 226. 
 
2271 
1584 maig 28, Cassà 
Montserrat Figueres àlies Pevengut, pagès de la cellera de Cassà, i la seva 

esposa Angela Marroquí àlies Pevengut, venen a Gaspar Vives, del mateix lloc, un 
bosc del veïnat de Sangosta, que havia pertangut la mas Frigola, pel preu de 120 
lliures. 

N. Miquel Vidal. 38 x 55 cms. +Cassà de la Selva, 227. 
 
2272 
1581 gener 5, Girona 
Baldiri Bosch, pagès de Cassà, propietari del mas Bosch, ven a Joan Gich, 

rector de 4, 4 sous que rebia de censal mort sobre una terra del seu mas, situada a 
l’indret d’Estany, pel preu de 4 lliures. 

N. Benet Pasqual. 40 x 31 cms. +Cassà de la Selva, 228. 
 
2273 
(1235) 1236 gener 24 
Ramon de Vilabella es fa home propi de Bernat de Tallada i li fa homenatge, 

tot retenint en franc alou la propietat heretada de la seva mare Guillema.  
N. Bernat Esteve. S. Arnau de Santmartí. Carta partida. 15 x 13 cms. Hi ha els 

dos exemplars. +Cassà de la Selva, 229. 
 
2274 
1232 novembre 19 
Pere Vivet, del veïnat d’Esclet de Cassà, fill de Vivet que ho fou de Ramon 

Artau, de Campllong, i la seva esposa Ermessendis, filla d’Estrader Julià, 
reconeixen ser homes propis de Bernat de Tallada per la possessió que aquest ha 
comprat a Arnau de Burg, i en reben una feixa situada al pla de Gotarra, on 
prometen construir mas i un stallium, i reben de dit Tallada 260 sous bar. 

N. Bernat Esteve. S. Arnau de Santmartí. Carta partida. 26 x 18 cms. +Cassà 
de la Selva, 230. 

 
2275 
1242 novembre 4 



a-b) Pere de Frigola, fill de Creixell de Frigola i Ponç Ferrer, fill de Ferrer 
Susanna, de Solgosta, tots de Cassà, reconeixen ser persones pròpies de Guillem de 
Tallada. 

c) Ponç Ferrer de Solgosta defineix a la seva neboda Maria la legítima per 40 
sous. 

N. Bernat de Vic. S. Pasqual. 19 x 20 cms. +Cassà de la Selva, 230-231. 
 
2276 
a) (1245) 1246 febrer 1 
Joan Dalmau, fill de Ramon Dalmau, de Cassà, es fa home propi de Guillem de 

Tallada. 
b) (1245) 1246 març 20 
Ermessendis, filla de Bernat Josbert i Adelaida, reconeix ser dona pròpia de 

Guillem de Tallada i li fa homenatge. 
N. Bernat de Vic. S. Ramon de Cassà. 19 x 16 cms. +Cassà de la Selva, 234-235. 
 
2277 
1245 desembre 1 
Guillem Llobet, fill de Bernat Llobet, de Cassà, es fa home propi de Guillem de 

Tallada, i li fa homenatge. 
N. Bernat de Vic. S. Ramon de Cassà. 7.5 x 10 cms. +Cassà de la Selva, 236. 
 
2278 
1245 novembre 27, Caldes 
Gaufred de Terrassa, ardiaca d’Empordà i paborde de Cassà a la seu, 

enfranqueix Guillem Llobet, de Cassà, per 50 sous dels de 88 el marc. 
N. Berenguer Lambard. S. Bonanat Lambard. 12 x 20 cms. +Cassà de la Selva, 

237. 
 
2279 
1231 desembre 13, Girona 
Berenguer de Malla enfranqueix Arnau Rufí de Cassà i la seva esposa 

Ermessendis, que passen a ser persones pròpies de Pere de Pedrinyà, paborde de 
l’Almoina, per 40 sous bar. 

N. Bernat de Vic. S. Miquel d’Om. 8 x 27 cms. +Cassà de la Selva, 238. 
 
2280 
1252 octubre 25 
L’abat Bernat de Sant Pere de Galligants enfranqueix Castelló Serrà, fill de 

Berenguer Serrà, del vilar de Perles, a Cassà, per 18 sous. 
N. Guillem de Moles. 7.5 x 22 cms. +Cassà de la Selva, 239. 
 
2281 
(1256) 1257 febrer 15 
Ponç Esteve, fill de Ramon Esteve, de Cassà, enfranquit per Arnau de 

Vilademany, es fa home propi de Guillem de Tallada per 5/6 i de Bernat de Vic per 
1/6. 

N. Bernat de Voc. S. Pere d’Armentera. 10 x 24 cms. +Cassà de la Selva, 240. 
 
2282 



1256 novembre 27 
Bernat de Vic, que té a violari pel monestir de Sant Feliu de Guíxols el mas 

Ferrer de Puigmoler, de Cassà, enfranqueix Maria, filla de Ferrer de Puigmoler, 
per 4 sous. 

N. Bernat de Vic. S. Arnau de Santmartí. 11 x 19.5 cms. +Cassà de la Selva, 
241. 

 
2283 
1257 desembre 7 
Arnau de Vilademany enfranqueix Arnau, fill de Ramon de Cardonet, batlle 

seu de Cassà, per 100 sous. 
N. Ramon David, prevere. 16 x 19 cms. +Cassà de la Selva, 242. 
 
2284 
1257 novembre 16 
Pere Martí, fill de Pere Martí de Crosa, de Cassà, reconeix a Pere de Pêdrinyà, 

paborde de l’Almoina, ser home propi d’aquesta, i li promet que no residirà a 
Girona sense llicència d’ell i que li farà 12 diners de cens. 

N. Bernat de Vic. S. Joan de Porqueres. 10 x 22.5 cms. +Cassà de la Selva, 243. 
 
2285 
1270 desembre 15 
Bernat de Vic enfranqueix Ramon, fill de Ramon Fels, de Cassà, que passa a 

ser home propi de l’Almoina, per 100 sous bar. 
N. Bernat de Vic. S. Ramon Estruch. 15 x 17 cms. +Cassà de la Selva, 244. 
 
2286 
(1275) 1276 febrer 12 
Pere Bartomeu, de Cassà, la seva esposa Maria i la seva mare Ermessendis, 

reconeixen a Marquès de Santacecília, paborde de l’Almoina, ser home propis 
d’aquesta i fer un parell de capons de cens. 

N. Arnau de Llagostera, canonge de Sant Feliu de Giroan, notari de 
Llagostera. 12 x 20 cms. +Cassà de la Selva, 245. 

 
2287 
1288 octubre 14 
Jaume, fill d’Arnau Sendra, de Cassà es fa home propi de l’Almoina en mà del 

paborde Guillem de Clota, per haver entrat al mas Miró de Cassà. 
N. Besalú Burgués. 10 x 19 cms. +Cassà de la Selva, 246. 
 
2288 
(1291) 1292 gener 26 
Maria, filla d’Ermessendis Barot, de Cassà, es fa dona pròpia de l’Almoina en 

mà del paborde Arnau Adroher, per raó de l’establiment que aquest li fa del mas 
Moner de Cassà. 

N. Besalú Burgués. 8.5 x 14 cms. +Cassà de la Selva, 247. 
 
2289 
(1299) 1300 gener 23 



Bernat de Vilademany enfranqueix Adelaida, filla de Pere Esteve de sa Vila, de 
Cassà, per 30 sous. 

N. Ramon de Torrent, clergue de Cassà. 14 x 21 cms. +Cassà de la Selva, 248. 
 
2290 
1299 novembre 17 
Francesc de Santvicens enfranqueix Guillema Ponça, filla de Guillem de 

Caner, de Cassà, i els seus fills Pere i Romia, per 50 sous bar. 
N. Ramon de Torrent, domer de Cassà. Còpia de 1308. 19 x 25 cms. +Cassà de 

la Selva, 249. 
 
2291 
(1302) 1303 febrer 8 
Ferrer de Puigmoler, de Cassà, cabreva a Ramon de Fàbrega, del mateix lloc, i 

al paborde de l’Almoina, un camp situat a Cassà, al Pla de les Valls, indret de 
Fontanella. 

N. Besalú Burgués. 11.5 x 24 cms. +Cassà de la Selva, 250. 
 
2292 
1302 abril 28 
Arnau Vivet, del veïnat d’Esclet de Cassà, cabreva a Arnau Adroher, paborde 

de l’Almoina, una casa i cortal que els seus avantpassats Pere Vivet i Ermessendis 
havien permutat per un terreny de Bernat de Tallada, antic senyor seu. 

N. Besalú Burgués. 20 x 27 cms. +Cassà de la Selva, 251. 
 
2293 
(1308) 1309 febrer 13 
Romia, filla de Pere Rossell, que s’ha casat al mas Martí d’Albereda, de Cassà, 

es fa dona pròpia de l’Almoina en mans del paborde Arnau Adroher. 
N. Pere Burgués. 12 x 25 cms. +Cassà de la Selva, 252. 
 
2294 
1308 juny 10 
Dolça, filla d’Arnau Marquès, de Llagostera, que s’ha casat al mas de Frigola, 

de Cassà, es fa dona pròpia de l’Almoina en mans del paborde Arnau Adroher. 
N. Pere Burgués. 11 x 24.5 cms. +Cassà de la Selva, 253. 
 
2295 
1308 juliol 18, Girona 
Berenguer de Noguera, de Cassà, reconeix al paborde Arnau Adroher ser 

home propi de l’Almoina, per haver-ho estat els seus pares, i fer un parell de 
capons de cens. 

N. Besalú Burgués. 9 x 24 cms. +Cassà de la Selva, 254 
 
2296 
1310 agost 28 
Guillem Escarrer, senyor del castell de Cassà, enfranqueix Maria, filla de 

Ramon Viader, de Verneda, parròquia de Cassà, que passa a ser dona pròpia de 
l’Almoina, per 2 sous 8 d. 

N. Ramon de Torrent, domer de Cassà. 14 x 27 cms. +Cassà de la Selva, 255. 



 
2297 
1312 abril 29 
Alemany d’Arades, de Cassà i la seva esposa Elicsendis cabreven a Bernat de 

Caner, clergue de Cassà, i Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, un camp proper 
al mas d’Arades. 

N. Ramon de Torrent, domer de Cassà. 38 x 28 cms. +Cassà de la Selva, 256. 
 
2298 
(1316) 1317 gener 28 
L’abat Guillem, de Sant Pere de Galligants, enfranqueix Guillema, filla de 

Bernat Ros de Solgosta, per 2 sous 8 d. 
N. Berenguer d’Avinyó. 13 x 15 cms. +Cassà, 257. 
 
2299 
(1316) 1317 març 6 
Brunissendis, esposa de Ramon de Caner de Puigmoler, parròquia de Cassà, es 

fa dona pròpioa de l’Almoina en mans del paborde Arnau Adroher. 
N. Ramon de Torrent, domer de Cassà. 14 x 25 cms. +Cassà de la Selva, 258. 
 
2300 
1319 març 28 
Guillem de Pou, de Campllong, enfranquit per monestir de Sant Pere de 

Galligants, es fa home propi de Pere de Miars, paborde de l’Almoina, per raó del 
mas Martí d’Alboreda, de Cassà, on ha casat amb Romia, filla de Pere Martí. 

N. Astruc Martí, 20 x 26 cms. +Cassà de la Selva, 260. 
 
2301 
1322 desembre 23 
Guillem Calvó, fill de Guillem Calvó, de Cassà, reconeix ser home propi de 

Pere de Miars, paborde de l’Almoina, per haver-ho estat el seu pare, i fer un parell 
de capons de cens. 

N. Arnau de Mas. 14 x 26 cms. +Cassà de la Selva, 261. 
 
2302 
1324 maig 4 
Bonanata, esposa de Guillem Andreu de Solgosta, del terme del castell de 

Cassà, es fa dona pròpia de Pere de Miars, paborde de l’Almoina, per haver entrat 
al mas Andreu. 

N. Bernat Arbert, de Cassà. 15 x 26 cms. +Cassà de la Selva, 262. 
 
2303 
1324 juny 28 
Guillema Otger, de Cassà, reconeix ser dona pròpia de Pere de Miars, paborde 

de l’Almoina, i fer-li mitja lliura de cera de cens. 
N. Arnau de Mas, de Girona. 15 x 31 cms. +Cassà de la Selva, 263. 
 
2304 
1326 octubre 21 



Narcís Sala, de Cassà, reconeix ser home propi de l’Almoina en mans del 
paborde Bernat de Pera, i fer-li 18 diners de cens. 

N. Bernat Arbert, de Cassà. 14 x 27 cms. +Cassà de la Selva, 264. 
 
2305 
1326 octubre 20 
Arnau Miró, fill de Jaume Miró de Solgosta, perme del castell de Cassà, 

reconeix ser home propi de Bernat de Pera, paborde de l’Almoina, i fer-li 18 diners 
bar. de cens. 

N. Bernat Arbert, de Cassà. 16 x 26 cms. +Cassà de la Selva, 265. 
 
2306 
(1328) 1329 febrer 11 –1333 setembre 3 
Guillem Arnaulet (266), Ferrer de Puigmoler (267), Bernat Llobet, home propi 

(268), Guillem de Vall-llobera, de Saranyà (269), Pere Vives, de Solgosta (270), 
Bernat Giribert, de Caldes (271), Pere Pedrer (272), Guillem Sala (273), Pere Sala, 
fill de l’anterior (274), Guillem de Soler (275), Pere Martí (276), Ramon d’Hospital 
(277), Bernat Barner, dit Bernat Savi (278), Guillem Canal (279), Arnau Sunyer 
(289), Guillem Grayti (281), Guillem Barrot (282), Bernat de Pla (283), Bonanat 
Barnés (284), Pere Barnés, clergue de Cassà (285), Ramon de Caner, home propi 
(286 i 289), Pere Tarrats (287), Pere Miquel (288), Sarnau Nadal de Serra (290), 
Guillem de Pla, d’Esclet (291), Pere Domingo de Parades (292), Arnau Bartomeu, 
home propi (293), Pere de Noguera, home propi (294), Bernat Dalmau de Saranyà 
(295), Berenguer Gruart d’Esclet (296), Guillem Revell, d’Esclet (297), Arnau Ros 
(298), PereJulià de Solgosta, home propi (299), Martí de Caner, de Perles (304), 
Pere de Franch, de Santa Pellaia (205), Berenguera, viuda de Ramon Seguer, de 
Llebrers (306), Berenguer de Vern, de Sant Feliu de Guíxols (307), Guillem de 
Sureda, de Saranyà (308), Bonanat d’Hospital (309), Arnau Barner (310), Pere 
Martí de Ventaiol (311), Bernat Arades (312) i Pere Ribot de Verneda (313) 
cabreven a Bernat de Pere, paborde de l’Almoina, diverses possessions situades a 
Cassà de la Selva. 

N. Guillem Calabuig, de Llagostera. 10 pergs, ca 85 x 50 cms cada un. +Cassà 
de la Selva, 266-313. 

 
2307 
(1328) 1329 març 23 
Berenguera Cominal, filla de Cominal Vivet, de Cassà, reconeix ser dona 

poròpia de Bernat de Pera, paborde de l’Almoina i fer de cens un parell de 
gallines. 

N. Pere Ferrer, de la cúria episcopal. 14 x 19 cms. +Cassà de la Selva, 300. 
 
2308 
1329 juny 15 
Martí Cristià, de Cassà, es fa home propi de Bernat de Pera, paborde de 

l’Almoina, per haver-se casat al mas Caner de Cassà, amb estela, propietària del 
mateix. 

N. Arnau de Mas. 14 x 27.5 cms. +Cassà de la Selva, 302. 
 
2309 
1329 agost 22 



Fra Jaspert, abat de Sant Salvadorde Breda, enfranqueix Guillema, filla 
d’Arnau Torrent de Sasserra, de Cassà, per 2 sous 8 diners. 

N. Pere Pintor, de Girona. 14 x 27 cms. +Cassà de la Selva, 303. 
 
2310 
1328 novembre 20 
Elvira, viuda de Guillem Escarrer, senyor del castell de Cassà de la Selva, com 

a tutora del seu fill Guillem, enfranqueix Ermessendis, filla de Guillem de 
Bruguera, de Cassà, per 2 sous 8 d. 

N. Guillem Calabuig, de Cassà. 18 x 27 cms. +Cassà de la Selva, 304. 
 
2311 
(1331) 1332 març 14 
Pere Ros, veí de Girona, es fa home propi de Pere de Casadevall, paborde de 

l’Almoina, per raó del mas Vivet de Cassà, que ha rebut en donació de Magna 
Vivet. 

N. Pere Massanet, de Girona. 23 x 21 cms. +Cassà de la Selva, 314. 
 
2312 
(1335) 1336 febrer 1 
Guillema, filla de Bernat Mosterol, de Cassà, es fa dona pròpia de Pere de 

Casadevall, paborde de l’Almoina, per haver-se casat al mas Calvó del mateix 
poble. 

N. Jaume d’Hospital, de la cúria episcopal. 15 x 28.5 cms. +Cassà de la Selva, 
315. 

 
2313 
(1339) 1340 gener 23 
Brunissendis, esposa de Bernat d’Alboreda, es fa dona pròpia de Pere de 

Casadevall, paborde de l’Almoina, per raó del mas Alboreda de Cassà, on s’ha 
casat. 

N. Jaume Bohiga, de Cassà. 18 x 33 cms.+Cassà de la Selva, 316. 
 
2314 
(1340) 1341 març 2 
Jaume Agustí, sastre de Girona, cabreva a l’Almoina una feixa situada a Cassà 

que li ha estat establerta el mateix dia, pròxima al camí del Bosc. 
N. Ramon de Bruguera, de Girona.14 x 35 cms. +Cassà de la Selva, 317. 
 
2315 
(1342) 1343 febrer 5 
Maria, filla de Pere Guillem Sagrera, de Vallcanera, enfranquida pel prior de 

Sant Pere Cercada, es fa dona pròpia de Pere de Casadevall, paborde de 
l’Almoina, per raó del mas Vivet, de Cassà, on ha casat amb Pere Vivet. 

N. Francesc Simó. 17 x 30 cms. +Cassà de la Selva, 318. 
 
2316 
1342 juny 29 
Romia, filla de Pere Mateu, de Llebrers, parròquia de Cassà, enfranquida per 

Guillem Escarrer, cavaller, es fa dona pròpia de Pere de Casadevall, paborde de 



l’Almoina, per raó del mas Vives de Cassà, on ha casat amb Ramon Vives, home 
propi de la mateixa Almoina. 

N. Ramon de Bruguera. 19 x 30 cms. +Cassà de la Selva, 319. 
 
2317 
1343 octubre 28, Girona 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, atès que Pere Ros, veí de Girona, té 

a domini de l’Almoina el mas Vivet de Cassà, amb 34 vessanes de terres que es 
descriuen, li redueix la servitut personal, cugúcies, intèsties i eixòrquies a cens de 
10 sous. 

N. Jaume Costa. Carta partida. 42 x 45 cms. +Cassà de la Selva, 320. 
 
2318 
(1344) 1345 gener 25 
Sibilꞏla, esposa de Maria d’Argimon, de Cassà, es fa dona pròpia de Pere de 

Casadevall, paborde de l’Almoina. 
N. Guillem Pere Mestre, de Cassà. 20 x 25 cms. +Cassà de la Selva, 321. 
 
2319 
1345 abril 17 
Pere Saguer, de Llebrers, parròquia de Cassà, cabreva a Pere de Casadevall, 

paborde de l’Almoina, una terra situada a l’indret de Torrent d’en Joan, de 2.5 
jornals de bous. 

N. Guillem Pere Mestre, de Cassà. 14 x 31 cms. +Cassà de la Selva, 322. 
 
2320 
1347 agost 7 
Guillema, filla de Guillem de Vall-llobera, i esposa de Guillem Ballell, de 

Cassà, es fa dona pròpia de Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, en mans de 
Marial d’Argimon, batlle de Cassà. 

N. Pere Calvet, de Cassà. 14 x 19 cms. +Cassà de la Selva, 323. 
 
2321 
1349 octubre 15 
Margarida, filla de Pere Manlo de Folgueroles, de Caldes, esposa de Pere de 

Noguera, de Cassà, es fa dona pròpia de l’Almoina, per raó del mas Noguera. 
N. Guillem Llobet. 17.5 x 29 cms. +Cassà de la Selva, 324. 
 
2322 
1349 octubre 14 
Francesca, esposa de Francesc Teixidor, de Cassà, es fa dona pròpia de Pere de 

Casadevall, paborde de l’Almoina, per raó del mas Teixidor on s’ha casat. 
N. Guillem Llobet, de Cassà. 15 x 29 cms. +Cassà de la Selva, 325. 
 
2323 
1349 octubre 14 
Guillema, filla de Pere de Matamala i esposa de Ramon de Caner, de la cellera 

de Cassà, es fa dona pròpia de Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, per raó 
del mas Caner. 

N. Guillem Llobet, de Cassà. 18 x 29 cms. +Cassà de la Selva, 326. 



 
2324 
(1350) 1351 març 1, Girona 
Suau, esposa de Ramon Vives, de Cassà, es fa dona pròpia de Pere de 

Casadevall, paborde de l’Almoina, per raó del mas Vives. 
N. Guillem Bohiga. 23 x 24 cms. +Cassà de la Selva, 327. 
 
2325 
1351 maig 15, Girona 
Pere Rufí, de Cassà, es fa home propi de Pere de Casadevall, paborde de 

l’Almoina, per raó del mas Miró de Cassà, on ha casat amb Brunissendis, filla de 
Jaume Miró de Solgosta, propietària del mateix mas. 

N. Francesc Viader. 17 x 32 cms. +Cassà de la Selva, 328. 
 
2326 
1356 gener 9, Girona 
Guillem Creixell, de Cassà, cabreva a Ramon de Clota, paborde de l’Almoina, 

un camp situat al veïnat de Saranyà, de 6 parellades de bous de cabuda, que 
afronta amb la riera de Verneda. 

N. Guillem Llobet. 16 x 42 cms. +Cassà de la Selva, 329. 
 
2327 
1363 abril 22, Girona 
a) Francesca, filla de Martí Caner, de Perles, i esposa de Francesc de 

Vilallonga, de Cassà, firma rebut als procuradors de l’Almoina de 208 sous, salari 
seu de criada de la mateixa Almoina. 

b) Francesc de Vilallonga, de Cassà, es fa home propi de l’Almoina, per haver-
se casat al mas Caner de Perles amb Francesca, propietària del mateix. 

c) Francesca, filla de Martí Caner i d’Estrella, reconeix ser dona pròpia de 
l’Almoina per raó del seu mas. 

N. Guillem Llobet. 84 x 31 cms. +Cassà de la Selva, 330-332. 
 
2328 
1369 juliol 13, Cassà 
Gastó de Montcada, senyor del castell de Cassà, enfranqueix Margarida, filla 

de Bernat de Coromina, de Cassà, per 2 sous 8 d. 
N. Bernat Guilla, 25 x 25 cms. +Cassà de la Selva, 333. 
 
2329 
1369 octubre 2, Girona 
Margarida, filla de Bernat de Coromina, de Cassà, i esposa de Ramon Ballell, 

del mateix lloc, fill de Guillem Ballell, senyor útil del mas Ballell de Cassà, reconeix 
ser dona pròpia de l’Almoina, per raó d’aquest mas. 

N. Joan de Fontcoberta. 29 x 29 cms. +Cassà, 334. 
 
2330 
1370 maig 24, Girona 
Bonanata Pasqual, esposa de Bonanat Pasqual i veïna de la cellera de Cassà de 

la Selva, cabreva a Arnau de Roca, procurador de l’Almoina, la borda de Ventajol, 
situada a Cassà, al veïnat de Ventajol. 



N. Ramon de Bruguera. 39 x 35 cms. +Cassà de la Selva, 335. 
 
2331 
1370 desembre 19, Girona 
Salvador de Frigola, fill d’Arnau de Frigola i hereu del mas Frigola de Cassà, 

que ha venut, reconeix ser home propi de l’Almoina i fer 12 diners de cens. 
N. Ramon de Peradalta. 31 x 30 cms. +Cassà de la Selva, 336. 
 
2332 
1371 març 12, Cassà 
Bernat Llobet, del veïnat de Corsana àlies ça Serra, de Cassà, cabreva a 

l’Almoina el mas Llobet i les seves pertinences, per les que és home propi de la 
mateixa Almoina. 

N. Miquel de Casesnoves. 55 x 59 cms. +Cassà de la Selva, 357. 
 
2333 
1371 octubre 18, Girona 
Ramon Ballell, de Cassà, fill de Guillem Ballell, reconeix a Arnau de Roca, 

procurador de l’Almoina, ser home propi d’aquesta per raó del mas Ballell, del 
que és hereu. 

N. Joan de Fontcoberta. 17 x 29 cms. +Cassà de la Selva, 338. 
 
2334 
1373 gener 20, Girona 
Ramon Guitó, fill de Bernat Guitó de Cassà, enfranquit per l’abat de Sant Pere 

de Galligants, es fa home propi de l’Almoina, en casar al mas Miró de Sangosta 
amb Francesca, propietària del mateix. 

N. Joan de Fontcoberta. 22 x 30 cms. +Cassà de la Selva, 339. 
 
2335 
1373 agost 6, Girona 
Agnès, filla de Guillem Sabet, de Caldes, esposa de Martí Vives de Solgosta, de 

Cassà, es fa dona pròpia de l’Almoina en mans del procurador Arnau de Roca, per 
haver entrat al mas Vives. 

N. Ramon Gil.,19 x 27 cms. +Cassà de la Selva, 340. 
 
2336 
1373 agost 6, Girona 
Margarida, filla de Bonanat Terrè, de Llagostera, esposa de Guillem Ros, 

propietari del mas Ros del veïnat de Saranyà a Cassà, es fa dona pròpia de 
l’Almoina en mans del paborde Pere Dalmau, per raó del mas. Ros. 

N. Ramon Gil. 20 x 25 cms. +Cassà de la Selva, 341. 
 
2337 
1377 agost 27, Girona 
Martí Hospital, de Cassà, cabreva a Pere Rafulf, paborde de l’Almoina, un 

camp, dit Camp Jutglar, situat al veïnat de Perles, de 2’5 vessanes de cabuda. 
N. Guillem Llobet. 28 x 28 cms. +Cassà de la Selva, 342. 
 
2338 



1379 abril 17, Girona 
Francesc de Sala, fill de Pere de Sala, veí de la cellera de Cassà, reconeix al 

paborde Jaume de Soler ser home propi de l’Almoina, i fer-li 16 diners de cens en 
reconeixement de domini. 

N. Ramon de Peradalta. 20 x 29 cms. +Cassà de la Selva, 343. 
 
2339 
1386 gener 17, Girona 
Pasquala, filla de Pere Basset de Verneda, terme de Cassà, esposa d’Arnau 

Argimon, del mateix lloc, es fa dona pròpia de l’Almoina per raó del mas Argimon. 
N. Guillem Llobet. 20 x 30 cms. +Cassà de la Selva, 344. 
 
2340 
1387 novembre 30, Girona 
Guillem de Noguera, fill de Pere de Noguera, de Cassà, reconeix ser home 

propi de Pere Radulf, paborde de l’Almoina, per haver-ho estat el seu pare. 
N. Guillem Llobet. 20 x 42 cms. +Cassà de la Selva, 345. 
 
2341 
1392 agost 13, Girona 
Guillem Noguer, de Cassà de la Selva, que ha casat amb Francesca, filla de 

Joan Capell, al mas Capell Cuculell de Campllong, es fa per aquest motiu home 
propi de Bernat Llogaia, paborde de l’Almoina. 

N. Bernat de Donç. 19 x 20 cms. +Cassà de la Selva, 346. 
 
2342 
1398 setembre 28, Girona 
Francesc Boet, fill d’Arnau Boet, de Salitja, que s’ha casat al mas Vives de 

Sangosta, parròquia de Cassà, es fa home propi de l’Almoina en mans del paborde 
Pere de Bergadà.. 

Sense cloure. 16 x 30 cms. +Cassà de la Selva, 347. 
 
2343 
1401 gener 14, Girona 
Pere i Bonanat, fills de Guillem Ros, de Cassà, reconeixen a Pere de Bergadà, 

paborde de l’Almoina, ser homes propis seus per haver-ho estat el seu pare. 
Sense cloure 17 x 30 cms. +Cassà de la Selva, 348. 
 
2344 
1402 juliol 8, Girona 
Martí Hospital, de Cassà, cabreva a l’Almoina una terra situada a Cassà, 

indret de Mas Arnau, d’un jornal de bous de cabuda, comprada a Guillem 
Puigmoler, del veïnat de Perles. 

N. Bernat Pintor. 16 x 32 cms. +Cassà de la Selva, 349. 
 
2345 
1402 setembre 19, Girona 
Martí Hospital, de Cassà, cabreva a Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, 

una feixa situada a Cassà, de dues vessanes de cabuda, comprada a Jaume Miró, 
del mateix lloc. 



N. Pere Pinós, 18 x 29 cms. +Cassà de la Selva, 350. 
 
2346 
1402 desembre 3, Cassà 
Arnau, fill d’Arnau Vivet, de Cassà, reconeix a Pere de Bergadà, paborde de 

l’Almoina, ser home propi seu, per haver-ho estat el seu pare. 
N. Ramon Gallart. 19 x 44 cms. +Cassà de la Selva, 351. 
 
2347 
1407 juliol 20, Girona 
Pere de Niguera, propietari del mas Noguera de Cassà, reconeix a Pere de 

Bergadà, paborde de l’Almoina, ser home propi d’aquesta per raó del seu mas. 
N. Joan de Font. 22 x 30 cms. +Cassà de la Selva, 352. 
 
2348 
1408 febrer 1, Girona 
Ramon Llobet, fuster de Sant Feliu de Guíxols, fill de Bernat Llobet, de Cassà, 

reconeix a Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, ser home propi seu, com ho era 
el seu pare. 

N. Francesc Vidal. 19 x 24 cms.+Cassà de la Selva, 353 
 
2349 
1411 gener 22, Girona 
Bernat Ros, fill de Guillem Ros, propietari del mas Ros de Cassà, reconeix a 

Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, ser home propi seu, com ho era el seu 
pare. 

N. Bernat de Soler. 20 x 37 cms. +Cassà de la Selva, 354. 
 
2350 
1411 setembre 7, Girona 
Martina, esposa d’Antoni Llobet Roquer, propietària del mas Llobet Roquer 

de Cassà, reconeix a Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, ser dona pròpia seva 
per raó del mas. 

Sense cloure. 25 x 29 cms. +Cassà de la Selva, 355. 
 
2351 
1415 gener 11, Girona 
Genís Rostoll àlies Julià, natural del mas Rostoll de Llambilles, que ha casat al 

mas Julià de Cassà, amb Salvadora, filla de Ramon Julià, reconeix a Pere de 
Bergadà, paborde de l’Almoina, ser home propi seu per raó del matrimoni contret. 

N. (...). 26 x 23 cms. Deteriorat.+Cassà de la Selva, 356. 
 
2352 
1417 setembre 8, Girona 
Pere Ballell, propietari del mas Ballell de Cassà, fill de Guillem Ballell àlies de 

Bonesaigües i de Maria, propietària de dit mas, reconeix a Pere de Bergadà, 
paborde de l’Almoina, ser home propi seu. 

N. Miquel Pere. 23 x 21 cms. +Cassà de la Selva, 357. 
 
2353 



1422 setembre 1, Girona 
Martí Sala, fill de Francesc Sala, de Cassà, reconeix a Pere de Bergadà, 

paborde de l’Almoina, ser home propi seu, per ésser-ho el seu pare. 
N. Bernat de Soler. 27 x 35 cms. +Cassà de la Selva, 358. 
 
2354 
1422 novembre 25, Cassà 
Martí Andreu, de Cassà, reconeix a Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, 

ser home propi seu per raó del mas Andreu de Cassà. 
N. Jaume Castell. 24 x 29 cms. +Cassà de la Selva, 359. 
 
2355 
1428 gener 11, Girona 
Martí Sala, fill de Francesc Sala, de Cassà, reconeix a Pere de Bergadà, 

paborde de l’Almoina, ser home propi seu per haver-ho estat el seu pare. 
N. Pere Pinós, 29 x 33 cms. +Cassà de la Selva, 360. 
 
2356 
1555 gener 8, Girona 
Guerau Gruartmoner, de Cassà, cabreva a l’Almoina una terra del veïnat 

d’Esclet, dita Canabas i actualment Coronat, que havia estat del mas Martí 
d’Alboreda, de tres parellades de cabuda. 

N. Joan Gonech. 17 x 30 cms. +Cassà de la Selva, 361. 
 
2357 
1566 octubre 20, Girona 
Gaspar Pla, pagès del veïnat de Venteiol, del terme de Cassà, reconeix ser 

home propi de l’Alminta junt amb el seu mas, que cabreva. 
N. Narcís Gifra. 33 x 28 cms. +Cassà de la Selva, 362. 
 
2358 
1567 maig 7, Girona 
Bernat Miquel, pagès del veïnat de Solgosta, de Cassà, cabreva a l’Almoina el 

mas Argimon i les terres que es descriuen, per les que és home propi d’acord amb 
la sentència de Guadalupe. 

N Narcís Gifra. 52 x 37 cms. +Cassà de la Selva, 363. 
 
2359 
1184 octubre 8 
Berenguer de ça Torre, la seva esposa Raimunda i la seva mare Ermessendis, 

donen a Joan Ramon i a la seva esposa Olària una feixa de terra de Campllong, 
indret de Cucalell, a tasca i braçatge, per 2 sous de diners gironins d’acapte. 

N. Ramon prevere. 6 x 15.5 cms. +Cassà, 366. 
 
2360 
1313 març 30 
Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, de la que és el domini de dues terres 

que havien estat de Maria Vidal, de Campllong, una prop del poble i l’altra prop 
del mas Ferrer i del torrent de Palanca, les permuta ammb Pere Berenguer 



Estruch, de Campllong, per un camp que per aquest té Pere Clavell, de 
Campllong. 

N. Ramon Viader. Carta partida. 52 x 33 cms. +Campllong, 367. 
 
2361 
1313 abril 7, Girona 
Pere Berenguer Estruch, de Campllong, reconeix a Pere Clavell, home propi 

seu, que en virtut de permuta feta amb l’Almoina, aquesta ha de rebre 16 diners de 
cens. 

N. Ramon Viader. Carta partida. 29 x 25 cms. +Cassà de la Selva, 367/1. 
 
2362 
1313 abril 7 
Pere Berenguer Estruch, de Campllong, consenteix que Ferrer Sabet, de 

Campllong, pagui a l’Almoina una de les dues migeres de blat que rebia per dret 
de llòssol, com a conseqüència d’una permuta feta amb la mateixa Almoina. 

N. Ramon Viader. Carta partida. 19 x 23 cms. +Cassà de la Selva, 367/2. 
 
2363 
1314 juliol 4 
Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, firma a Bernat Pasqual, de Campllong, 

i a la seva esposa Guillema el mas Pasqual, d’acord amb les prestacions que té 
cabrevades.  

N. Ramon de Torrent. 18 x 29 cms. +Cassà de la Selva, 368. 
 
2364 
1315 desembre 9 
Sentència d’Arnau Batlle, jurista de Girona assignat per Arnau Adroher, 

paborde, en causa entre l’Almoina i Pere Pou, de Campllong, sobre pagament de 
cens d’una quartera de civada i una oca. 

N. Bernat Cabot. 63 x 52 cms. +Cassà, 369. 
 
2365 
1317 novembre 24, Girona 
Pere Ferrer, de Campllong, promet a Dalmau de Pujals, prevere de capítol i 

paborde de Cassà de la seu, que li pagarà la tasca dels esplets en garbes que 
portarà a l’era d’aquest, excepte pel mill, que li pagarà a la seva pròpia era. 

N. Berenguer Roig, de la cúria episcopal. 13 x 25 cms. +Cassà de la Selva, 370. 
 
2366 
(1322) 1323 febrer 24 
Arnau Albert, de Campllong, i la seva nora Peregrina, venen a Pere de Sala, 

del mateix lloc, un dipòsit [canat] on caben 27 migeres de blat, pel preu de 16 sous, 
dels que 13 són lliurats al batlle del monestir de Breda per saldar censos 
endarrerits. 

N. Jaume Tresfort. 19 x 31 cms. +Cassà de la Selva, 371. 
 
2367 
1206 agost 30 



Susauch, el seu marit Pere Salip el seu fill Pere Salip i l’esposa d’aquest, 
Adelaida, venen a Ramon d’Argimon i Adelaida, esposos, el domini que tenen 
sobre la possessió que aquests tenen per ells a Campllong, per 30 sous bar. 

N. Llorenç, prevere. 16 x 17 cms. +Cassà de la Selva, 372. 
 
2368 
(1231) 1232 febrer 8 
Adelaida, viuda de Berenguer Jubert, de Campllong, i el seu fill Berenguer 

Jubert., prometen al seu senyor Bernat de Tallada, que quan Bernat i 
Ermessendis, fills de dita Adelaida, tinguin l’edat, els faran firmar l’homenatge 
que li feren dels masos Jubert, Oller i Bugarra, idonen com a fiador a Cassà de 
Serra, pare de dita Adelaida, i el seu fill Ramon. 

N. Bernat de Vic, de Girona. S.Pasqual. 9 x 24 cms. +Cassà de la Selva, 373. 
 
2369 
(1231) 1232 gener 23 
Adelaida, viuda de Berenguer Jubert, de Campllong, i els seus fills Berenguer i 

Maria, es fan persones pròpies de Bernat de Tallada, amb els masos que tenen en 
alou a Campllong, dits Oller i Bugarra, i li prometen tres migeres de blat de cens. 

N. Bernat de Vic. S. Pasqual. 21 x 26 cms. +Cassà de la Selva, 374. 
 
2370 
1231 octubre 2 
Ferrera i el seu marit, Berenguer de s’Orri, venen a Bernat de Tallada el mas 

que per ells habiten Domènec Pasqual i el seu germà Bernat, situat a Campllong, 
indret de Terragarses, pel preu de 600 sous bar. 

N. Bernat de Vic. S. Pasqual. 23 x 20 cms. +Cassà de la Selva, 376. 
 
2371 
1231 octubre 2 
Ferrera i el seu marit Berenguer de s’Orri, garanteixen d’evicció a Bernat de 

Tallada la venda del mas que habiten Domènec Pasqual i el seu germà Bernat, 
situat a Campllong, i li donen com a fiadors Guerau Seneric de Franciac, Huguet 
Pasqual de Riudellots, Guillem Capell de Campllong i Vidal Galceran del mateix 
lloc. 

N. Bernat de Vic. S. Pasqual. 27 x 17 cms. +Campllong, 377. 
 
2372 
1232 novembre 2 
a) Ferrera, amb consentiment del seu marit, Bernat d’Orri, ven a Bernat de 

Tallada dos masos de Campllong, un habitat per Astruga i el seu marit, Vidal 
Carbonell, i l’altre on viuen Adelaida i Guillem Capell, esposos, pel preu de 900 
sous dels de 88 el marc, amb reserva del dret de la seu. 

b) Els esmentats habitants dels masos venuts reconeixen a Ferrera, filla 
d’Arnau de Quarterol i al seu marit, Bernat d’Orri, fer dos porcs canonicals a la 
seu. 

N. Bernat Esteve. S. Guillem Pere. 71 x 29 cms. +Cassà de la Selva, 378-380. 
 
2373 
1235 octubre 17 



Guillem de Llagostera i Agnès, esposos, amb els seus fills Arnau d’Aguilar i 
Bernat, firmen a Bernat de Tallada la venda que li ha fet Bernat de Campllong de 
certs censos que s’enumeren, per 50 sous bar. 

N. Bernat de Vic. S. Guillem de Moles. 19 x 21.5 cms. +Cassà de la Selva, 381. 
 
2374 
(1242) 1243 març 12 – agost 16 
Libellus introductori, procés de la causa i deposicions de testimonis del plet de 

Guillem de Tallada contra Guillem de Reixach, sobre ser home propi seu per raó 
del mas Tallada de Campllong. 

Sense cloure. 217 x 17 cms. +Cassà de la Selva, 382. 
 
2375 
(1243) 1244 gener 30 
Sentència del jutge Pere de Fontclara en la qüestió entre Guillem de Tallada, 

ciutadà de Girona, i Guillem de Reixach, de Campllong, sobre haver-se casat 
Bonadona, germana de dit Reixach, sense redimir-se, i sobre haver-se casat el 
mateix Reixach amb Guillema, filla de Joan Escac, sense percebre’n dit Tallada els 
drets de l’obligació del mas i sense fer-la dona pròpia seva. 

N. Ricard d’Osca, de Girona. 52 x 19 cms. +Cassà de la Selva, 383. 
 
2376 
1243 juliol 17 
Ramon d’Argimon, de Cassà, fa donació a l’Almoina, en bé d’ànima, de dues 

feixes de terra comprades a Arnau de Torre i Guillem Salip, situades a Campllong, 
ina a l’indret de Cucalell i al’altre al de Beres, amb reserva de violari. 

N. Guillem, prevere. Carta partida. 22 x 19 cms. +Cassà de la Selva, 384. 
 
2377 
1243 novembre 25 
Adelaida Sunyer i el seu marit Joan venen a Arnau d’Arnades i Garsendis, 

esposos, un camp que tenen a Campllong, indret de Banyes, que fa tasca i braçatge 
a Guillem de Tallada, pel preu de 20 sous bar de doblenc. 

N. Guillem d’Esclet, prevere. Còpia de 1312. 27 x 26 cms. +Cassà de la Selva, 
385. 

 
2378 
1244 juny 27 
Guillem de Tallada firma a Ramon Calvell, de Campllong, tota la possessió 

que aquest té per ell a Campllong, a cens d’una migera de gra, una quartera de vi i 
una fogaça. 

N. Berenguer Benúç. Carta partida. 11 x 14 cms. +Cassà de la Selva, 386. 
 
2379 
1251 agost 18 
Guillem de Tavertet de Campllong, cavaller, i la seva esposa Elicsendis, venen 

a Ramon de Cortils, clergue de Girona, el mas Capell, la borda Agret i drets sobre 
el bosc de ses Reyes, tot situat a Campllong, pel preu de 1.000 sous bar., dels de 88 
el marc. 

N. Bernat de Vic. S. Guillem de Vilanova. 49 x 32 cms. +Cassà de la Selva, 387. 



 
2380 
1251 novembre 16 
Blanca, filla de Guillem de Tavertet de Campllong, cavaller, firma a Ramon de 

Cortils, clergue de la seu, la venda que el seu pare i la seva mare Elicsendis feren a 
aquest del mas Capell i de la borda Agret de Campllong. 

N. Bernat de Vic. S. Guillem de Vilanova. 18 x 24 cms. +Cassà de la Selva, 388. 
 
2381 
(1252) 1253 març 28 
Jaume de Tavertet, fill de Guillem de Tavertet, cavaller, firma a Guillem de 

Cortils, clergue de la seu, la venda que li féu el seu pare del mas Capell i la borda 
Agret de Campllong, i en rep 100 sous dels de 88 el marc. 

N. Bernat de Vic. S. Guillem de Vilanova. 16 x 28 cms. +Cassà de la Selva, 389. 
 
2382 
1254 setembre 5, Mallorca 
Pere d’Argimon fa donació al seu nebot Arnau de Frigola, de tots els drets que 

té sobre un camp de Campllong, que el seu pare, Ramon d’Argimon, donà a 
l’Almoina, consistents en violari ni meitat dels esplets. 

N. Bernat d’Artés. 14 x 24 cms. +Cassà de la Selva, 390. 
 
2383 
1265 novembre 26 
Marquès de Santacecília, paborde de l’Almoina, i Pere de Cornellà, 

procurador de la mateixa, estableixen a Pere Ferrer de sa Sala el mas Sala de 
Campllong, la fàbrega amb encluses i malls, a cens d’una aimina de blat. 

N. Bernat de Vic. S. Miquel d’Om. Carta partida. 15 x 26 cms. +Cassà de la 
Selva, 391. 

 
2384 
1272 agost 13 
Joan Dalmau, de Campllong, i la seva filla Guillema, venen a Arnau de 

Campllong, corretger de Girona, el camp de l’Ase que tenen per l’Almoina i un 
toró o quadró, dit de Bastida, situats a Campllong. 

N. Ramon de Cassà. S. Miquel d’Om. Còpia de 1358. 59 x 28 cms. +Cassà de la 
Selva, 392. 

 
2385 
1272 agost 13 
Joan Dalmau, de Campllong, i la seva filla Guillema, garanteixen d’evicció a 

Arnau de Campllong, corretger de Girona, el camp que li han venut, dit de l’Ase, i 
el toró o quadró de Bastida, que tenien per l’Almoina, i li donen per fermances 
Ramon Dalmau, de Cassà, i el seu germà, Pere Dalmau. 

N. Ramon de Cassà. S., Miquel d’Om. 28 x 29 cms. +Cassà de la Selva, 393. 
 
2386 
1273 desembre 7, Girona 



Marquès de Santacecília, paborde i Pere de Cornellà, procurador de 
l’Almoina, redueixen a Vidal Benúç de Campllong la prestació de mitja truja 
anual per un cens d’un parell de capons. 

N. Ramon de Cassà. S. Bernat Palol. Carta partida.18 x 21 cms. +Cassà de la 
Selva, 394. 

 
2387 
1295 desembre 17 
Bernat de Romaguera i Guillema, esposos de Campllong, permuten amb 

Arnau Albert i Elicsendis, esposos el mateix lloc, un quadró situat a Campllong, 
indret de Sant Dionís, que tenen per l’Almoina, per un altre quadró pròxim al 
primer, que és a directe domini de l’abadia de Breda. 

N. Besalu Burgués, de Girona. Carta partida. 30 x 31.5 cms. +Cassà de la 
Selva, 395. 

 
2388 
(1333) 1334 febrer 24, Girona 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, permuta amb Pere Berenguer 

Estruch, de Campllong, el directe domini sobre les terres que aquest té a 
Campllong, indret de Viver, i les tasques d’una altra feixa del mateix indret que 
per dit Estruch té el tenidor del mas Negre. 

N. Arnau de Mas, de Girona, Carta partida. 46 x 43 cms. +Campllong, 396. 
 
2389 
1334 agost 28 
Pere Julià de Sangosta, parròquia de Cassà, i la seva esposa Ermessendis fan 

heretament al seu fill Pere de 800 sous, que ell dòna en donació per causa de 
núpcies a Sança, filla de Bernat de Romaguera i Elicsendis, esposos, i en rep altres 
tants, assegurats sobre el mas Romaguera de Campllong, que es té per l’Almoina. 

Sense cloure. Carta partida. 38 x 32.5 cms. +Cassà de la Selva, 397. 
 
2390 
(1335) 1336 gener 25 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, estableix a Miquel Sala, de 

Campllong i a la seva esposa Guillema, tota la coromina que la mateixa Almoina té 
a l’esmentat lloc de Campllong, al pla de Freixeneda, a quarta part dels esplets, a 
condició de no poder-hi sembrar mill, melca, panís i blat menúç, i de posar-.hi 30 
somades de fems d’ase a l’any. 

N. Arnau de Mas. Carta partida. 42 x 35 cms. +Cassà de la Selva, 398. 
 
2391 
(1337) 1338 gener 10 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, redueix a Berenguer de Torre, de 

Campllong, la tasca i braçatge d’una terra que aquest té per l’Almoina, situada a 
Campllong, indret de Banyes, de tres saions de cabuda, a cens de 12 diners. 

N. Ramon de Bruguera. Carta partida. 21 x 34 cms. +Cassà de la Selva, 399. 
 
2392 
(1339) 1340 febrer 5 



Pere Berenguer Estruch, de Campllong, ciutadà de Girona, fa donació a 
Auronda, esposa de Francesc Campllonguell de Campllong, del domini que té 
sobre la persona de Guillema, filla d’ella. 

N. Francesc Fuyà. 23.5 x 31 cms. +Cassà de la Selva, 400. 
 
2393 
1346 abril 20 
Sibilꞏla, viuda de Bernat de Vinyoles, i Bernat de Vinyoles, fill dels dos, de 

Riudellots, venen a Pere Mascardell, de Campllong, una parada d’un camp de 
Campllong que es té per l’Almoina, per 400 sous bar. 

N. Bartomeu Vives, de Girona. 60 x 36 cms. + Cassà de la Selva, 401. 
 
2394 
1356 agot 5, Girona 
Guillem Pere d’Argimon, de Cassà, atès que junt amb la seva esposa Francesca 

i amb consentiment de Narcís Miró, de Cassà, havien venut a Ferrer Capell de 
Campllong un camp de Campllong, indret de Beyes, i que en la venda van fer 
constar que el camp es tenia per l’Almoina, quan només s’hi té per 2/3, i per 1/3 el 
tenien en alou, ven a Ramon de Clota, paborde, el terç d’alou pel preu de 35 sous. 

N. Guillem Llobet. 56 x 42 cms. +Cassà de la Selva, 402. 
 
2395 
1366 juliol 3, Girona 
Nicolau de Font i Ramon de Masó, procuradors de l’Almoina, estableixen a 

Pere Vengut, de Cassà, el mas que havia estat de Pere de Romaguera de 
Campllong, declarat judicialment abandonat, i les seves terres, que es descriuenn, 
per 55 lliures d’entrada. 

N. Ramon Gil. Carta partida. 69 x 55 cms. +Cassà de la Selva, 403. 
 
2396 
1367 abril 7, Girona 
Romia, esposa de Francesc de Quart, de Franciac, ven a Nicolau Clavell, de 

Campllong, el mas Pasqual de Campllong, que es té per l’Almoina, pel preu d’11 
lliures. 

Sense cloure. 62 x 51 cms. +Cassà de la Selva, 404. 
 
2397 
1384 abril 19, Girona 
Llorenç Ferrer, de Campllong, ven a Bernat Rufí, del veïnat de Solgosta de 

Cassà, una terra i erm que es té per l’Almoina, amb l’esplet d’espelta que hi té 
sembrat, que havia estat del mas Romaguera, i una feixa de vinya, per 1.300 sous. 

N. Guillem Llobet. 65 x 42 cms. +Cassà de la Selva, 405. 
 
2398 
1384 abril 19, Girona 
Llorenç Ferrer, de Campllong, ven a Bernat Rufí, de Solgosta, veïnat de Cassà, 

una feixa o punta de terra que té a Campllong, i que havia estat del mas 
Romaguera, que es té a dues parts pel comanador de l’orde de l’Hospital 
d’Aiguaviva i per una part per la pabordia de novembre de la seu, pel preu de 50 
sous. 



49 x 36 cms. Forats. +Cassà de la Selva, 406. 
 
2399 
1400 juliol 26, Cassà 
Margarida, esposa de Narcís Ros, del veïnat de Solgosta, terme de Cassà, ven a 

Pere Pou de Padró, de Campllong, una feixa de terra situada a Campllong, de dues 
tornades de llarg i una d’ample, que és part del mas Nou de Campllong, pel preu 
de 6 lliures. 

N. Esteve Mateu. 74 x 29 cms. +Cassà, 407. 
 
2400 
1409 gener 30, Girona 
Berenguer de Reixach, de Campllong, propietari del mas Benúç de la mateixa 

parròquia, renuncia en mans de Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, una 
sèrie de censos que s’enumeren i que rep del mas Benúç. 

N. Miquel Pere. 46 x 40 cms. +Campllong, 408. 
 
2401 
1426 gener 3, Girona 
Bernat Llorenç de Mont, dit Bernat Joan, de Sant Andreu Salou, ven a Mateu 

Pujada àlies Negre, de Campllong, una terra situada al pla de Gotarra, de dues 
vessanes, pel preu de 12 florins d’Aragó, que valen 6 lliures 6 sous bar. 

N. Bernat de Soler, 59 x 36 cms. +Cassà de la Selva, 409. 
 
2402 
1430 agost 11, Girona 
Joan Negre, fill i hereu de Mateu Pujada àlies Negre, i la seva mare Antònia 

Negre, de Campllong, venen a Pau Galceran també de Campllong, una feixa 
situada al Pla dels Vivers, que es té per l’Almoina, per 9 lliures. 

N. Pere Sitjà. 50 x 56 cms. Deteriorat. +Cassà de la Selva, 410. 
 
2403 
1478 desembre 23, Girona 
Isabel Rafaela, viuda de Francesc Serra, ciutadà de Girona,que té pel seu pare, 

Felip de Santceloni, la casa o joeria d’en Cassà, de Campllong, renuncia a 
l’Almoina certes peces de terra situades a Campllong, per les que fa 37 sous de 
cens. 

N. Ramon Mercader. 23 x 31 cms. +Cassà de la Selva, 411. 
 
2404 
1575 juny 3, Girona 
Montserrat Ros, Baldiri Falgueras i Pere Falgueras àlies Pla, pagesos de Cassà, 

tutors de Miquel i Antoni, fills de Pere Ros, del mas Ros de Solgosta de Cassà, 
venen a Salvador Reixach, de Campllong, quatre vessanes de bosc situat a 
Campllong, indret de Camp de Romaguera, pel preu de 20 lliures bar. 

N. Francesc Garbí. 66 x 31 cms. +Cassà de la Selva, 412. 
 
2405 
(1230) 1231 gener 2 



L’abat Berenguer d’Amer enfranqueix Garsendis, esposa de Sabater i 
germana d’Arnau Galceran, de Campllong, per 4 sous bar. 

N. Joan, prevere. 9 x 13 cms. Hi ha còpia de 1232, 13 x 14 cms. +Cassà de la 
Selva, 414. 

 
2406 
1225 juny 17 
Ferrer de Tarré enfranqueix Adelaida, filla de Ramon d’Argimon, per 4 sous 

bar. 
N. Bernat Esteve. S. Guillem de Mata, sotsdiaca. 11. X 11 cms. +Cassà de la 

Selva, 415. 
 
2407 
(1230) 1231 gener 25 
Pere Sabater, de Campllong, i la seva esposa Garsendis, es fan persones 

pròpies de Guerau de Guardiola amb tots els seus béns, i li prometen cens de 2 
sous bar., en reben promesa de defensar-los i de que quan mori els llegarà a alguna 
casa religiosa o a algun Sant. 

N. Bernat Benúç. Carta partida. 17 x 14 cms. +Cassà de la Selva, 416. 
 
2408 
1230 novembre 22 
Ramon de Palol enfranqueix Pere Sotulari (Sabater), de Campllong, que passa 

a ser home propi de Pere d’Alezars, per 100 sous dels de 88 el marc. 
N. Pere, prevere. 10 x 13 cms. +Cassà de la Selva, 417. 
 
2409 
1232 agost 31 
Esperta, filla de Berenguer Sabater, de Campllong, reconeix ser dona pròpia 

de Bernat de Tallada, junt amb la seva filla Bartomeua, i que amb llicència d’ell 
passen a habitar a Girona 

N. Bernat Esteve. S. Arnau de Santmartí. 10 x 14 cms.+Cassà de la Selva, 418. 
 
2410 
1236 abril 10 
Guillem de Romaguera, mercer de Campllong, reconeix ser home propi de 

Pere de Cvornellà, i fer-li un parell de capons de cens. 
N. Bernat Esteve. S. Arnau de Santmartí. 11 x 12 cms. +Cassà de la Selva, 419. 
 
2411 
(1242) 1243 gener 10 
Berenguer de Pineda, fill de Guillem de Pineda, enfranqueix Berenguer Benúç, 

de Campllong, per 80 sous. 
N. Bernat Benúç. 8 x 19 cms. +Cassà de la Selva, 420. 
 
2412 
1242 octubre 1 
Pere de Cornellà i el seu germà Martí de Cornellà, enfranqueixen Maria, filla 

de Pere de Romaguera, de Campllong, que passa a ser dona pròpia de Guillem de 
Tallada, per 10 sous dels de 88 el marc. 



N. Ricard d’Osca. 11 x 15 cms. +Cassà de la Selva, 421. 
 
2413 
1244 juny 4 
Guillem de Reixach, de Campllong, i la seva esposa Guillema reconeixen ser 

persones pròpies de Guillem de Tallada per raó del mas Reixach. 
N. Bernat de Vic. S. Ricard d’Osca. 11 x 19 cms. +Cassà de la Selva, 422. 
 
2414 
(1246) 1247 març 4 
Bernat de Lloret enfranqueix Ferrera, filla de Ponç Guerau, de Campllong, 

per 10 sous bar. 
N. Bernat de Vic. S. Arnau de Santmartí, 14 x 14 cms. +Cassà de la Selva, 423. 
 
2415 
(1247) 1248 gener 16 
Berenguera, filla d’Arnau Barrot, de Campllong, esposa de Domènec Pasqual, 

del mateix lloc, es fa dona pròpia de Guillem de Tallada, per ésser-ho el seu marit. 
N. Bernat de Vic. S. Ramon de Mercadal. 10 x 19 cms. +Cassà de la Selva, 424. 
 
2416 
1247 maig 30 
Pere de Coll, monjo i procurador de Sant Pere de Galligants, enfranqueix 

Berenguera, germana de Pere Barrot, de Campllong, per 4 sous bar. 
N. Arnau, prevere. 9 x 13 cms. +Cassà de la Selva, 425. 
 
2417 
(1249) 1250 gener 13 
Guillem de Tallada allibera Ramon Vidal de Reixach, de Campllong, del pacte 

de donar-li, junt amb Berenguer Benúç una truja cada any, a canvi de cens d'un 
parell de capons. 

N. Bernat de Vic. S. Arnau de Santmartí. Carta partida. 10 x 17 cms. +Cassà 
de la Selva, 426 

 
2418 
1249 octubre 6 
Pere de Sala, de Campllong, promet a Pere de Pedrinyà, paborde de l’Almoina, 

servir fidelment la fàbrega del districte de Puigmoler, i fer-li una squillata de blat 
de cens. 

N. Riner, prevere. Carta partida. 12 x 18 cms. +Cassà de la Selva, 427. 
 
2419 
1250 juny 22 
Ermengol de Sitjar, cabiscol de la seu i paborde de Novembre, enfranqueix 

Berenguera, filla de Guillem Selvà de Garona, de Campllong, per 16 diners bar. 
N. Pere, prevere. 10 x 16 cms. +Cassà de la Selva, 428. 
 
2420 
1252 maig 18 



Blanca, filla de Guillem de Tavertet, firma rebut a Ramon de Cortils, clergue 
de Girona, de 240 sous bar., per raó de la definició del mas Mercadell Capell i de la 
borda Agreta de Campllong. 

N. Bernat de Vic. S. Pere d’Armentera. 9.5 x 23 cms. +Cassà de la Selva, 429. 
 
2421 
(1253) 1254 gener 16 
Ramon de Reixach, fill de Guillem de Reixach, de Campllong, defineix al seu 

germà, Guillem de Reixach, per mitjà de Guillem de Tallada, la meitat del mas 
Reixach que té per aquest darrer. 

N. Bernat de Vic. S. Pere d’Armentera. 14 x 25 cms. +Cassà de la Selva, 430. 
 
2422 
1253 agost 14, Amer 
L’abat Pere, del monestir d’Amer, enfranqueix Maria de Campllong, filla 

d’Arnau Galceran, de Campllong, de sota la Torre de Campllong, per 4 sous bar. 
dels de 88 el marc. 

N. Arnau de Cros. 13 x 20 cms. +Cassà de la Selva, 431. 
 
2423 
(1254) 1255 gener 28 
Fra Pere, comanador de la casa del Temple d’Aiguaviva, enfranqueix Maria, 

filla de Berenguer de Garona, de Campllong, que passa a ser dona pròpia de 
Bernat de Tallada, per 4 sous bar. 

N. Bernat Benúç. 15 x 15 cms. +Cassà de la Selva, 432. 
 
2424 
1256 novembre 23 
Garsendis, viuda de Pere Sabater de Campllong, pels seus fills Pere i Guillem, 

que ho són de Pere d’Abellars de Campllong, i pels seus fills Arnau i Guillem, que 
ho són de dit Pere Sabater, reconeix ser amb ells persona pròpia de l’Almoina per 
haver-ho estat dit Pere Sabater. 

N. Pere de Riusec, prevere. 12 x 15 cms. +Cassà de la Selva, 433. 
 
2425 
1264 maig 31 
Arnau de Campllong, corretger de Girona, enfranqueix Guillema, filla de 

Guillem de Pujada de Campllong, per 2 sous 8 d. 
N. Ramon de Cassà. S. Ramon Estruch. 10 x 18 cms. +Cassà de la Selva, 434. 
 
2426 
(1261) 1262 febrer 9 
Joan Guerau i el seu fill Ramon Guerau enfranqueixen Guillema, filla de 

Riand Mascardell, de Campllong, que passa a ser dona pròpia del monestir de 
Sant Vicenç de Cardona. 

N. Ramon de Cassà . S. Arnau de Santmartí. 8 x 21 cms. +Cassà de la Selva, 
435. 

 
2427 
(1271) 1272 febrer 4 



L’abat Pere de Sant Pere de Galligants enfranqueix Peregrina, filla d’Arnau 
Barrot, de Campllong, que passa a der dona pròpia de l’abat de Sant Vicenç de 
Cardona, per 2 sous 8 d. 

N. Avinyó, prevere, escrivà de Sant Pere de Galligants. 19 x 17 cms. +Cassà de 
la Selva, 436. 

 
2428 
1312 agost 24 
L’abat Tomàs de Sant Feliu de Guíxols enfranqueix Maria, filla de Ferrer 

Llorens, de Cassà, home propi del monestir, per 2 sous 8 d. 
N. Bartomeu Hispà. 16 x 28 cms. +Cassà de la Selva, 437. 
 
2429 
1276 maig 31 
Pere Capell, de Campllong, i Ferrera, esposos reconeixen a Marquès de 

Santacecília ser persones pròpies de l’Almoina i fer-li un parell de gallines de cens. 
N. Bernat Benúç, prevere de Campllong. 17 x 16 cms. +Cassà, 438 
 
2430 
1279 juliol 14 
Berenguer Banyaloca, fill de Guillem Bover de Banyaloca, de Llagostera, es fa 

home propi de Marquès de Santacecília, paborde de l’Almoina, per haver-se casat 
al mas Sala de Campllong. 

N. Miquel d’Om. 14 x 20 cms. +Cassà de la Selva, 439. 
 
2431 
(1281) 1282 gener 29 
Romeu de Montoliu, canonge i paborde de Novembre de la seu, enfranqueix 

Guillema, filla de Pere de Boventó, de Campllong, que passa a ser dona pròpia de 
l’Almoina, per 2 sous 8 d. 

N. Besalú Burgués. S. Bernat Palol. 11 x 21 cms. +Cassà de la Selva, 440. 
 
2432 
(1288) 1289 febrer 1 
Agnès, esposa de Ponç de Solivella, de Sant Feliu de Guíxols, enfranqueix Pere 

de Torre, de Campllong, per 34 sous bar. 
N. Bartomeu Hispà, de Sant Feliu de Guíxols. 15 x 21 cms. +Cassà de la Selva, 

441, 
 
2433 
1298 agost 2 
Pere, fill de Guillema de Viladevall, de Campllong, que ha entrat al mas Sabet 

del mateix lloc, es fa home propi de l’Almoina en mans del paborde Arnau 
Adroher. 

N. Besalú Burgués, de Girona. 10 x 22 cms. +Cassà de la Selva, 443. 
 
2434 
(1297) 1298 genenr 30 



Bernat Estruch, fill de Pere Estruch, ciutadà de Girona, enfranqueix Ferrer, 
fill de Guillema de Viladevall, de Campllong, que entra al mas Sabet del mateix 
lloc, per 80 sous. 

N. Ramon de Cot, de Girona. 12 x 22 cms. +Cassà de la Selva, 444. 
 
2435 
1299 desembre 24 
Fra Riambau de Montclús, comanador de la casa d’Aiguaviva de l’orde del 

Temple, enfranqueix Pere Guillem fill de Guillem Garonya, de Campllong, per 30 
sous bar. 

N. Pere Burgués. 11 x 27 cms. +Cassà de la Selva, 445. 
 
2436 
1289 setembre 22 
Pere de Torre, de Campllong, es fa home propi de l’Almoina en mans de 

Guillem de Clota, paborde. 
N. Pere Burgués. S. Besalú Burgués. 9 x 17 cms. +Cassà de la Selva, 445bis. 
 
2437 
1301 novembre 2 
Estrader Carpi, de Riudellots de la Selva, que ha entrat al mas Roig de 

Campllong, es fa home propi d'Arnau Adroher, paborde de l’Almoina. 
N. Besalú Burgués. 8 x 21 cms. +Cassà de la Selva, 446. 
 
2438 
1304 abril 30 
Pere Andreu Mir, de Riudellots de la Selva, cabreva a Arnau Adroher, 

paborde de l’Almoina, una feixa situada a Campllong, indret de Benaula, per la 
que fa 4 diners de cens. 

N. Besalú Burgués. 9 x 18 cms. +Cassà de la Selva, 447. 
 
2439 
1304 juliol 21 
Guillem Ros, que ha entrat al mas Artau de Campllong, es fa home propi 

d’Arnau Adroher, paborde de l’Almoina. 
N. Besalú Burgués. 9 x 22 cms. +Cassà de la Selva, 448 
 
2440 
1304 agost 13 
Guillema, filla de Vidal d’Om, de Salitja, es fa dona pròpia d’Arnau Adroher, 

paborde de l’Almoina. 
N. Besalú Burgués. 8 x 20 cms. +Cassà de la Selva, 449. 
 
2441 
1312 setembre 27 
Bernat de Vilademany enfranqueix Guillema, filla d’Alió Ferragut, de Santa 

Coloma de Farners, que casa a can Pasqual de Campllong, per 2 sous 8 d. 
N. Guillem Palacín, de Santa Coloma. 18 x 24 cms. +Cassà de la Selva, 451. 
 
2442 



1312 novembre 8 
Maria, esposa de Guillem Benúç, de Campllong, es fa dona pròpia de 

l’Almoina 
N, Ramon de Terrent, de Cassà. 18 x 24 cms. +Cassà de la Selva, 452. 
 
2443 
1312 desembre 6 
Guillema Pasqual, esposa de Bernat Pasqual, fill de Bernat Pasqual de 

Campllong, enfranquida per Bernat de Vilademany, es da dona pròpia d’Arnau 
Adroher, paborde de l’Almoina. 

N. Ramon Viader, de Girona. 12 x 29 cms. +Cassà de la Selva, 453. 
 
2444 
1314 maig 28 
L’abat Guillem del monestir de Sant Pere de Galligants, enfranqueix Guillem 

de Pou, de Campllong, fill de Pere Ferrer del mas Pou de Vall, per 30 sous. 
N. Pere Burgués, de Girona. 17 x 24 cms. +Cassà de la Selva, 454. 
 
2445 
(1315) 1316 febrer 23 
Fra Bernat Roig, prior del monestir de Sant Miquel de Cruïlles, enfranqueix 

Elicsendis, filla de Pere de Pou de Vall, de Sant Sadurní (que casa a can 
Romaguera de Campllong), per 2 sous 8 diners. 

N. Jaume Ballester, de Cruïlles. 12 x 22 cms.+Cassà de la Selva, 455. 
 
2446 
1315 abril 3 
Guillem Artau, de Campllong, reconeix ser home propi d’Arnau Adroher, 

paborde de l’Almoina, i fer-li 2 sous de cens. 
N. Pere Burgués. 15 x 24.5 cms. +Cassà de la Selva, 456. 
 
2447 
1315 juny 5 
Pere Marat, de Riudellots de la Selva, cabreva a Arnau Adroher, paborde de 

l’Almoina, una feixa situada a Campllong, indret de Viladevall, que afronta amb la 
riera de Gotarra, per la qual fa 5 diners i una “picta sive pugesia”, en auxili de 
cens amb Pere de Saranyà a la mateixa Almoina. 

N. Ramon Viader. Carta partida. 27 x 29 cms. +Cassà de la Selva, 457. 
 
2448 
1316 setembre 21 
Elicsendis, filla de Pere de Pou de Vall, de Sant Sadurní, enfranquida pel prior 

del monestir de Cruïlles, es fa dona pròpia d’Arnau Adroher, paborde de 
l’Almoina, per haver casat al mas Romaguera de Campllong amb Bernat de 
Romaguera. 

N. Jaume Tresfort, de Girona. 14 x 18 cms. +Cassà de la Selva, 458. 
 
2449 
1326 desembre 17 



Ramon Pasqual, fill de Bernat Pasqual, de Campllong, reconeix ser home propi 
de l’Almoina en mà del prepòsit Bernat de Pera, i fer-li 18 diners de cens. 

N. Bernat Arbert, de Cassà. 17 x 27 cms. +Cassà de la Selva, 459. 
 
2450 
1328 desembre 20 
Ermessendis, esposa de Pere de Carbonell, de Campllong, es fa dona pròpia de 

l’Almoina en mà del prepòsit Bernat de Pera. 
N. Guillem Calabuig, de Cassà de la Selva. 17 x 26 cms. +Cassà de la Selva, 

460. 
 
2451 
(1328) 1329 febrer 24, Llagostera 
a) Guillem Benúç cabreva a l’Almoina el seu mas Benúç de Campllong. 
b) Arnau Albert, de Campllong, cabreva a l’Almoina una terra de dos jornals, 

situada prop de la riera de Freixeneda. 
N. Guillem Calabuig. 68 x 51 cms. +Cassà de la Selva, 461-462. 
 
2452 
(1328) 1329 febrer 21, Llagostera 
Ramon Capell, de Campllong, cabreva a l’Almoina en mà del prepòsit Bernat 

de Pera, el seu mas Capell. 
N. Guillem Calabuig. Còpia de 1524. 34 x 42 cms. +Cassà de la Selva, 463. 
 
2453 
(1328) 1329 febrer 21, Llagostera 
Cabrevacions fetes a l’Almoina en mà del prepòsit Bernat de Pera, de Joan 

Negre i Alamanda, esposos (464), Bernat Romaguera i Guillema, pel mas 
Romaguera (465), Pere Carbonell, home propi, pel mas Carbonell (466), Guillem 
Reixach i Guillema, esposos, persones pròpies (467), Pere Sala i Guillema, esposos, 
pel mas Sala (468), Pere Oller (469), Ermessendis, viuda d’Estrader Roig, per mas 
Roig (470), Bernat Pasqual, pel mas Pasqual (471) i Ferrer Capell, pel mas Capell, 
tots de Campllong. 

N. Guillem de Calabuig. 3 pergamins, 80 x 50 cms. +Cassà de la Selva, 464-472. 
 
2454 
1329 novembre 13, Llagostera 
Guillema, esposa de Berenguer de Reixach, de Campllong, es da dona pròpia 

de l’Almoina i del prepòsit Bernat de Pera, per raó del seu matrimoni, en mans de 
Pere de Noguera, de Cassà. 

N. Guillem Calabuig.14 x 27 cms. +Cassà de la Selva, 473. 
 
2455 
1330 agost 27 
Sibilꞏla, viuda de Bernat de Santacecília, de Llambilles, tudriu del seu fill 

Francesc, enfranqueix Pasquala, filla de Ferrer Prous, de Llambilles [que casa a 
Campllong], per 2 sous 8 d. 

N. Ramon Viader. 15 x 28 cms. +Cassà de la Selva, 474. 
 
2456 



1331 desembre 31 
Pasquala, filla de Ferrer Prous, de Llambilles, redimida per Sibilꞏla, viuda de 

Bernat de Santacecília, de Llambilles es fa dona pròpia de Pere de Casadevall, 
paborde de l’Almoina, per haver-se casat al mas Capell de Campllong.  

N. Ramon de Vinyes. 16 x 25 cms. +Cassà de la Selva, 475. 
 
2457 
(1331) 1332 febrer 14 
Bernat de Llach, procurador del Ferial de la seu, enfranqueix Bonanat Agret, 

de Riudellots de la Selva, per 60 sous bar. 
N. Ramon Viader. 17 x 35 cms. +Cassà de la Selva, 476. 
 
2458 
1334 desembre 10 
Bernat Agret, natural de Riudellots de la Selva, enfranquit pel ferial de la seu, 

es fa home propi de Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, per haver casat al 
mas Roig de Campllong, amb Maria, propietària del mateix 

N. Arnau de Mas. 17 x 24 cms. +Cassà de la Selva, 477 
 
2459 
(1335) 1336 gener 25 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, defineix a Miquel Sala, de 

Campllong, el seu dret d’eixorquia sobre els béns que havien estat de Pere Sala i 
Guillema Sala, esposos, que el llegaren al dit Miquel, nebot de l’esmentada 
Guillema, i li firma el mas. 

N. Arnau de Mas. 37 x 28 cms. +Cassà de la Selva, 478. 
 
2460 
(1336) 1337 gener 16 
Guillem Teixidor, domer de Sant Pere de Cornellà, enfranqueix Pere Ramon 

de Sadarnés, fill de Guillem de Sadarnés de Cornellà (que entra al mas Romaguera 
de Campllong), per 100 sous bar. 

N. Francesc Simó. 20 x 27 cms. +Cassà de la Selva, 479. 
 
2461 
1336 maig 2 
Berenguer Ferrer, de Llambilles, cabreva a Pere de Casadevall, paborde de 

l’Almoina, un mitjó de terra situat a Campllong, indret de Beyes, comprat a 
Miquel Sala. 

N. Arnau de Mas. 11 x 19 cms. +Cassà de la Selva, 480. 
 
2462 
(1337) 1338 febrer 13 
Francesc de Torrent, cavaller, enfranqueix Brunissendis, filla de Vidal de Puig, 

de Santa Pellaia, per 2 sous 8 d. 
N. Berenguer Bonet, de Torrent. 14 x 22 cms. +Cassà de la Selva, 481. 
 
2463 
1339 desembre 14 



Berenguer, fill de Joan Carbonell, de Campllong, reconeix a Pere de 
Casadevall, paborde de l’Almoina, ser home propi seu, com ho fou el seu pare. 

N. Jaume Rigau, de la cúria episcopal.14 x 31 cms. +Cassà de la Selva, 482. 
 
2464 
(1340) 1341 març 16 
Pere, fill de Ferrer Capell, de Campllong, reconeix a Pere de Casadevall, 

paborde de l’Almoina, ser home propi seu, i li fa homenatge. 
N. Ramon de Bruguera. 16 x 26 cms. +Cassà de la Selva, 483. 
 
2465 
1341 juny 26 
a) Berenguer de Rierra, ciutadà de Girona enfranqueix Guillema, filla de Vidal 

Mir de Quart, per 2 sous 8 d. 
b) Guillema, filla de Vidal Mir i esposa de Guillem Pasqual, de Campllong, es 

fa dona pròpia de Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, per raó del mas 
Pasqual. 

N. Guillem Rei. 25 x 35 cms. +Cassà de la Selva, 484. 
 
2466 
(1341) 1342 març 16, Girona 
Pere Capell, fill de Ferrer Capell de Campllong, reconeix ser home propi de 

l’Almoina i promet fer 12 diners de cens. 
N. Ramon de Bruguera. 
19 x 26 cm 
+Cassà de la Selva, 485 bis. 
 
2467 
1341 agost 9 
Bartomeu Sala, fill de Pere de Rupià i germà de Miquel Sala, de Campllong, 

reconeix ser home propi de l’Almoina per haver-ho estat el seu pare. 
N. Ramon de Bruguera. 18 x 24 cms. +Cassà de la Selva, 485. 
 
2468 
(1342) 1343 febrer 5 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, enfranqueix Guillema, filla de 

Bernat Capell, fuster de Campllong, per 2 sous 8 d. 
N. Ramon Viader. 13 x 35 cms. +Cassà de la Selva, 486. 
 
2469 
1344 novembre 22 
Arnau, fill d’Estrader Roig, de Campllong, propietari del mas Roig, i de 

Garsendis, esposa seva, reconeix ser home propi de l’Almoina per ha ver-ho estat 
el seu pare, i fer 18 diners de cens a la mateixa. 

N. Ramon de Bruguera. 13 x 31 cms. +Cassà de la Selva, 487. 
 
2470 
(1345) 1346 gebrer 7 



Pere Ramon de Sadarnés, natural de Cornellà de Terri, enfranquit pel domer 
de Cornellà, es fa home propi de Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, per 
haver entrar al mas de Romaguera, de Campllong. 

N. Ramon de Bruguera. 21 x 30 cms. +Cassà de la Selva, 488. 
 
2471 
1347 maig 8 
A petició de Ramon, fill de Ramon de Gornal, ciutadà de Girona, Pere de 

Casadevall, paborde de l’Almoina, redueix les tasques que paga el mas Sala de 
Campllong a cens de 37 sous. 

N. Pere Miró, de la cúria episcopal. Carta partida. 52 x 43 cms. +Cassà de la 
Selva, 489. 

 
2472 
1347 setembre 24 
Guillem de Reixach, de Sant Feliu de Guíxols, reconeix a Pere de Casadevall, 

paborde de l’Almoina, a l’abat de Breda i a l’abadessa de Sant Daniel ser home 
propi pe quatre, una i una parts respectivament, i promet fer una lliura de cera de 
cens. 

N. Ramon de Bruguera. 30 x 30 cms. +Cassà de la Selva, 490. 
 
2473 
1351 desembre 28, Girona 
Bernat i Bartomeu, fills de Jaume Negre i d’Alamanda, de Campllong, 

reconeixen a Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, ser homes propis seus i 
fer-li una lliura de cera de cens. 

N. Francesc Viader. 14 x 37 cms. +Cassà de la Selva, 491. 
 
2474 
1352 març 3, Girona 
Guillema, filla d’Arnau de Guinsolm, de Riudellots de la Selva, esposa 

d’Andreu Capell, de Campllong, es fa dona pròpia de Pere de Casadevall, paborde 
de l’Almoina, per haver-se casat al mas Capell. 

N. Francesc Viader. 18 x 37 cms. +Cassà de la Selva, 492. 
 
2475 
1358 desembre 29, Girona 
Guillem Oller, de Campllong, cabreva a l’Almoina una feixa situada a 

Campllong, indret de ça Rovira, comprada a Maria, filla de Pere Sabet. 
N. Ramon de Peradalta. 22 x 38 cms. +Cassà de la Selva, 493. 
 
2476 
1359 febrer 21, Girona 
Pere de Poudemont, de Campllong, cabreva a Ramon Ferrer, paborde de 

l’Almoina, unes feixes de Campllong, indret de Viladevall, comprades a Pere 
Morat, de Riudellots de la Selva. 

N. Ramon Gil. 29 x 39 cms. +Cassà de la Selva, 494 
 
2477 
1363 febrer 16. Girona 



Joan de Boscanella, fill de Pere de Boscanella, de Llambilles, en fa home propi 
de l’Almoina, per haver casat amb Margarida, propietària del mas Capell 
Cucanell de Campllong. 

N. Bernat de Serra, de la cúria episcopal. 18 x 36 cms. +Cassà de la Selva, 495. 
 
2478 
1363 maig 20, Girona 
Margarida, filla de Ramon de Casamor de Llach, parròquia de Sant Martí 

Vell, enfranquida pel paborde de Desembre de la seu, es fa dona pròpia de 
l’Almoina per raó de matrimoni contret amb Arnau Reixach, de Campllong. 

N. Ramon de Bruguera. 27 x 30 cms. +Cassà de la Selva, 496. 
 
2479 
1369 agost 23, Girona 
Nicolau Clavell, fill de Nicolau Clavell, de Campllong, es fa home propi de 

l’Almoina en mà del paborde Pere Dalmau, per haver comprat el mas Pasqual de 
Campllong a Ròmia, propietària del mateix. 

N. Ramon de Bruguera. 18 x 35 cms. +Cassà de la Selva, 497. 
 
2480 
1370 març 1, Girona 
Cília, esposa de Nicolau Clavell, de Camplong, filla de Francesc Terrats, de 

Cassà, es fa dona pròpia de l’Almoina per raó del mas Clavell on ha entrat. 
N. Ramon de Bruguera. 15 x 32 cms. +Cassà de la Selva, 498. 
 
2481 
1370 març 27, Girona 
Joan Negre, de Campllong, propietari del mas Negre, fa homenatge com a 

home propi a Pere Dalmau, paborde de l’Almoina, 
N. Ramon de Bruguera. 22 x 33 cms. +Cassà de la Selva, 499. 
 
2482 
1370 desembre 11,Girona 
Cília, esposa de Joan Negre, de Campllong, filla de Francesc de Terrers de 

Vilanna, es fa dona pròpia de l’Almoina per raó del matrimoni que ha contret al 
mas Negre de Campllong. 

N. Joan de Fontcoberta. 2 originals, 20 x 29 cms. +Cassà de la Selva, 500. 
 
2483 
1371 febrer 21, Girona 
Pere Capell, fill d’Andreu Capell, de Campllong, reconeix a Arnau de Roca, 

procurador de l’Almoina, ser home propi d’aquesta. 
N. Ramon de Bruguera. 21 x 37 cms. +Cassà de la Selva, 501. 
 
2484 
1371 febrer 21, Girona 
Marquès Negre, fill de Jaume Negre, de Campllong, reconeix a Arnau de Roca, 

procurador de l’Almoina, ser home propi d’aquesta per ser-ho el seu pare. 
N. Ramon de Bruguera. 22 x 33 cms. +Cassà de la Selva, 502. 
 



2485 
1371 març 13, Girona 
Pere Carbonell, fill de Pere Carbonell, de Campllong, reconeix a Arnau de 

Roca, procurador de l’Almoina, ser home d’aquesta per ser-ho el seu pare. 
N. Ramon de Bruguera. 19 x 32 cms. +Cassà de la Selva, 503. 
 
2486 
1376 juliol 10, Girona 
Sibilꞏla, filla de Pere Morat, de Riudellots de la Selva, i esposa de Mateu Negre, 

de Campllong, enfranquida per l’abadessa de Sant Daniel, es fa dona pròpia de 
Jaume de Soler, paborde de l’Almoina per raó del mas Negre 

N. Ramon de Bruguera.20 x 27 cms. +Cassà de la Selva, 504. 
 
2487 
1382 agost 30, Girona 
Salveta, filla de Pere Boet, del terme del castell de Llagostera, esposa de Joan 

Capell, de Campllong, es fa dona pròpia de Jaume de Soler, paborde de l’Almoina. 
N. Ramon de Peradalta. 10 x 37 cms. +Cassà de la Selva, 505. 
 
2488 
1382 desembre 15, Girona. 
Arnau Artau, hereu del mas Artau de Campllong, i la seva esposa Caterina, 

filla de Berenguer Ponç de Sant Martí Vell, es fan persones pròpies de l’Almoina 
per raó del seu mas Artau. 

N. Ramon de Peradalta. 15 x 32 cms. +Cassà de la Selva, 506. 
 
2489 
1384 abril 21, Girona 
Elicsendis, filla de Pere Pelegrí, de l’Esparra, i esposa d’Arnau de Reixach, de 

Campllong, enfranquida per Ramon de Cassà, senyor del castell de Roqueta, de 
l’Esparra, es fa dona pròpia de l’Almoina per raó del seu matrimoni. 

N. Guillem Llobet. 20 x 27 cms. +Cassà de la Selva, 507. 
 
2490 
1390 octubre 11, Girona 
Antònia, esposa de Berenguer Reixach, de Campllong, es fa dona pròpia de 

l’Almoina per quatre parts, de Sant Salvador de Breda per una i del monestir de 
Sant Daniel per una, per raó del mas Reixach. 

N. Narcís Simó. 22 x 34 cms. +Cassà de la Selva, 508. 
 
2491 
1394 gener 17, Girona 
Guillem Reixach, fill d’Arnau Reixach, de Campllong, reconeix ser home propi 

de Bernat Llogaia, paborde de l’Almoina, per haver-ho estat el seu pare. 
N. (...) 15 x 31 cms. +Cassà de la Selva, 509. 
 
2492 
1394 gener 17, Girona 
Pere fill de Joan Negre, de Campllong, reconeix ser home propi de Bernat 

Llogaia, paborde de l’Almoina, per haver-ho estat el seu pare. 



N. Bernat de Donç. 20 x 20 cms. +Cassà de la Selva, 510. 
 
2493 
1398 octubre 18, Girona 
Margarida, filla de Francesc Campllonguell i esposa de Berenguer Reixach, 

propietari del mas Reixach de Campllong, es fa dona pròpia de Pere de Bergadà, 
paborde de l’Almoina, per raó del seu matrimoni. 

Sense cloure. 17 x 30 cms. +Cassà de la Selva, 511. 
 
2494 
1404 setembre 30, Girona 
Pere Carbonell, fill de Pere Carbonell, de Campllong, reconeix a Pere de 

Bergadà, paborde de l’Almoina, ser home propi per haver-ho estat el seu pare. 
Sense cloure. 16 x 30 cms. +Cassà de la Selva, 512. 
 
2495 
1404 desembre 20, Girona 
Arnau, fill de Bernat Hospitalet (o Esparader) de Cassà, que s’ha casat al mas 

Negre de Campllong, reconeix a Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, ser home 
propi seu. 

Sense cloure. 11 x 30 cms. +Cassà de la Selva, 513. 
 
2496 
1408 setembre 28, Girona 
Francesc Carbonell, propietari del mas Carbonell de Campllong, reconeix a 

Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, ser home propi d’aquesta per raó del seu 
mas. 

N. Joan de Fontcoberta. 20 x 32 cms. +Cassà de la Selva, 514. 
 
2497 
1413 març 19, Colliure 
Joan Carbonell, fill de Pere Carbonell, de Campllong, reconeix a Pere de 

Bergadà, paborde de l’Almoina, ser home propi d’aquesta per haver-ho estat el 
seu pare. 

N. Guillem Jaume. 29 x 25 cms. +Cassà de la Selva, 515. 
 
2498 
1567 abril 29, Girona 
Salvador Gich, teixidor de Campllong, cabreva a Joan Ribes, beneficiat de la 

seu procurador de l’Almoina, 14 vessanes de terra de Campllong, que havien estat 
del mas Nou, i en rep la firma. 

N. Jeroni Gifra. 56 x 29 cms. +Cassà de la Selva, 516-517. 
 
2499 
1231 agost 12 
Dalmau de Medinyà ven a Guillem Bru un quart del delme de la parròquia de 

Caldes pel preu de 2.500 sous dels de 88 el marc, amb reserva de domini i d’una 
migera de blat de cens; i Beatriu, esposa de l’atorgant, firma la venda. 

N. Bernat de Vic. S. Pasqual. Carta partida. 36 x 19 cms. +Cassà de la Selva, 
518. 



 
2500 
(1246) 1247 març 7 
Pere de Castellolí, batlle reial de Girona i Caldes, composa amb Guillem Bru i 

Bernat de Perella sobre el sitjatge del blat que el rei cull a Caldes. 
N. Bernat de Vic. S. Ramon de Mercadal. Carta partida. 17 x 19 cms. Cassà, 

519. 
 
2501 
1261 juliol 28 
Guerau, vescomte de Cabrera, firma a Ramon de Gironella un quart del delme 

de Caldes, que aquest ha comprat a Guillema, filla de Guillem Bru i al seu marit, 
Ramon de Juià. 

N. Bernat de Vic. S. Joan de Porqueres. 13 x 26 cms. +Cassà de la Selva, 520. 
 
2502 
1356 febrer 19, Girona 
Guillem de Calic, de Caldes, reconeix a Ramon de Clota, paborde de 

l’Almoina, i a Galceran Parella, cavaller de Caldes i a Sibilꞏla de Vilamarí, priora 
de Sant Daniel de Girona, que els corresponen a cada un una quarta part del 
delme de la vinya que té per Pere de Montcada a Caldes, indret de Costa de Calaf. 

N. Pere Miró, de la cúria episcopal. 21 x 28 cms. +Cassà de la Selva, 521. 
 
2503 
1186 abril 2, Girona 
Bernat de Montbosèn i el seu germà Pere parteixen la possessió que fou del seu 

pare, situada a Caldes, a la vila de Franciac; Pere es queda amb allò que el seu 
pare tenia pel vescomte i Bernat amb allò que tenia per altres senyors. 

N. Ermengol, levita de Girona, S, Berenguer Sigfred, sots-diaca. Carta partida. 
11 x 15 cms. Hi ha els dos exemplars. +Cassà de la Selva, 522. 

 
2504 
1188 novembre 25 
Ponç Capmall, per necessitat de fam, ven a Arnau de Quart tota la possessió 

que té a Caldes i tots els atuells grans i petits, per 20 morabatins de barbaroja. 
N. Ermengol. S. Pere. 9 x 15 cms. +Cassà de la Selva, 523. 
 
2505 
1199 novembre 4 
Maria Martina, amb consentiment del seu senyor, Pere de Pineda, dòna al seu 

nebot, Bonet Vidal, el seu mas de Vilardell, a Caldes, amb reserva de ser-ne 
senyora i majora. I Ponç de Pineda firma l’anterior donació per 30 sous bar., a 
condició de que dit Bonet es faci home propi seu. 

N. Ermengol, prevere. Còpia de 1212. 13 x 17 cms. +Cassà de la Selva, 524. 
 
2506 
1310 octubre 31 
Pere de Pineda, amb consentiment de la seva mare, ven a Guerau de Guardiola 

el mas que té a Caldes, dit Vilardell, que per ell té Bonet, pel preu de 200 sous. 
N. Llorenç, prevere. 22 x 27 cms. +Cassà de la Selva, 525. 



 
2507 
1211 juny 17, assedi de Montsoliu 
El rei Pere dòna a Ramon d’Arenys, cavaller, el mas que per ell té Arnau 

Lambard a Caldes. 
N. Colom. S. Bonanat. 19 x 20 cms. Sign., autògrafa de Guillem Durfort. 

+Cassà de la Selva, 526. 
 
2508 
1211 juny 17, assedi de Montsoliu 
El reiPere concedeix a Ramon d’Arenys, cavaller, en feu, el mas que per ell té a 

Caldes Arnau Lambard, amb els homes propis, el bovatge i el monedatge. 
N. Colom. S. Bonanat. 24 x 32 cms. +Cassà de la Selva, 527. 
 
2509 
1094 desembre 29 
Dalmau Giribert defineix al seu germà Ramon Giribert les possessions que 

aquest té al comtat de Girona, a Cassà, Caldes i Cagalella, rebudes dels seus pares 
i dels seus germans, Pere Guillem i Ponç Giribert, a condició de rebre’n els feus 
que té per Bernat de Fonolleres i pel monestir de Sant Feliu de Guíxols, i de rebre 
durant la seva vida un quart del mas Vilardell, a domini del monestir de Sant Pere 
de Galligants i la meitat de l’herència de dit Ponç Giribert, i de fer-se home i 
cavaller de dit Ramon Giribert. 

N. Arnau, prevere. Còpia de 1225. 13 x 31 cms. 13 x 31 cms. +Cassà de la 
Selva, 528. 

 
2510 
a) 1231 abril 24 
Ramon d’Arenys cavaller, ven a Bru, fill de Bru de Mercadell, el mas Lambard 

de Caldes, situat a Serramala, on habita Guillem Lambard, pel preu de 10’5 marcs 
de plata. 

b) 1233 maig 2 
Bru, fill de Bru de Mercadell, cedeix a Guillem Bru el seu dret sobre el mas 

Lambard, per 10’5 marcs de plata, i li firma rebut de 200 sous bar dels de 88 el 
marc, per 2’5 marcs que devia de l’anterior compra a Ramon d’Arenys, cavaller, i 
que foren pagats per dit Guillem. 

N. Bernat de Vic. S. Pasqual. 40 x 22 cms. +Cassà de la Selva, 529-530. 
 
2511 
1233 abril 13 
Ramon d’Arenys ven a Guillem Bru el mas Lambard de Caldes, que té en feu 

pel rei, per 13 marcs de plata 
N. Bernat deVic. S. Pasqual. 19 x 44 cms. +Cassà de la Selva, 531 
 
2512 
(1228) 1229 març 13 
Guerau de sa Guardiola estableix a Ermessendis i al seu fill Bernat un mas 

situat a Caldes, indret de Vilardell, a cens de dos sous de quatern, un parell de 
capons i dues tasques, per 20 sous bar. d’acapte. 



N. Gironès, escrivà de Cassà. Còpia de 1231, 7.5 x 21 cms. +Cassà de la Selva, 
532. 

 
2513 
1233 setembre 2, Girona 
Salomó Bonafós, batlle reial de Catalunya, firma a Guillem Bru la compra feta 

del mas Lambard de Caldes a Ramon d’Arenys, per 20 sous bar. 
N. Bernat de Vic. S. Pasqual. 13 x 14 cms. Signatura hebrea. Reg. Baer, núm. 

90, pàg 91. +Cassà de la Selva, 533. 
 
2514 
1233 setembre 2 
Bondia Gracià, balle reial, lloctinent de Nunnio a la batllia de Caldes, firma a 

Guillem Bru la compra del mas Lambard de Caldes, per 50 sous dels de 88 el 
marc. 

N. Bernat de Vic. S. Pasqual. 15 x 26 cms. Signatura hebrea. +Cassà de la 
Selva, 534. 

 
2515 
1262 agost 31 i setembre 1, Barcelona 
a) El rei Jaume I firma a Ramon de Gironella la venda que li han fet Ramon de 

Vilert i Guillema, esposos, del mas Lambard de Caldes de Malavella, que li 
concedeix en alou; també li fa donació del cens que rep del mas Bufí, del mateix 
lloc, fins a un màxim de 20 sous, i l’autoritza a construir-hi una fortificació, mentre 
no sigui al Puig d’en Roca 

b) L’infant Pere fa concessió anàloga. 
N. Guillem de Roca- Martín López de Bolas. Còpies de 1263. 48 x 27 cms. 

+Cassà de la Selva, 535-536. 
 
2516 
1263 octubre 9 
Agnès de Foixà, viuda de Ramon de Gironella, i Gaufred de Cruïlles, 

marmessors de dit Ramon, venen a Guillem Gaufred, preverd de capítol de la seu, 
un quart del delme de Caldes, el mas Lambard, on viu Ponç Lambard, i el mas que 
dit Ramon havia comprat a Ramon de Juià i a la seva esposa Guillema, filla de 
Guillem Bru, pel preu de 2.880 sous bar. de tern. 

N. Bernat de Vic. S. Miquel d’Om. 57 x 23 cms. +Cassà de la Selva, 537. 
 
2517 
1265 octubre 27 
Ponç de Silvella, de Caldes, reconeix a la seva esposa Cecília, filla de Guillem 

Artau de Caldes, que encara que en els capítols matrimonials es fes constar que la 
donació per causa de núpcies pujava a 600 sous dels quals 300 eren en comptant, i 
300 sobre el camp de Santa Maria que té obligat per legítima, en realitat no tenia 
sinó 400 sous per donar-li, i que aquesta és la quantitat que pot tenir sobre els béns 
d’ella. 

N. Berenguer Lambard. Carta partida. 42 x 21 cms. +Cassà de la Selva, 538. 
 
2518 
(1267) 1268 gener 30 



Guillem fill de Simó de Riutort, de Caldes, ven a Berenguer d’Olovera, de 
Riudellots i a la seva esposa Estranya, una peça de terra situada a Caldes, al pla de 
Folgueral, pel preu de 30 sous, amb retenció de cens de 2 diners. 

N. Bernat de Colomer, de Caldes. 23 x 15 cms. +Cassà de la Selva, 539. 
 
2519 
(1300) 1301 març 9 
Sentència arbitral de Pere de Monell, jurista de Girona, en causa d’Estranya 

d’Olivera, de Franciac, contra Fèlix de Franciac, sobre el dret a unes terres 
establertes per Guerau d’Abadia, situades a la parròquia de Caldes, indret de 
Riutort, prop de la riera de Benaula, i sobre l’obligació d’escurar la riera de 
Riutort. 

N. Pere Burgués. Carta partida. 42 x 30 cms. +Cassà de la Selva, 540. 
 
2520 
1300 abril 30 
Ponç Lambard, de Caldes i el seu fill Guillem prometen a Arnau Adroher, 

paborde de l’Almoina, que si en el termini de dos anys no poden provar que els 
pertany la batllia del seu mas que tenen per l’Almoina, la hi definiran. 

N. Besalú Burgués. 9 x 23 cms. +Cassà de la Selva, 541. 
 
2521 
1361 abril 15 
Joan, fill de Bernat Bonet i d’Alamanda, esposos de Caldes, propietari de la 

borda Bonet que es té per l’Almoina, havent estat requerit per fer-hi residència 
per Ramon de Masó i Nicolau de Font, procuradors de la mateixa Almoina, la 
renuncia amb consell del seu oncle, Joan Ravalí. 

N. Ramon de Bruguera. 23 x 37 cms. +Cassà de la Selva, 542. 
 
2522 
1504 juny 7, Girona 
Miquel Andreu àlies Benjamí, propietari del mas Benjamí de Caldes de 

Malavella, la seva esposa Maria i el seu fill Joan venen a Joan Riera, paborde de 
l’Almoina, a carta de gràcia, la tasca d’un camp de 7-8 vessanes, que tenen pel seu 
mas, pel preu de 25 lliures. 

Sense cloure. 37 x 63 cms. +Cassà de la Selva, 543. 
 
2523 
1539 desembre 24, Caldes 
Bartomeu Andreu, de Caldes de Malavella, fa heretament del seu mas Andreu 

a favor de la seva filla Gueraua. 
N. Miquel Sunyer. 24 x 32 cms. +Cassà de la Selva, 544. 
 
2524 
1227 agost 23 
Ramon, prevere de l’altar de Santa Maria de Llagostera, enfranqueix 

Ermessendis, filla de Domènec de Vilardell, per 15 sous. 
N. Gironès, escrivà de Cassà, i notari de Caldes. 11 x 13 cms. +Cassà de la 

Selva, 548. 
 



2525 
(1263) 1264 febrer 10 
Bernat, abat de Sant Pere de Galligants, enfranqueix Maria, filla deRamon 

Ferrer, de Caldes, per 2 sous 8 d. 
N. Guillem de Moles. 14 x 18 cms. +Cassà de la Selva, 549. 
 
2526 
1266 setembre 28 
Ermessendis, esposa de Pere Lambard de Caldes, reconeix ser dona pròpia de 

Guillem Gaufred, prevere de capítol de la seu. 
N. Berenguer Lambard. S. Pere de Bosch. 12 x 16 cms. +Cassà de la Selva, 550. 
 
2527 
(1270) 1271 gener 20, Girona 
Pere de Serra, canonge de Sant Feliu de Girona i lloctinent de l’almoina que el 

seu oncle Pere de Prat fundà a la mateixa església, d’on era canonge, enfranqueix 
Sibilꞏla, filla de Pere Esteve de Vilardell, de Caldes, que passa a ser dona pròpia de 
Guillem Gaufred, prevere de capítol de la seu, per 2 sous 8 d. 

N. Ramon de Cassà. S. Ramon Estruch. 16 x 16 cms. +Cassà de la Selva, 551. 
 
2528 
1291 agost 2 
Arnau de Colomers, lloctinent del batlle reial de Caldes, enfranqueix Pere de 

Rovirans, fill de Pere de Riurans de Caldes, que passa a ser home propi de 
l’Almoina, per 40 sous nbar., que composà amb Bernat Ferrer, comprador de les 
rendes de Caldes, quan es casà. 

N. Besalú Burgués. 12 x 20 cms. +Cassà de la Selva, 552. 
 
2529 
1297 novembre 8 
Pere de Bohiga, de Caldes, reconeix a Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, 

ser home propi seu, per haver-ho estat el seu pare. 
N. Besalú Burgués. 12 x 15 cms. +Cassà de la Selva, 553. 
 
2530 
1299 juny 7 
Dolça, filla de Bonet de Vilardell, de Caldes, es fa dona pròpia de Arnau 

Adroher, paborde de l’Almoina. 
N. Besalú Burgués. 8 x 27 cms. +Cassà de la Selva, 554. 
 
2531 
1302 novembre 20 
Pere Carbó, domer de Santa Maria de Vidreres, enfranqueix Ermessendis 

Llobera, esposa de Pere de Bohiga, de Caldes, que passa a ser dona pròpia de 
l’Almoina, per 2 sous bar. 

N. Bernat de Colomers, de Caldes. S. Pere Bohiga. 15 x 24 cms. +Cassà de la 
Selva, 555. 

 
2532 
(1304) 1305 gener 21 



Ermessendis, esposa de Pere Bohiga, de Caldes, es fa dona pròpia d’Arnau 
Adroher, paborde de l’Almoina, per raó del matrimoni contret, en mans de Pere 
Bohiga, batlle de l’Almoina a Caldes. 

N. Bernat de Colomers, de Caldes. S. Pere Bohiga. 12 x 19 cms. +Cassà de la 
Selva, 556. 

 
2533 
1305 novembre 30 
Pere Vidal, de Caldes, que es dirà en endavant Pere Lambard, es fa home 

propi d’Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, per haver-se casat amb Sibilꞏla, 
filla de Guillem Lambard, al mas Lambard de Caldes. 

N. Guillem Fuyà. 14 x 26 cms. +Cassà de la Selva, 557. 
 
2534 
(1315) 1316 febrer 19 
Fra Ferrer, abat d’Amer, enfranqueix Ponç Artau, de Caldes, per 7 sous 6 d., i 

altres tants per als arrendadors de les rendes del seu monestir a Caldes. 
N. Guillem Fuyà. 13 x 32 cms. +Cassà de la Selva, 558. 
 
2535 
(1320) 1321 març 5 
Guillem Ramon de Vilar, canonge de Sant Feliu de Girona, lloctinent de 

l’Almoina del Vestuari, fundada per Pere de Prat, canonge, a la mateixa església, 
enfranqueix Maria, filla de Berenguer Revellí, de Vilardell, parròquia de Caldes 
de Malavella, per 2 sous 8 d. 

N. Ramon Viader. 16 x 20 cms. +Cassà de la Selva, 559. 
 
2536 
(1321) 1322 debrer 4 
Guillem Ramon de Vilar, canonge i administrador del Vestuari de Sant Feliu 

de Girona, enfranqueix Alamanda, filla de Berenguer Revellí, de Vilardell, 
parròquia de Caldes, per 2 sous 8 d. bar. 

N. Ramon Viader. 14 x 18 cms. +Caldes, 560. 
 
2537 
(1324) 1325 febrer 18, Girona 
Pere Bohiga, fill de Pere Bohiga de Caldes, reconeix ser home propi de 

l’Almoina per haver-ho estat el seu pare; i Bonanata, esposa de dit Pere, es fa dona 
pròpia de la mateixa Almoina per ésser-ho el seu marit. 

N. Francesc Simó. 23 x 28 cms. +Cassà de la Selva, 561. 
 
2538 
1324 abril 4 
Bernat Carbonell, de Franciac, cabreva a l’Almoina un camp de Caldes, dit 

Camp Alemany, d’un jornal de bous de cabida. 
N. Francesc Simó. 18 x 24 cms. +Cassà de la Selva, 562. 
 
2539 
(1328) 1329 març 4 



Arnau de Colomers, batlle de Caldes per Otó de Montcada, enfranqueix Pere 
Benjamí, fill de Bernat Benjamí de Rovires, parròquia de Caldes, per 40 sous bar. 

N. Bernat de Colomers, de Caldes. 19 x 20 cms. +Cassà de la Selva, 563. 
 
2540 
1341 juliol 21 
Jaume Bohiga, escrivà de Caldes, fill de Pere Bohiga, atès que el seu pare i el 

seu avi Guillem foren homes propis de l’Almoina, es fa també home propi en mà 
de Pere de Casadevall. 

N. Jaume Jalbert. 21 x 34 cms. +Cassà de la Selva, 564. 
 
2541 
(1348) 1349 gener 4 
Margarida, viuda d’Arnau de Vivera i tudriu testamentària del seu fill, Bernat 

de Banyoles, enfranqueix Margarida, filla de Pere Matllo, de Caldes, per 2 sous 8 
d. 

N. Bartomeu Vives. 20 x 28 cms. +Cassà de la Selva, 565. 
 
2542 
1353 desembre 2, Verges 
Bernat de Candell, comanador de Sant Llorenç de les Arenes, enfranqueix 

Francesca, viuda de Bernat s’Estrada, de Brunyola, esposa d’Arnau Lambard, de 
Caldes, per 100 sous melg. 

N. Dalmau Gispert. 17 x 26 cms. +Cassà de la Selva, 566. 
 
2543 
1353 desembre 16, Caldes 
Francesca, esposa d’Arnau Lambard de Serramala, parròquia de Caldes, 

reconeix a Ramon de Clota, pabor de de l’Almoina, ser dona pròpia seva per haver 
casat al mas Lambard, en mans de Bonanat Bohiga, batlle de l’Almoina a Caldes. 

N. Jaume Jalbert. 16 x 26 cms. +Cassà de la Selva, 567. 
 
2544 
1384 agost 24, Girona 
Margarida, esposa de Joan Lambard, de Caldes, que té privilegi com a natural 

d’aquesta parròquia, de no haver-se de redimir, es fa dona pròpia de l’Almoina 
per raó del seu matrimoni. 

N. Pere de Pont. 17 x 44 cms. +Cassà de la Selva, 568. 
 
2545 
1329 agost 20 
Bernat Estruch, ciutadà de Girona i procurador d’Ot de Montcada, ven a Pere 

Vengut el foriscapi de la primera venda que es faci del camp de Cals, situat al pla 
del Vilar, a Llagostera, camp que havia estat de Vengut Hualguer, pare del 
comprador, per 100 sous bar. 

N. Francesc Simó. 37 x 27 cms. +Cassà de la Selva, 569. 
 
2546 
1330 juliol 2 



Simó Flotha, saig del castell de Llagostera, per ordre de Ferrer de Llagostera, 
procurador d’Ot de Montcada, i Miquel de Serra, jutge del castell, donen possessió 
del camp de Cals, situat a Llagostera, al pla del Vilar, a Pere Vengut, que l’havia 
comprat a Guillem Vengut pel preu de 30 lliures. 

N. Guillem Calabuig, de Llagostera. 20 x 29 cms. +Cassà de la Selva, 570. 
 
2547 
(1344) 1345 febrer 4, Sant Feliu de Guíxols 
Pere des Vern, ciutadà de Girona firma rebut a Pere Vengut, jurista de 

Girona, de 30 lliures, dipositades a la taula de Bernat d’Hospital, banquer 
d’aquesta ciutat, preu de la venda feta per Guillem Vengut, de Llagostera, del 
camp de Cals de Llagostera. 

N. Nicolau Hispà. 16 x 30 cms. +Cassà de la Selva, 570bis. 
 
2548 
1330 juny 22 
Pere Vengut, jurista de Girona requereix Pere des Vern, mercader de Sant 

Feliu de Guíxols, que li vengui el camp de Cals, que dit Vern ha comprat a Guillem 
Vengut, de Llagostera, per 30 lliures, i n’hi ofereix altres tantes, part en diners 
blancs de Bracelona, part en menuts i part en or, en dobles i reals, que presenta en 
un capuç, per raó d’haver l’atorgant adquirit el dret de fatiga del referit camp a 
Bernat Estruch, procurador d’Ot de Montcada. 

N. Ramon Viader. 34 x 27 cms. +Cassà de la Selva, 571. 
 
2549 
(1349) 1341 febrer 25 
Pere de Font, de Panedes, terme de Llagostera, i la seva esposa Guillema fan 

donació del seu mas Font a Guillem Vengut, jurista de Girona, germà de dita 
Guillema, i a Bernat de Llagostera, de Romanyà, nebot de dit Pere, amb reserva de 
poder viure al mas i de poder disposar en bé d’ànima de la compra que els dos 
havien fet a Bonanat de Bordils, ciutadà de Girona. 

N. Jaume Bohiga. Carta partida. 28 x 30 cms. +Cassà de la Selva, 572. 
 
2550 
(1340) 1341 febrer 25 i març 14 
Pere de Font, de Panedes, parròquia de Llagostera i Guillema, esposos, que 

han fet donació del seu mas de Font a Pere Vengut, jurista de Girona i a Bernat de 
Llagostera, de Romayhà de la Selva, n’hi donen possessió. 

N. Francesc Feliu. Carta partida. 21 x 30 cms. +Cassà de la Selva, 573. 
 
2551 
1360 setembre 11 
Guillem Ballell, de Cassà, ven a Pere Ravell, de Llagostera, 10 diners i malla 

que li fa l’hereu del mas Ballell de Llagostera per un camp que té al pla de 
Cagalella, per 25 sous, amb reserva de domini per l’Almoina. 

Sense cloure. 30 x 26 cms. +Cassà de la Selva, 575. 
 
2552 
1416 març 28, Barcelona 



Testament de Joana, viuda de Joan Cebrià, ciutadà de Barcelona, que pren per 
marmessors Esteve Miquel, dominic, Guillem Domenge, jurista de Girona i Joan 
Paguera, franciscà; elegeix sepultura als framenors de Barcelona; fa diversos 
llegats de devoció; llega a l’Almoina una terra situada a Sants i una altra a Santa 
Eulàlia de Provençana, i institueix hereva la seva filla Francesca. esposa de Bernat 
de Puig, mercader de Barcelona, i li substitueix l’Almoina i l’Hospital Nou de 
Girona. 

N. Galceran Nicolau. Còpia de 1428. 72 x 62 cms. +Cassà de la Selva, 576. 
 
2553 
(1244) 1245 gener 23 
Pere Ferrer de Sureda i Nadal de Fàbrega, lloctinents de Perot de Castro Asso 

a Llagostera, enfranqueixen Ermessendis esposa de Pere Domingo de Pi, per 15 
sous dels de 88 el marc. 

N. Arnau de Mata, prevere de Llagostera. 11 x 17 cms. +Cassà de la Selva, 577. 
 
2554 
1266 desembre 30 
L’abat Guerau de Sant Feliu de Guíxols enfranqueix Guillema, filla de Roan 

Riba, de Panedes, que passa a ser dona pròpia de l’Almoina, per 2 sous 8 d. 
N. Pere Ponç, clergue de Sant Feliu. 19 x 12 cms. +Cassà de la Selva, 578. 
 
2555 
1279 juny 26 
Arnau de Colomers, batlle reial de Caldes i Llagostera, enfranqueix 

Berenguer, fill de Guillem Bover, de Llagostera, per 30 sous bar. 
N. Arnau de Llagostera. S. Ferrer de Pi. 12 x 22 cms. +Cassà de la Selva, 579. 
 
2556 
1290 agost 28 
Arnau Menestral, batlle de Llagostera pel noble Dalmau de Rocabertí, 

enfranqueix Arnau, fill de Pere Aulina, de Llagostera, per 30 sous bar. 
N. Arnau de Serra, de Llagostera. S. Pere de Bohiga. 10 x 23 cms. +Cassà de la 

Selva, 580. 
 
2557 
1302 agost 15 
Pere Codina, batlle de Llagostera pel noble Dalmau de Rocabertí, enfranqueix 

Arnau, fill de Pere Frabech de Sureda, de Llagostera, per 20 sous. 
N. Arnau de Boada. 10 x 28 cms. +Cassà de la Selva, 581. 
 
2558 
1595 setembre 28, Girona 
Joan Llobet, bracer de Llagostera, cabreva a Enric Sampsó, paborde de 

l’Almoina, cinc vessanes de bosc i una casa situada a Llagostera, comprada a a 
Antoni Masfamas àlies Riambau, pagès de Sant Llorenç de la Muga, propietari del 
mas Riambau de Llagostera. 

N. Miquel Vila. 14 x 65 cms. +Cassà de la Selva, 582. 
 
2559 



1180 agost 22 
Arnau de Fornells i el seu germà Berenguer, i Ramon i Guillem i la seva mare 

Guillema, empenyoren a Arnau de Quart el mas que Ponç Capmall té a Franciac, 
parròquia de Caldes, per 20 morabatins de barbaroja. 

N. Guillem de Margarites (Perles), 9 x 29 cms. +Cassà de la Selva, 583. 
 
2560 
(1182) 1183 febrer 25 
Ponç Capmall i el seu fill Pere Oller venen a Arnau de Quart tot el seu mas 

situat a la patròquia de Caldes, a la vilꞏla de Franciac, que tenen per Arnau de 
Fornells, pel preu de 13 morabatins. 

N. Ferrer, sacerdot. 11 x 23 cms. +Cassà de la Selva, 584. 
 
2561 
1182 agost 18 
Arnau de Fornells manlleva 10 morabatins avinaiars a Arnau de Quart sobre 

un mas de Caldes, de la vila de Franciac, que ja li té empenyorat per 30 
morabatins, i li firma la pagesia que té en penyora de Ponç Capmall. 

B. Bernat, prevere. 12 x 18 cms. +Cassà de la Selva, 585. 
 
2562 
1219 juny 14 
Brunell cedeix a Pere de Cassà, cabiscol de la seu, el seu dret sobre la penyora 

del delme de Franciac que el seu pare Jucef, batlle, tenia per Pere Poch de Caldes i 
el seu fill Rivopell, a qui l’havia empenyorat Guillem de Burg i el seu germà 
Arnau. 

N. Bernat Esteve. S. Bernat Sanç. 9 x 18 cms. Signatura hebrea. +Cassà de la 
Selva, 586. 

 
2563 
(1260) 1261 febrer 28 
Quartó, de Sant Feliu de Guíxols, fa procura a Vidal de Quart per donar 

possessió a Marquès de Santacecília, paborde, i a Pere de Cornellà, procurador de 
l’Almoina, del mas que té a la vila de Franciac, parròquia de Caldes, del camp 
Alemany i de les feixes que tenen Llorenç Llobet i Guillem Cescó. 

N. Bernat de Vic. S. Joan de Porqueres. 13 x 16 cms. +Cassà de la Selva, 587. 
 
2564 
1293 juliol 28 
Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, estableix a Pere Castell, de la Bisbal, i 

Garsendis, esposos, el mas de Quart, de Franciac i el camp Alemany, a cens de 15 
sous i prestacions agràries, per 1.050 sous d’acapte. 

Sense cloure. Carta partida. 34 x 26 cms. +Cassà de la Selva, 588. 
 
2565 
1409 febrer 1, Girona 
Bernat de Carbonell, Guillem Mas i Pere de Torra, tots de Franciac, 

reconeixen a Catalana de Foixà, priora de Sant Daniel, Galceran de Cruïlles, 
donzell de Caldes i Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, la seva obligació de 
pagar delmes dels raïms de parra, igual com la tenen de les vinyes baixes. 



N. Bernat de Soler. 28 x 40 cms. +Cassà de la Selva, 589. 
 
2566 
1300 abril 8 
Pere de Quart, de Franciac, parròquia de Caldes, i la seva esposa Garsendis, el 

seu fill Guillem i l’esposa d’aquest, Guillema, venen a Ramon Martorell i Cecília, 
esposos del mateix lloc, el camp Alemany que es té per l’Almoina, pel preu de 180 
sous bar. 

N. Arnau de Serra, de Caldes. S. Pere Bohiga. Carta partida. 28 x 30 cms. 
+Cassà de la Selva, 590. 

 
2567 
(1306) 1307 febrer 19, Caldes 
Astruc Oller, de Franciac, i Ermessendis, esposos, venen a Pere Nicolau, la 

seva esposa Dolça i el seu fill Bernat, del mateix lloc, una feixa amb un roure que 
tenen a Franciac, indret de Camp de Sudre, per 105 sous. 

N. Bernat de Colomers, de Caldes. 28 x 25 cms. +Cassà de la Selva, 591. 
 
2568 
1316 juliol 27 
Astruc Oller, de Franciac, i la seva esposa Ermessendis, venen a Bernat 

Nicolau, del mateix lloc, i Guillema, esposos una feixa situada a Franciac, indret de 
Freixa de Sudre, amb reserva de directe domini de l’Almoina, pel preu de 80 sous. 

N. Pere Bohiga, de Caldes. 27 x 26 cms. +Cassà de la Selva, 592. 
 
2569 
(1329) 1330 febrer 23 
Pere de Quart, de Franciac, fa heretament al seu nét, Francesc, del seu mas de 

Quart, amb reserva d’aliments per ell, de donar 200 sous de legítima al seu fill 
Guillem, de donar per amor de Déu cada any a l’Almoina una quartera d’ordi, i 
dòna als seus fills Ramon i Amat, respectivament 200 i 140 sous. 

N. Bernat de Colomers, de Caldes. S. Jaume Jalbert. 37 x 34 cms. +Cassà de la 
Selva, 593. 

 
2570 
(1333) 1334 gener 27, Caldes 
Bernat de Quart i Sibilꞏla, esposos, venen a Pere de Casadevall, paborde de 

l’Almoina, un cens de 12 sous de pensió sobre el seu mas de Quart, de Franciac, pel 
preu de 16 lliures bar. 

N. Jaume Jalbert. 60 x 46 cms. +Cassà de la Selva, 594. 
 
2571 
1338 juny 6 
Francesc de Quart, de Franciac, tutor de Ramon i Guillem, hereus de Bernat 

de Quart i de Sibilꞏla, de la mateixa parròquia, atès que Pere de Castell, de la 
Bisbal i Garsendis, esposos, propietaris del mas, havien reconegut deure a Arnau 
Adroher 300 sous dels 850 en què es valorà l’acapte del mateix, ven a Pere de 
Casadevall, paborde de l’Almoina, una part de la terra d’Illa, situada a Franciac, 
pel preu de 400 sous, dels que 300 es destinen a pagar l’esmentat deute, i 100 a 
d’altres despeses. 



N. Jaume Jalbert, de Caldes. 55 x 31 cms. +Cassà de la Selva, 595. 
 
2572 
1426 desembre 19, Girona 
Guillem Serra, de Franciac, i Antònia, esposos, propetaris del mas Oller, que 

tenen per l’Almoina mig jornal, dit Capmàs del mas Oller, pel que fan tasca, un 
parell de gallines, dos fogaces cavallerils i un pernil de porc, el renuncien per cens 
excessiu. 

N. Jaume Fèlix Calvó. 35 x 37 cms. +Cassà de la Selva, 596. 
 
2573 
1514 agost 20, Caldes 
Roc Martorell, de Franciac, ven a Gabriel Eixandri, del mateix lloc, una 

vessana de terra de Franciac, indret de Salamanya, pel preu de 20 sous, amb 
reserva de cens de 9 diners per a l’Almoina. 

Sense cloure. 20 x 57 cms. +Cassà de la Selva, 597. 
 
2574 
1529 gener 27, Caldes 
Roc Martorell, pagès de Franciac, ven a Miquel Pèlach, àlies Torra, també de 

Franciac, una terra que té a Franciac, situada prop de l’Onyar, de 5 vessanes de 
cabuda, per 5 sous. 

Sense cloure, 18 x 35 cms. +Cassà de la Selva, 598. 
 
2575 
1222 juliol 17 
Gauzpert, cambrer de Sant Pere de Galligants, enfranqueix Pere Nicolau, de 

Franciac, per 16 sous bar. 
N. Ramon, prevere. 11 x 16 cms. +Cassà de la Selva, 602. 
 
2576 
1253 octubre 31, Caldes 
Maria, esposa de Pere Oller, de Franciac, es fa dona pròpia de Quartó de Sant 

Feliu. 
N. Berenguer Lambard, de Caldes. 10 x 14 cms. +Cassà de la Selva, 603. 
 
2577 
1292 setembre 10 
Ramon de Vilarig, ardiaca de Girona i procurador del bisbe Bernat de Vilert, 

enfranqueix Guillem, fill de Pere de Quart, de Franciac, que passa a ser home 
propi de l’Almoina, per 50 sous bar. 

N. Besalú Burgués. 20 x 15 cms. +Cassà de la Selva, 604. 
 
2578 
1292 novembre 7 
Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, enfranqueix Magna, filla de Vidal de 

Quart, home propi de la mateixa Almoina, per 2 sous 8 d. 
N. Besalú Burgués. 12 x 18 cms. +Cassà de la Selva, 605. 
 
2579 



(1300) 1301 gener 31 
Dalmau de Pujals, rector de l’altar de Sant Llorenç de la seu, enfranqueix 

Sibilꞏla, filla de Guillem des Terradellers, de Franciac, per 2 sous 8 d. 
N. Pere Burgués. 15 x 20 cms. +Cassà de la Selva, 606. 
 
2580 
(1307) 1308 febrer 1 
Fra Guillem de Palafrugell, cambrer de Sant Pere de Galligants, enfranqueix 

Guillema, filla de Berenguer Xandri, de Franciac, per 2 sous 8 d. 
N. Pere Burgués. 15 x 23 cms. +Cassà de la Selva, 607. 
 
2581 
(1307) 1308 febrer 10 
Guillema, filla de Berenguer Eixandri, de Franciac, i d’Ermessendis, es fa dona 

pròpia de Arnau Adroher, paborde de l’Almoina. 
N. Bartomeu Carnut, domer de Riudellots. 14 x 24 cms. +Cassà de la Selva, 

608. 
 
2582 
1307 desembre 7 
Guillem Tarascó, clergue i rector de l’altar de Sant Llorenç de la seu, 

enfranqueix Magna, filla de Pere de Mas, per 2 sous 8 d., que rebé Dalmau de 
Pujals, prevere de capítol de la mateixa seu. 

N. Pere Burgués. 14 x 16 cms. +Cassà de la Selva, 609. 
 
2583 
1323 maig 21 
Guillem de Quart reconeix a Pere de Miars, paborde de l’Almoina, ser home 

propi d’aquesta per raó del mas de Quart de Franciac. 
N. Arnau de Mas. 11 x 28 cms. +Cassà de la Selva, 610. 
 
2584 
1323 juny 25 
Bernat Quart, de Franciac, es fa home propi de Pere de Miars, paborde de 

l’Almoina, per haver entrat al mas Quart de Franciac. 
N. Arnau de Mas. 9 x 28 cms. +Cassà de la Selva, 611. 
 
2585 
(1327) 1328 gener 30 
Ramon Oller, de Franciac, es fa home propi de l’Almoina en mà de Bernat de 

Pera, paborde, per haver-se casat amb Cecília, propietària del mas Oller de 
Franciac. 

N. Arnau de Mas. 14 x 25 cms. +Cassà de la Selva, 612. 
 
2586 
1331 agost 3 
Francesc, fill de Guillem de Quart, de Franciac, reconeix ser home propi de 

Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, per haver-ho estat el seu pare, i fer un 
diner de cens, en mà d’Arnau de Cererols, clergue de Girona. 

N. Ramon de Vinyes, de Girona. 15 x 28 cms. +Cassà de la Selva, 613. 



 
2587 
13322 agost 10 
Arnau Llorens, de Franciac, cabreva a Pere de Casadevall, paborde de 

l’Almoina, un camp d’1’5 jornal, situat a Franciac, indret del Clos. 
N. Jaume Jalbert, de Caldes, 15 x 28 cms. +Cassà de la Selva, 614. 
 
2588 
1358 febrer 17, Girona 
Cília, filla d’Estruc Oller i Ermessendis, esposos de Franciac, i viuda de 

Ramon Oller, del mateix lloc, reconeix a Ramon de Clota, paborde de l’Almoina, 
ser dona pròpia d’aquesta com a propietària del mas Oller. 

N. Ramon Gil. 24 x 26 cms. +Cassà de la Selva, 615. 
 
2589 
(1321) 1322 gener 19 
Pere, fill de Guillem Viader, de Cassà, dit ara Pere de Gotarra, casat al mas 

Gotarra de Sant Andreu Salou, enfranquit per l’abat de Sant Pere de Galligants, 
es fa home propi de l’Almoina per haver casat amb Cecília, propietària del referit 
mas. 

N. Francesc Simó, de Girona. 14 x 24 cms. +Cassà de la Selva, 616. 
 
2590 
1366 octubre 28 
Arnau Bassa, de Cassà, es fa home propi de Pere Joan, paborde de l’Almoina, 

per raó del mas Gotarra de Sant Andreu Salou 
N. Guillem Llobet. 23 x 28 cms. +Cassà de la Selva, 617. 
 
2591 
1418 dsembre 31, Girona 
a) Francesc Gotarra, de Sant Andreu Salou, fa homenatge a Pere de Bergadà, 

paborde de l’Almoina, pel seu mas. 
b) Francesca, esposa de Joan Gotarra, de Sant Andreu Salou, i filla de Guillem 

Sunyer de Candell, de Cassà de la Selva, es fa dona pròpia de l'Almoina per raó 
del referit mas Gotarra on ha entrat. 

N. Joan de Font. 40 x 38 cms. +Cassà de la Selva, 618-619. 
 
2592 
(1260)1261 febrer 28 
Marquès de Santacecília, paborde de l’Almoina, i Pere de Cornellà, 

procurador de la mateixa, donen en violari a Quartó de Sant Feliu de Guíxols un 
mas que tenen en feu, situat a Caldes, a la vila de Franciac, on habiten Guillem de 
Quart els els seus fills Pere, Bernat i Ermessendis, el camp dit Alemany i una part 
del delme de Franciac. 

N. Ramon de Cassà. S. Ramon Estruch. 18 x 22 cms. +Cassà de la Selva, 619. 
 
2593 
1442 març 20, Sant Andreu Salou. 
Francesca, esposa de Pere Agustí, de Massanes, propietària del mas Gotarra, 

de Sant Andreu Salou, i Joan Capell, fuster de Campllong, procurador de dit Pere 



Agustí i d’Andrea, filla del mateix i esposa de Joan Agustí, també de Massanes, 
venen a Pere Galceran, de Campllong, i al seu germà Benet Galceran àlies 
Bernada, de Sant Andreu, l’esmentat mas Gotarra, que tenen per l’Almoina, pel 
preu de 29 lliures 10 sous. 

Sense cloure. 70 x 53 cms. +Cassà de la Selva, 620. 
 
2594 
1222 maig 14 
Arbert de Calonge, canonge de la seu, enfranqueix Anglès, de Sant Andreu 

Salou, per 10 sous bar. 
N. Bernat de Finestres. 8 x 17 cms. +Cassà de la Selva, 621. 
 
2595 
1242 agost 19 
Bernat, abat de Sant Pere de Galligants, enfranqueix Saurina, filla d’Arnau 

Ponç, de Sant Andreu Salou, per 4 sous bar. 
N. Pere, prevere.9 x 35 cms. +Cassà de la Selva, 622. 
 
2596 
1272 novembre 2 
Pere, abat de Sant Pere de Galligants, enfranqueix Maria, filla de Ramon de 

Casals, de Sant Andreu Salou, per 2 sous 8 d. 
N. Avinyó, escrivà jurat de Sant Pere de Galligants. 14 x 20 cms. +Cassà de la 

Selva, 623. 
 
2597 
1292 novembre 18 
La senyora Brunissendis d’Alou, viuda de Bernat d’Alou i el seu fill Bernat 

d’Alou, enfranqueixen Brunissendis Guitart, de Sant Andreu Salou, per 2 sous 8 d. 
N. Arnau de Serra, de Caldes. S. Pere Bohiga. 10 x 24 cms. +Cassà de la Selva, 

624. 
 
2598 
1344 agost 6 
Fra Guillem, abat de Sant Pere de Galligants, enfranqueix Sibilꞏla, filla de Pere 

Miró, de Sant Andreu Salou, per 2 sous 8 d. 
N. Galceran de Bàscara. 14 x 27 cms +Cassà de la Selva, 625. 
 
2599 
1365 gener 8, Girona 
Pere, fill de Guillem Gotarra, de Sant Andreu Salou, reconeix ser home propi 

de Pere Joan, paborde de l’Almoina. 
N, Ramon de Bruguera. 25 x 27 cms. +Cassà de la Selva, 626. 
 
2600 
1369 agost 3, Girona 
Pere Gotarra, fill de Guillem Gotarra, i Margarida, esposos, de Sant Andreu 

Salou, reconeixen ser persones pròpies de Pere Dalmau, paborde de l’Almoina, per 
raó del seu mas. 

N. Ramon de Bruguera. 20 x 35 cms. +Cassà de la Selva, 627. 



 
2601 
1369 octubre 11, Girona 
Francesc Carbonell, de Campllong, fill de Pere Carbonell, i la seva esposa 

Francesca, filla de Pere Sureda, de Sant Andreu Salou, reconeixen ser persones 
pròpies de l’Almoina; el marit com a propietari del mas Carbonell, i l’esposa, 
redimida per l’abat de Sant Pere de Galligants, per raó del matrmoni. 

N. Ramon de Bruguera. 25 x 30 cms. +Cassà de la Selva, 628. 
 
2602 
14(...) juny 19, Girona 
Julita, esposa d’Antoni Vilar, propietari del mas Vilar de Santa Pellaia i filla 

de Bartomeu Galceran, de Campllong, es fa dona pròpia d’Arnau de Gurb, 
canonge i paborde de Cassà de la seu. 

N. Bernat de Soler.. 26 x 27 cms. +Cassà de la Selva, 632. 
 
2603 
(1211) 1212 gebrer 8 
Ponç de Quart, canonge i paborde de Cassà a la seu, amb consentiment del 

bisbe i el capítol, permuta amb Ramon Calvet, de Girona, tots els drets que aquest 
té per la mateixa seu a la parròquia de Santa Pellaia, adquirits a Pere de Serra per 
80 sous bar., i una possessió de vinya i bosc comprada a Pagana, per la vinya o 
mallol, bosc i camp de dit Ramon Calvet, situada a Santa Pellaia, indret de Puig 
Rodó, que aquest havia comprat a Arnau de Vilar i la seva esposa, i a Berenguer 
de Albuciano, jutge ordinari i a Bonardell, canonge de SantaMaria, per 130 sous. 

N. Bernat Esteve. S. Guillem, prevere. Carta partida. 25 x 17 cms. Hi ha els dos 
exemplars. +Cassà de la Selva, 633. 

 
2604 
(1320) 1321 març 18, Monells 
Francesc de Roses, batlle de Monells pel comte Malgaulí d’Empúries, 

enfranqueix Pelegrina, filla de Gilabert de Vall-llosera, de Santa Pellaia, per 2 sous 
8 d. 

N. Jaume Martí. 13 x 21 cms.+Cassà de la Selva, 634. 
 
2605 
1384 agost 19, Girona 
Ramon Poch, de Santa Pellaia, cabreva al paborde de Cassà de la seu i a 

l’Almoina per meitats indivises, la masada de Lozela, de Santa Pellaia, de vuit 
jornals de bous, per al que fa dues gallines i un cistell de cireres de cens, terra que 
va adquirir a Joan des Puig de Cals, fill i hereu de Pere Franch, de Santa Pellaia. 

N. Ramon de Bruguera. 40 x 41 cms. +Cassà de la Selva, 635. 
 
2606 
1057 maig 26 
Riculf, la seva esposa Beliardis i Guillem, venen a Garibert i Adelaida, esposos 

un alou situat al comtat de Girona a la parròquia de Sant Martí de Romanyà, 
indret de Vila Eixarts, i una terra situada a Pradell, per dues mancusades de blat. 

N. Vidal, prevere. 8 x 30 cms. +Cassà de la Selva, 636. 
 



2607 
1230 agost 17 
Maria i Pere Poch, marit seu, lliuren a Guillem i Pere, germans de dita Maria, 

dues feixes que tenen a Sella, parròquia de Romanyà de la Selva, amb reserva dels 
drets de Sant Feliu de Girona i de Ramon de Llagostera. 

N. Pere, levita, notari de Guíxols. 8.5 x 19 cms. +Cassà de la Selva, 637. 
 
2608 
(1330) 1331 gener 15 
Arnau de Blanes, cavaller, procurador del castell de Monells per Simó de 

Vallgornera, senyor del mateix, enfranqueix Pere Sadurní, fill d’Arnau Sadurní i 
de Gueraua, esposos de Romanyà de la Selva, així com les seves germanes 
Garsendis i Guillema, per 53 sous bar. 

N. Jaume Martí, 14 x 31 cms. +Cassà de la Selva, 638. 
 
2609 
1183 juliol 30 
Berenguer de Fornells empenyora a Arnau de Quart una terra que ter ell 

tenen Guillem Ot i Arnau Domingo, situada a Franciac, per 20 morabatins, dels 
quals 17 els té rebuts. 

N. Guillem prevere. 13 x 18 cms. +Cassà de la Selva, 640. 
 
2610 
(1185) 1186 febrer 28 
Bernat de Montbosèn i el seu germà Pere fan concòrdia sobre el mas que tenen 

a Caldes, a la vila de Franciac, de manera que dit Bernat en posseeixi el clos i les 
cases edificades. 

N. Arnau, prevere. 8 x 20 cms. +Cassà de la Selva, 641. 
 
2611 
1186 juny 2 
Bernat de Montbosèn, amb consentiment de la seva mare Garsendis, ven a 

Arnau de Quart i a la seva esposa Ermessendis, un mas situat a la parròquia de 
Santa Maria i Sant Esteve de Caldes, a la vila de Franciac, per San Pere de 
Galligants i Ramon de Bota, pel preu de 70 sous de diners bar., més 6 sous per dit 
Ramon i 10 sous per a Ponç, cambrer de Sant Pere, per raó del terç. 

N. Guillem, prevere. 14 x 20 cms. +Cassà de la Selva, 642. 
 
2612 
1190 juny 9 
Berenguer de Fornells ven a Arnau de Quart les feixes que ja li havia 

empenyorat per 20 morabatins, situades a la vila de Franciac, parròquia de 
Caldes, per 22 morabatins de barbaroja. 

N. Ermengol. S. Arnau, sots-diaca. 11 x 12 cms. +Cassà de la Selva, 643. 
 
2613 
(1195) 1195 febrer 
Arnau de Vilar, amb consentiment de la seva mare Pereta, dòna en esponsalici 

a Ermessendis, la meitat de la possessió que té a Llagostera, al Vilar i altres 
indrets, i tres quarts del delme de Santa Pellaia. 



N. Guerau, monjo i sacerdot. Còpia de 1230. 12 x 15 cms. +Cassà de la Selva, 
644. 

 
2614 
1200 maig 8 
Saurina i Guillema, fills d’Adelaida Esteve, venen a Ramon de Pujades i a 

Ermessendis de Torre, senyora seva, el mas que tenen per aquesta darrera i pel seu 
fill Berenguer de Torre, situat a les parròquies de Cassà i Campllong, indret de 
Bruguera, pel preu de 160 sous. 

N. Ramon, levita i escrivà de Caldes. 13 x 17 cms. +Cassà de la Selva, 645. 
 
2615 
1226 desembre 20 
Bernat de Tallada estableix a Pere Bruguera tota la possessió que aquest té per 

ell a Cassà i Campllong, per 45 sous dels de 88 el marc. 
N. Bernat Esteve. S. Arnau de Santmartí. Carta partida. 10 x 16 cms. +Cassà 

de la Selva, 646. 
 
2616 
1234 novembre 30 
Testament de Pere de Cassà, cabiscol de la seu, que pren per marmessors el seu 

cosí, Ramon de Mont-roig, ardiaca de Girona, Guillem de Vilanova i Arnau 
d’Olives, canonges de la seu; elegeix sepultura a la seu i disposa almoines; dòna a 
l’Almoina del Pa els masos de Bernat Caner, Pere Andreu, Arnau Sunyer, Pere de 
Noguera, Guillem Bofill, Pere Bartomeu, Pere Martí de Crosa, Pere Guitó de 
Saranyà, Dalmau de Saranyà, Guillem de Riera, Guillem Llobet, Sureda, Guillem 
Guerau de Ventaiol i la borda de Guillem Juglar, de Cassà de la Selva; drets a 
Santa Pellaia, el mas Gotarra de Sant Andreu Salou i un quartó del delme de 
Franciac. Deixa a la seva germana Guillema de Torrent la castellania de Cassà, 
heretada del seu pare, Ramon de Cassà, i un mas d’Anglès; deixa a Arnau de 
Miana, canonge de la seu, una casa situada a Girona. 

N. Ramon de Costa. 62 x 40 cms. +Cassà de la Selva, 647. 
 
2617 
(1240) 1241 febrer 23, Girona 
El rei Jaume I concedeix que els homes de Caldes, Llagostera i Santa Seclina, 

quan treballin en obres reials rebin dos diners per menjar, i renuncia a percebre 
drets per la redempció de les dones, amb altres privilegis que s’hi especifiquen. 

N. Guillemó. Còpia de 1296, 41 x 30 cms. +Cassà de la Selva, 648. 
 
2618 
1240 novembre 22 
Arbitratge de Guillem de Montgrí, sagristà de la seu, en causa entre Bernat de 

Vall, clergue de l’altar de Sant Jaume de la seu, d’una part, com a procurador de 
la sagristia de la mateixa seu, i Guillem Bru, Bernat de Santamanç, Guillem 
Lambard, batlle de Caldes, Pere Nadal i Pere Ferrer, batlles de Llagostera, d’altra 
part, sobre els mesures amb les que calia rebre les rendes de la sagristia de la seu a 
Caldes i Llagostera. 

N. Arnau de Santmartí. Còpia de 1268. 34 x 23 cms. +Cassà de la Selva, 649. 
 



2619 
(1249) 1250 gener 29 
Sentència arbitral de Pere de Fontclara i Ricard d’Osca encausa entre Guillem 

de Tallada, d’una part, i Joan d’Argimon, pagès i el seu fill Ramon d’Argimon, de 
Cassà, sobre pagament de certes prestacions agràries per part d’aquests darrers i 
reconeixement de drets senyorials per terres situades a Cassà i Campllong. 

N. Bernat de Vic. S. Ramon de Mercadal. Carta partida. Hi ha els dos 
exemplars. 34 x 20 cms. +Cassà de la Selva, 650. 

 
2620 
1253 juny 11 
Huguet de Vilademany, fill de Pere Ramon de Vilademany, ven a Bernat de 

Santceloni,fill de Pere de Santceloni, totes les possessions que té a la parròquia de 
Riudellots de la Selva, consistents en els masos de Ramon Esteve, Esteve Arbert, 
Mata, Pere Bover, Borrell, i una masada que al mateix terme mena Berenguer 
Vidal, de Sant Andreu Salou, pel preu de 2.500 sous bar. dels de 88 el marc. 

N. Bernat de Vic, de Girona., S. Miquel d’Om. 52 x 26 cms. +Cassà de la Selva, 
651. 

 
2621 
1256 desembre 18 
Arnau de Vilademany firma rebut a Guillem Gaufred, clergue de Girona, de 

5.700 sous bar, preu dels masos Gombau, Pere Ponç, Borrell, Mateu, Esteve 
Arbert i Berenguer Vidal, de Riudellots, i drets que rep de Ferrer Olivera, Boscà, 
Cornet, Bagastrà, Serra de Ridevila, Estrader, Mir, Agret, Guerau de Benaula i 
Pujada, amb excepció de la part que Bertran de Bescanó té a la casa de Riudellots. 

N. Bernat de Vic. S. Arnau de Santmartí. 14 x 30 cms. +Cassà de la Selva, 652. 
 
2622 
1256 maig 27 
Joan d’Argimon i la seva esposa Ermessendis permuten amb Ramon de 

Bruguera, de Campllong i Ermessendis, esposos, una feixa situada a Campllong, 
indret de Beyes, que és a directe domini de l’Almoina, per una altra feixa, situada 
a Cassà, indret de Beyes. 

N. Bernerius, clergue. Carta partida. 19 x 22 cms. +Cassà de la Selva, 653. 
 
2623 
1256 desembre 10 
Arnau de Vilademany ven a Guillem Gaufred, prevere de capítol de la seu, els 

masos Gombau, Pons, Borrell, Mateu, rbat i Vidal, de Riudellots, i drets que rep a 
les possessions de Ferrer d’Olivera, Boscà, Cornet, Bagastrà, Ponç de Joals, Serra 
de Ridevila, Riusec, Estrader Mir, Moragues, Agret, Guillem Guerau de Benaula i 
Roig de Pujada, un vuitè del delme i la fàbrega de destret del poble, pel preu de 
5.700 sous bar. dels de 88 el marc. 

N. Bernat de Vic. S. Arnau de Santmartí. 55 x 31 cms. Cassà, 654. 
 
2624 
1257 juny 4 
Arnbitratge de Guillem Ramon de Fàbregues i Martí Ermengol en la causa 

entre Guillem Gaufred, prevere de capitol de la seu, i Alamanda, filla de Pere 



Gombau de Riudellots, sobre el lluïsme de la hipoteca de 32 marcs de plata que 
Ermessendis, mare de dita Alamanda, havia fet, per raó d’esponsalici, del mas 
Gombau de Riudellots de la Selva i per la batllia d’aquest poble, a Ramon de 
Vilademany. 

N. Bernat de Vic. S. Arnau de Santmartí. 48 x 26 cms. +Cassà de la Selva, 655. 
 
2625 
1259 novembre 15 
Guillem de Tallada, en bé d’ànima de Bernat de Tallada, dòna a l’Almoina en 

mà del paborde Marquès de Santacecília, i del procurador Pere de Cornellà, tot 
allò que dit Bernat havia llegat a la mateixa Almoina, 50 migeres de blat censals i 
el mas Vives de Cassà, el dret que té per compra feta a Martí de Cornellà al mas 
Miró, els masos Romaguera i Sabet de Campllong i un sisè del mas Reixach, tot 
comprat al dit Martí, amb reserva de 300 sous bar. de violari. 

N. Bernat de Vic. Còpia de 1278. 49 x 29 cms. +Cassà de la Selva, 656. 
 
2626 
1259 novembre 15 
Marquès de Santacecília, paborde de l’Almoina, i Pere de Cornellà, 

procurador de la mateixa prometen a Guillem de Tallada que li pagaran un violari 
de 300 sous bar., d’acord amb la reserva que aquest darrer ha posat en una 
donació feta a l’Almoina, i donen per fermances Guillem de Carrer i Maria, 
esposos, Guillem Moner i Maria, esposos, Pere de Noguera i altres, tots de Cassà. 

N. Bernat de Vic. S. Pere d’Armentera. 25 x 25 cms. +Cassà de la Selva, 657. 
 
2627 
(1260) 1261 febrer 28 
Quartó de Sant Feliu de Guíxols, en bé de la seva ànima i de la de Saurimunda, 

esposa seva difunta, dòna a l’Almoina en mans del paborde Marquès de 
Santacecília i del procurador Pere de Cornellà, un mas que té a la parròquia de 
Caldes, a la vila de Franciac, el camp Alemany, les feixes que per ell tenen Llorenç 
Llobet i Guillem Tarcó, i drets que rep al mas Oller de Franciac. 

N. Bernat de Vic. S. Joan de Porqueres. 55 x 26 cms. +Cassà de la Selva, 658. 
 
2628 
1261 juny 1 
Guillema, filla de Guillem Bru, i el seu marit, Ramon de Juià, venen a Ramon 

de Gironella tot el delme que dit Guillem rebia a Caldes i Franciac, i el mas 
Lambard de Caldes, pel preu de 4.000 sous, amb firma d’Agnès, filla de Guillem 
Bru, de Pere Otger, marit de dita Agnès, amb el seu fill Dalmau, i de Blanca, filla 
també de dit Bru, del seu marit Pere Alemany i dels seus fills Pere i Dalmau. 

N. Bernat de Vic. S. Joan de Porqueres. Còpia de 1253. 60 x 29 cms. +Cassà de 
la Selva, 660. 

 
2629 
1261 setembre 26, Girona 
El rei Jaume I firma a Marquès de Santacecília i a Pere de Cornellà, paborde i 

administrador respectivament de l’Almoina, la donació que a aquesta ha fet 
Quartó de Sant Feliu, de possessions situades a Caldes i Franciac, comporades a 
Ponç Capmall, que tenia en feu pel mateix rei. 



23 x 28 cms. +Cassà de la Selva, 661. 
 
2630 
1265 juliol 31 
Guerau d’Abadia de Folgueroles, de Caldes, i la seva esposa Ermessendis 

estableixen a Berenguer d’Olivera, de Riudellots i a la seva esposa Estranya la seva 
coromina situada a Caldes, entre les rieres de Benaula i Riutort, a tasca i delme, 
per 100 sous d’entrada. 

Reparació de 1294. 27 x 22 cms. +Cassà de la Selva, 662. 
 
2631 
1323 agost 20 
Ferrer de Lillet, procurador reial per a la venda de propietats reials, ven a 

Pere de Miars, paborde de l’Almoina, després de subhasta, la tasca i cens que fa el 
mas de Quart, situat a Caldes, a la vila de Franciac, pel preu de 800 sous bar. 

N. Bernat Bertó, de Montblanc. 54 x 54 cms. +Cassà de la Selva, 663. 
 
2632 
1323 agost 20 
Ferrer de Lillet, procurador reial firma rebut a Pere de Miars, paborde de 

l’Almoina, de 800 sous bar, preu de les tasques, delme i altres drets del mas Quart 
de Franciac. 

N. Bernat Bertó, de Montblanc. 15 x 40 cms. +Cassà de la Selva, 664. 
 
2633 
1323 maig 8 i juny 1, Barcelona i Portfangós 
El rei Jaume II i l’infant Alfons fan procura a Ferrer de Lillet, batlle general 

de Catalunya, per vendre béns reials. 
Còpia de 1323. 30 x 37 cms. +Cassà de la Selva, 665. 
 
 
2634 
1341 juny 6 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, atès que la possessió dita de 

Tallada, situada a Cassà, Campllong i Sant Andreu Salou, ha restat sense batlle 
després de la mort de Guillem de Tallada, en concedeix el batlliu a Maria 
d’Argimon, dona pròpia de la mateixa Almoina, de Cassà. 

N. Ramon de Bruguera. Carta partida. 30 x 55 cms. +Cassà de la Selva, 666. 
 
2635 
1411 juliol 10, Vilabertran 
L’abat Antoni i els canonges de Vilabertran, venen a Guillem Mariner, prevere 

de capítol de la seu, les rendes, tasques i censos que reben a Caldes, Llagostera, 
Santa Seclina i Cassà, pel preu de 13.500 sous. 

N. Francesc Joher. 77 x 54 cms. +Cassà de la Selva, 667. 
 
2636 
1445 agost 2, Girona 



Guillem Mariner, prevere de capítol de la seu, fa donació a l’Almoina de les 
seves possesions de Llagostera, Caldes, Santa Seclina i Cassà, a fi que es doni un 
dia de pa als pobres el 2 d’agost. 

N. Miquel Pere. 40 x 55 cms. +Cassà de la Selva, 668. 
 
2637 
s. XIII, s.d. 
Capbreu dels drets que Guillem Gaufred rep a Riudellots, Sant Andreu Salou i 

Franciac, als masos Gombau, Pons, Borrell, Mateu, Arbert, Cornet, Olivera, 
Boscà, Vidal, Bagastrà, Mir, Amalric. Joher, Rovira, Romaguera, Moragues, Agut, 
Saguer, Mora, Benaula, Pujada i Fàbrega, i del delme i el mas Lambard de Caldes. 

Sense cloure. 52 x 19 cms. +Cassà de la Selva, 669. 
 
2638 
1265 maig 11 
Guillem Sunyer, batlle de Caldes i Llagostera per Roger i Guerau de Cabrera, 

enfranqueix Berenguer Vives de Vilarnau, de Caldes, per 25 sous de tern. 
N. Berenguer Lambard, de Caldes. 10 x 15 cms. +Cassà de la Selva, 670. 
 
2639 
(1296) 1297 gebrer 18 
Bernat Estruch, fill de Pere Estruch, ciutadà de Girona, enfranqueix Arnau, 

fill de Guillema Teixidor, de Campllong, per 20 sous. 
N. Ramon de Cot. 11 x 25 cms. +Cassà de la Selva, 671. 
 
2640 
1244 desembre 8 
Arnau Galceran de Reixach, fill de Bernat Sabater de Campllong, reconeix ser 

home propi de Guillem de Tallada, per haver-ho estat el seu pare, i fer-li un parell 
de capons de cens.  

N. Bernat de Vic. S. Ramon de Cassà. 8 x 13 cms. +Cassà de la Selva, 672. 
 
2641 
1394 setembre 3, Girona 
Pere Conill, de Franciac, cabreva a Bernat Llogaia, paborde de l’Almoina un 

camp situat al pla de Ritort, entre Franciac i Caldes, d’onze vessanes. 
N. Bernat de Donç. 20 x 29 cms. +Cassà de la Selva, 673. 
 
2642 
1161 gener 15 
Guillem Capmall i la seva eposa Elicsendis, donen als seus néts Ponç i 

Arnaleta, esposos, les possessions que tenen a Franciac i Campllong, amb reserva 
de ser-ne senyors i majors. 

N. Pere, levita. 9 x 27 cms. +Cassà de la Selva, 674. 
 
2643 
(1204) 1205 gener 28 
a) Guillem de na Benaiam dòna en donació per causa de núpcies a la seva 

futura esposa Guillema 300 aurei de barbaroja, assegurats en béns situats a Cassà 
i Sant Feliu de Guíxols. 



b) Guillem de na Benaiam dòna en dot a la seva futura esposa Guillema, el 
dècim dels seus béns d’acord amb la llei goda. 

N. Gener. 20 x 19 cms. +Cassà de la Selva, 675-676. 
 
2644 
1214 agost 6 
Berenguer d’Aguiló i la seva esposa Ermengarda, amb consentiment de Pere 

de Cassà, senyor de les seves possessions, i de Ramon de Serinyà, pare de dita 
Ermengarda, venen a Bernat de Sitjar el delme que reben a Riudellots de la Selva i 
que ja li han empenyorat, un quart del delme d’Albons i tot el delme de Rupià pel 
preu de 500 morabatins alfonsins. 

N. Bernat Esteve. S. Pere de Santaeugènia. 20 x 38 cms. +Cassà de la Selva, 
677. 

 
2645 
(1242) 1243 març 5 
Martí de Cornellà, fill de Ramon de Cornellà, ven a Guillem de Tallada la 

possessió dita de Canapost, integrada pels masos de Pere de Romaguera i Bernat 
de Sabet, i part dels masos de Guillem de Reixach i Miró, de Campllong, que dit 
Ramon de Cornellà havia comprat a Arnau de Palol i Gauzberta, esposos, pel preu 
de 1.500 sous bar. dels de 88i el marc. 

N. Bernat de Vic. S. Ricard d’Osca. 77 x 22 cms. +Cassà de la Selva, 678. 
 
2646 
(1278) 1279 març 15 
Ramon de Garriga i Ermessenedis, esposos, reconeixen a Guillem de Clota, 

claver de la seu, haver rebut per mitjà de Pere de Roure, de Peralada, 560 sous 
bar., preu de la venda que li han fet dels masos de Clota, de Riudellots de la Creu. 

N. Guillem Pere, de Peralada. S. Joan Fuster. 16 x 18 cms. Situat fora de lloc. 
+Cassà de la Selva, 679 

 
2647 
1293 desembre 8 
Guillem de Déu, jurista i procurador dels framenors de Girona, amb 

consentiment del guardià Pere de Quadres, defineix a Arnau Adroher, paborde de 
l’Almoina, les possibles peticions pel llegat de 100 sous que Pere de Cassà, cabiscol 
de la seu, va manar donar cada any per l’Almoina al convent, i rep d’aquesta 1.000 
sous. 

N. Besalú Burgués. 25 x 25 cms. +Cassà de la Selva, 680. 
 
2648 
1319 desembre 31 
Pere de Miars, paborde de l’Almoina, que té per donació de Guillem Gaufred 

un quart del delme de Caldes i Franciac, a fi d’obtenir la firma del bisbe, cedeix a 
aquest una casa situada a Girona, prop del forn de Ruca. 

N. Pere Capmany, de la cúria episcopal. Carta partida. Hi ha els dos 
exemplars. 46 x 38 cms. +Cassà de la Selva, 681. 

 
2649 
1320 maig 20, Girona 



El bisbe Pere de Rocabertí, atès que el tresorer de la seu Guillem Gaufred 
havia assignat en el seu testament un quart dels delmes de Caldes i Franciac a 
l’Almoina, sense obtenir la firma episcopal, els firma a Pere de Miars, paborde, i 
rep en compensació una casa de l’Almoina, situada a Girona, prop del forn de 
Ruca. 

N. Ramon d’Horta. Còpia de 1337. 38 x 26 cms. +Cassà de la Selva, 682. 
 
2650 
1228 maig 23 
Pere de Bruguer, amb consentiment de la seva esposa Beatriu, fa heretament 

del mas Bruguer al seu fill Berenguer. 
N. (...) 9 x 11 cms. +Cassà de la Selva, 690. 
 
2651 
1227 abril 14 
Guillem Robau, de Llebrers i la seva mare Nonella venen a Ramon d’Argimon 

una feixa de terra situada a Cassà, indret de Bennes, amb reserva de cens de dos 
diners de quatern pel preu de 60 sous dels de 88 el marc. 

N. Gellunés, escrivà de Cassà. 13 x 16 cms. +Cassà de la Selva, 691. 
 
2652 
1229 juliol 17 
Ferrer de Torre, de Campllong, ven a Bernat de Tallada tots els drets que rep 

a la feixa que per ell té Pere Miró de Solgosta a Cassà, indret de Solgosta, pel preu 
de 20 sous dels de 88 el marc. 

N. Bernat Esteve. S. Ricard d’Osca. 14 x 21 cms. +Cassà de la Selva, 692. 
 
2653 
(1233) 1234 març 4 
Ramon de Vilabella, de Cassà, ven a Bernat de Tallada el mas que habita 

Guillem Ballell, situat a Cassà, veïnat d’Esclet, pel preu de 1.200 sous bar. dels de 
88 el marc. 

N. Bernat de Vic. S.Pasqual. 57 x 19 cms. +Cassà de la Selva, 693. 
 
2654 
(1237) 1238 gener 20 
Arbitratge de Ramon de Mont-roig, ardiaca de Girona, en la qüestió entre el 

bisbe Guillem de Cabanelles i Bernat de Tallada, sobre la possessió d’home propi 
de Pere Julià, de Cassà. 

N. Ramon de Cassà. 29 x 19 cms. +Cassà de la Selva, 694. 
 
2655 
1238 setembre 18 
Sentència de Ramon de Mont-roig, ardiaca de Rabós, en causa entre el bisbe 

Guillem de Cabanelles, i Bernat de Tallada, ciutadà de Girona, sobre el domini de 
la persona de Pere Julià, de Cassà. 

Sense cloure. 38 x 23 cms. +Cassà, 695. 
 
2656 
1245 abril 24 



Ramon de Foixà i Elicsendis, esposos, donen a l’Almoina en mà del paborde 
Pere de Pedrinyà el dret de llòssol que tenen a Cassà, en feu per la mateixa 
Almoina 

N. Guillem d’Esclet. 23 x 18 cms. +Cassà, 696. 
 
2657 
1261 juny 30 
Peregrina, viuda de Bernat Martorell, de Cassà, veïna de Santa Eugènia, ven a 

Pere Tomàs, de Cassà, dues feixes situades a Cassà, indret de Pla de Freixenet, que 
té per l’Almoina, pel preu de 210 sous. 

N. Ramon de Cassà. S. Arnau de Santmartí. 28 x 21 cms. +Cassà de la Selva, 
697. 

 
2658 
(1297) 1298 gener 4, Cassà 
Pere Miquel i Agnès, esposos de Cassà, venen a Berenguer Nicolau i a la seva 

esposa Andrea, del mateix lloc, una peça de la coromina que tenen prop de la 
cellera de Cassà a domini directe de l’Almoina, per 6 sous 6 diners. 

N. Ramon de Torrent, domer de Cassà. 30 x 22 cms. +Cassà de la Selva, 698. 
 
2659 
1318 novembre 13 
Arnau de Caner, de Cassà, la seva esposa Pelegrina, fan heretament al seu fill 

del mas Caner, amb reserva de legítima per a les filles Dolça i Sibilꞏla, i ajut 
d’estudis durant cinc anys per al fill Bernat. I Ermessendis, viuda de Guillem de 
Clota, de Riudellots de la Creu, i el seu fill Berenguer de Clota, donen a la seva filla 
i germana respectiva, Ermessendis, 2.000 sous que aquesta darrera constitueix en 
dot per a l’esmentat Ramon de Caner. 

N. Ramon Viader. Carta partida. 58 x 27 cms. +Cassà de la Selva, 699. 
 
2660 
(1320) 1321 març 5 
Pere de Pla, taverner de Girona, i la seva esposa Alamanda venen a Ramon 

Nicolau i Agnès, esposos de Cassà un camp que tenen per l’Almoina prop dela 
cellera d’aquest lloc, pel preu de 100 sous bar. 

N. Ramon Viader. 48 x 29 cms. +Cassà de la Selva, 700 
 
2661 
(1320) 1321 març 5 
Pere de Pla, taverner de Girona, i la seva esposa Alamanda venen a 

Ermessendis Soler, de Cassà, la meitat de dues feixes de les nou en que han dividit 
un camp que tenen per l’Almoina prop dela cellera d’aquest lloc, pel preu de 100 
sous bar. 

N. Ramon Viader. 50 x 31 cms. +Cassà de la Selva, 701. 
 
2662 
1327 setembre 7 
Berenguer Floreta i els seus fills Martina, Vengut i Guillema, de la cellera de 

Cassà, venen a Bernat de Pera, paborde de l’Almona, una casa que tenen per ella a 
Cassà, pel preu de 80 sous. 



N. Guillem Calabuig, de Cassà. 30 x 37 cms. +Cassà de la Selva, 702 
 
2663 
(1333) 1334 febrer 12 
Bernat Barnés, de la cellera de Cassà, fa donació a Pere Tomàs, de la mateixa 

vila, del seu dret sobre dues feixes de terra d’aquest, situades a Freixeneda i sobre 
certs censos. 

N. Jaume Bohiga, de Cassà. +Cassà de la Selva, 703. 
 
2664 
(1333) 1334 febrer 26 
Pere Tomàs, de Cassà, dòna possessió a Ramon Renall, ciutadà de Girona, de 

dues peces de terra dites Trunes, situades a Cassà, indret de Freixeneda, que li 
havia venut. 

N. Jaume Bohiga. 12 x 29 cms. +Cassà de la Selva, 704. 
 
2665 
(1333) 1334 febrer 21 
Pere Tomàs, de Cassà, ven a Ramon Renall, de Girona, dues terres, dites 

Trunes, que té a Cassà, indret de Freixeneda, una oca de cens que rep del mas 
Vives, 12 diners que rep del mas Rovira i 5 diners que li fa Guillem de Carrera, tot 
rebut per donació de Bonanat Barner, de Cassà, pel preu de 300 sous. 

N. Pere Massanet. 39 x 31 cms. +Cassà de la Selva, 705. 
 
2666 
1336 abril 26 
Pere Mosterol fa donació a la seva filla Caterina de 600 sous, que aquesta 

constitueix en dot a Pere Calvó, fill d’Ermessendis Calvó, de Cassà, el qual els 
assegura sobre el mas Calvó que té per l’Almoina. 

Sense cloure. Carta partida. 37 x 41 cms. +Cassà de la Selva, 706. 
 
2667 
1338 setembre 17 
Ramon Renall, ciutadà de Girona, ven a Pere de Casadevall, paborde de 

l’Almoina, dues feixes que té a Cassà, indret de Freixeneda, pel preu de 400 sous. 
N. Pere Massanet. 54 x 40 cms. +Cassà de la Selva, 707. 
 
2668 
1443 juliol 30, Girona 
Pere Pasqual àlies Saguer, del veïnat de Llebrers de Cassà, renuncia a 

l’Almoina una terra de 4 vessanes situada a l’indret de Torrent d’en Joan, per la 
que feia una migera i una quartera de blat de cens. 

N. Miquel Pere. 28 x 46 cms. +Cassà de la Selva, 708. 
 
2669 
1348 novembre 20 
Nicolau Bosèn, de Sant Mateu de Montnegre, fill de Guillem i Raimunda, dòna 

a la seva germana Mateua 900 sous, que aquesta constitueix en dot a Arnau 
Gironès, de Cassà, que els assegura sobre el mas Gironès de Llebrers i altres béns 
que té pel monestir de Sant Feliu de Guíxols. 



N. Francesc (...) Carta partida. 31 x 35 cms. +Cassà de la Selva, 709. 
 
2670 
1351 desembre 19, Girona 
Guillem Ballell, de Cassà, ven a Francesc Andreu, procurador de l’Almoina, 4 

sous de cens que rep de Pere Gruart de Saranyà i de Bernat Gruart d’Esclet, pel 
preu de 60 sous. 

N. Francesc Viader. 47 x 36 cms. +Cassà de la Selva, 710. 
 
2671 
1353 desembre 3, Cassà 
Guillem Gruart de Bellsolà, de Cassà, ven a Bonanat Gili i Margarida, esposos 

del mateix lloc, un camp situat a Esclet, que es té per l’Almoina, pel preu de 320 
sous bar. 

Sense cloure. 40 x 48 cms. +Cassà de la Selva, 711. 
 
2672 
1354 agost 6, Girona 
Berenguer Rosters i la seva esposa Sibilꞏla, filla i hereva de Jaume Joan i 

Ermessendis, esposos de Llambilles, propietària del mas Rostei d'aquest lloc, venen 
a Jaume Galceran, de Campllong, una terra situada a Cassà, indret de ses Beyes, 
que tenen pel Ferial de la seu i per l’Almoina, pel preu de 13 lliures. 

N. Ramon Gil. 57 x 30 cms. +Cassà de la Selva, 712. 
 
2673 
1357 abril 16, Cassà 
Bonanat Esteve, de Cassà, ven a Guillem Gruart, del mateix lloc, un jornal de 

bous de terra situat al pla d’Esclet, que té per l’Almoina, per 25 sous 
Sense cloure. 25 x 37 cms. +Cassà de la Selva, 713. 
 
2674 
1357 setembre 17, Cassà 
Guillem Roig, de Llebrers, terme de Cassà, ven a Guillem Cassà, també de 

Llebrers, un saió de terra situat a l’indret de Sorral, que es té per l’Almoina, per 
50 sous bar. 

Sense cloure. 27 x 33 cms. +Cassà de la Selva, 714. 
 
2675 
1363 març 20, Girona 
Ramon de Masó i Nicolau de Font, procuradors de l’Almoina, reconeixen a 

Martí de Caner, de Cassà, i a la seva filla Francesca, propietària del mas Caner, 
que els ha satisfet uns deutes de 722, 486 i 333 sous, pagats amb certa composició, a 
fi de facilitar la reconstrucció del mas enrunat, i el matrimoni de dita Francesca. 

N. Ramon de Bruguera. Carta partida. 59 x 37 cms. +Cassà de la Selva, 715. 
 
2676 
1388 febrer 6, Girona 
Guillem Pons, de Cassà, ven a Guillem Gruart, del mateix lloc, una feixa 

situada a l’indret de Parades, que té per l’Almoina, pel preu de 7 lliures 14 sous. 
Sense cloure. 42 x 51 cms. +Cassà de la Selva, 716. 



 
2677 
1413 dsembre 18, Girona 
Martí Vall-llobera, de Cassà, renuncia per cens excessiu una terra de Cassà, 

indret de Freixeneda, que tenia per l’Almoina, i que posseïa per donació 
d’Ermessendis, viuda d’Arnau Carrera. 

N. Pere Cervià. 29 x 36 cms. +Cassà de la Selva, 717. 
 
2678 
1414 octubre 15, Girona 
Martí Vall-llobera, de Cassà, renuncia a l’Almoina una terra situada a Cassà, 

prop del mas Pagès, que tenia per donació d’Ermessendis, viuda d’Arnau Carrera 
i que fa una gallina de cens. 

N. Pere Cervià. 28 x 40 cms. +Cassà de la Selva, 718. 
 
2679 
1492 abril 7, Girona 
Nicolau Masdeu, paborde de l’Almoina, estableix a Pere Saura, de Cassà, la 

casa d’aquest lloc on l’Almoina acostumava a aplegar els fruits, a cens de 2 sous, 
per 17 sous d’entrada. 

N. Joan Gonech. 37 x 38 cms. +Cassà de la Selva, 719. 
 
2680 
1560 febrer 29, Girona 
Joan Tomàs, pagès, propietari del mas Tomàs de Caner, parròquia de Cassà, 

ven a Miquel Mont-roig, escriptor de la cúria eclesiàstica de Girona, el seu mas 
Caner, que havia comprat a Joan Llorens, escriptor de la mateixa cúria, per 105 
lliures. 

N. Pere Garbí. 49 x 31 cms. +Cassà de la Selva, 720. 
 
2681 
1577 juny 2 
Pere Torrent, pagès, propietari del mas Torrent del veïnat de Serra, de Cassà, 

ven a Narcís Morell, teixidor del mateix lloc, un pati de mig quart de vessana, 
situat al Prat d’en Llobet, pel preu de 7 lliures. 

Sense cloure. 39 x 30 cms. +Cassà de la Selva, 721. 
 
2682 
(1201) 1202 febrer 18 
Guillem de Cassà es dòna a la Caritat de la seu en mà d’Arnau, ardiaca de 

Besalú, i d’Arnau de Cassà, canonge, a fi que el defensin, i els promet un capó de 
cens, a reserva de restar lliure si li treiessin la batllia de la mateixa Caritat. 

N.Ermengol, prevere. 12 x 13 cms. Carta partida. Cassà, 722. 
 
2683 
(1209) 1210 març 1 
Berenguer de Malla (Medaia), la seva esposa Ermessendis i el seu germà 

Ramon enfranqueixen Guillema, filla d’Adelaida d’Eixartell, per 3 sous. 
N. Gironès, escrivà de Cassà. 10 x 13 cms. +Cassà de la Selva, 723. 
 



2684 
1225 abril 7 
a) Pere Ramon de Vilademany, el seu fill Arnau i la seva esposa Ermengardis, 

enfranqueixen Ramon de Pont per 600 sous bar. de doblenc. 
b) Pere d’Escala, lloctinent de Pere Ramon de Vilademany, per causa de 

penyora que té al castell de Cassà, enfranqueix el mateix Ramon de Pont per 120 
sous bar. de doblenc. 

N. Gironès, escrivà de Cassà. 17 x 21 cms. +Cass+a, 724-725. 
 
2685 
1223 desembre 1 
Boneta, viuda de Guillem Amat, i els seus fills Guillem, Miquel i Beatriu, i 

Ermessendis, esposa de dit Miquel, reconeixen ser persones pròpies de Pere de 
Cassà. 

N. Gellonès, escrivà de Cassà. 9 x 12 cms. +Cassà de la Selva, 726. 
 
2686 
(1241) 1242 gener 28 
Arnau de Vilademany i Sibilꞏla, esposos, enfranqueixen Ponç Esteve, fill de 

Ramon Esteve, de Cassà, per 60 sous bar. dels de 88 el marc. 
N. Guillem, prevere d’Esclet. 7 x 15 cms. +Cassà de la Selva, 727. 
 
2687 
(1242) 1243 gener 29 
Pere Joan, paborde de Tordera a l’església de Sant Feliu de Girona, 

enfranqueix Guillema, filla de Joan Escach, del veïnat de Solgosta de Cassà, per 4 
sous bar. 

N. Guillem de Moles. 11 x 14 cms. +Cassà de la Selva, 728. 
 
2688 
(1245) 1246 febrer 8 
Pere Vivet, de Cassà, la seva esposa Ermessendis i el seu fill Guillem, 

reconeixen ser persones pròpies de Guillem de Tallada, difunt. 
N. Bernat de Vic. S. Ramon de Mercadal. 12 x 14 cms. +Cassà de la Selva, 729. 
 
2689 
(1247) 1248 març 1 
L’abat Arnau de Sant Pere de Galligants, enfranqueix Tomàs Martorell, fill de 

Martorella, del veïnat de Solgosta, de Cassà, per 30 sous. 
N. Pere, prevere. 11 x 15 cms. +Cassà de la Selva, 730. 
 
2690 
1247 agost 8 
Dalmau, prior de Santa Maria d’Ullà, enfranqueix Pere, fill de Pere Trobat de 

Perles, de Cassà.  
N. Pere, prevere. 9 x 18 cms. +Cassà de la Selva, 731. 
 
2691 
1247 setembre 9 



Pere, fill de Pere Trobat, de Perles, veïnat de Cassà, enfranquit per Dalmau, 
prior d’Ullà, es fa home propi de Guillem de Tallada. 

S. Bernat de Vic. S. Arnau de Santmartí. 7 x 20 cms. +Cassà de la Selva, 732. 
 
2692 
1252 setembre 14 
Pere Floreta, de Cassà, es fa home propi de Pere de Pedrinyà, paborde de 

l’Almoina, amb tots els seus béns, i promet cens de 2 capons. 
N. Bernat de Vic. S. Arnau de Santmartí. 8 x 19 cms. +Cassà de la Selva, 733. 
 
2693 
1257 novembre 7 
L’abat Bernat, de Sant Pere de Galligants, enfranqueix Cervià Serrà, fill de 

Ramon Pere de Perles, per 18 sous. 
N. Guillem de Moles. 14 x 15 cms. +Cassà de la Selva, 734. 
 
2694 
1260 abril 24 
Grisa, filla de Guillem de Rovira i Guillema, esposos de Cassà, remet a Arnau 

de Calonge totes les demandes que li podria fer per raó de la donació de la seva 
persona i mas, situat a Cassà. 

N. Ramon de Cassà, de Girona. S. Ramon Estruch. 17x 18 cms. +Cassà de la 
Selva, 735. 

 
2695 
(1261) 1262 gener 27 
Bernat Llobató, cambrer de San Pere de Besalú, enfranqueix Arnau, fill de 

Ramon de Cardonet, de Cassà, i li torna l’escriptura per la qual Arnau de 
Vilademany li havia traspassat la seva persona, a causa d’haver definit dit Arnau 
la donació feta pel seu pare, del mas de Tapioles, motiu pel qual havia esdevingut 
home propi de la cambreria. 

N. Ramon de Prat, de Besalú. 14 x 23 cms. +Cassà de la Selva, 736. 
 
2696 
1265 octubre 19 
L’abat Bernat de Sant Pere de Galligants enfranqueix Guillema, filla de Pere 

Rufí de Cassà, que passa a ser dona pròpia de l’Almoina, per 2 sous 8 d. 
N. Bernat Dorca, clergue de Santa Eugènia. 9 x 16 cms. +Cassà de la Selva, 

939. 
 
2697 
(1266) 1267 febrer 24 
Bernat, cambrer del monestir de Sant Feliu de Guíxols, enfranqueix Bernat 

Tomàs, fill de Guillema Tomàs, de Cassà, per 70 sous. 
N. Pere Ponç, de Sant Feliu de Guíxols. 13 x 15 cms. +Cassà de la Selva, 738. 
 
2698 
(1275) 1276 febrer 4 
L’abat Bernat, del monestir de Sant Feliu de Guíxols, enfranqueix Guillema, 

filla de Ramon Guerau, de Cassà, per 2 sous 8 d. 



N. Bartomeu Ispà, de Sant Feliu. Còpia de 1308. 18 x 27 cms. +Cassà de la 
Selva, 739. 

 
2699  
(1277) 1278 febrer 1 
Bernat Estruch, de Girona, enfranqueix Alamanda, filla d’Arnau Bassa, de 

Cassà, per 2 sous 8 d. 
N. Miquel d’Om. S. Besalú Burgués. +Cassà de la Selva, 740. 
 
2700 
1278 abril 27 
Arnau de Vilademany enfranqueix Berenguer Nadal, fill de Pere Nadal de 

Serra, de Cassà, per 80 sous. 
N. Guillem de Noguera, prevere. 18 x 12 cms. +Cassà de la Selva, 741. 
 
2701 
1287 maig 28 
Guillem Gaufred, tresorer de la seu, lloctinent del monestir de Breda a Cassà, 

enfranqueix Garsendis, filla d’Arnau de Torrent, per 2 sous 8 d. 
N. Ramon Oller de Palol, de la cúria episcopal. 21 x 19 cms. Cassà, 743. 
 
2702 
1287 octubre 9 
L’abat Bernat, del monestir de Breda, enfranqueix Maria, viuda de Pere Fels, 

de Cassà, per 100 sous. 
N. Besalú Burgués. S. Pere Ferrer. 9 x 24 cms. +Cassà de la Selva, 744. 
 
2703 
1287 agost 9 
L’abat Gilabert, de Sant Feliu de Guíxols, enfranqueix Pere Alemany, fill de 

Berenguer de Cassà, per 25 sous. 
N. Besalú Burgués. 15 x 21 cms. +Cassà de la Selva, 745. 
 
2704 
(1291) 1292 gener 27 
Fra Arnau, abat de Sant Pere de Galligants, enfranqueix Maria, filla 

d’Ermessendis Barrot, de Cassà, per 2 sous 8 d. 
N. Besalú Burgués. 10 x 17 cms. +Cassà de la Selva, 746. 
 
2705 
1291 novembre 10 
Maria, esposa de Guillem Calvó, de Cassà de la Selva, es fa dona pròpia de 

l’Almoina, i promet pagar el cens acostumat. 
N. Bernat Benús, domer de Campllong. 13 x 20 cms. +Cassà. 747. 
 
2706 
1296 desembre 20 
Ponç Miró, de Cassà, reconeix ésser home propi d’Arnau Adroher, paborde de 

l’Almoina, i fer-li un parell de capons de cens. 
N. Besalú Burgués. 10 x 17 cms. +Cassà de la Selva, 748. 



 
2707 
1296 juny 28 
Guillem Bernat, que ha entrat al mas Moner de Cassà, es fa home propi de 

l’Almoina. 
N. Besalú Burgués. 8 x 20 cms. +Cassà de la Selva, 749. 
 
2708 
(1298) 1299 gener 28 
L’abat Arnau de Sant Pere de Galligants enfranqueix Guillem, fill d’Arnau 

Ros de Solgosta, de Cassà, per 30 sous. 
N. (...). 19 x 24 cms. +Cassà de la Selva, 750. 
 
2709 
1307 desembre 29 
Ferrer de Cassà i la seva esposa Magna, tenidors de la borda Guerau, de 

Cassà, es fan homes propis de l’Almoina en mans del paborde Arnau Adroher, a 
condició que els seus fills puguin redimir-se per 5 sous i que el seu fill gran, Pere, 
no pugui tenir la borda sinó fent-se home propi. 

N. Besalú Burgués. Carta partida. 15 x 20 cms. +Cassà de la Selva, 751. 
 
2710 
(1307) 1308 gener 22 
L’abat Gispert, de Breda, enfranqueix Guillema, viuda de Guillem Vivet de 

Vilabella, de Cassà, que passa a ser dona pròpia de l’Almoina. 
N. Besalú Burgués. 18 x 22 cms. Amb firma de Guerau de Vilar, de Vidreres, 

per una cinquena part. Cassà, 752. 
 
2711 
1337 novembre 3 
Berenguer Sala, fill de Guillem Sala, de la cellera de Cassà, reconeix a Pere de 

Casadevall, paborde de l’Almoina, ser home propi d’aquesta, i fer 16 sous bar. de 
cens. 

N. Jaume Bohigues. 20 x 33 cms. +Cassà de la Selva, 753. 
 
2712 
(1308) 1309 març 6 
Pere Guerau, ciutadà de Girona, enfranqueix Pere Julià de Cassà, dit Pere 

Martí, que passa a ser home propi de l’Almoina, per 10 sous. 
N. Besalú Burgués. 7 x 25 cms. +Cassà de la Selva, 754. 
 
2713 
1307 agost 9 
Berenguera, esposa de Guillem Arnalet, de Cassà, es fa dona pròpia de 

l’Almoina, en mà del paborde Arnau Adroher. 
N. Besalú Burgués. 11 x 16 cms. +Cassà de la Selva, 755 
 
2714 
(1313) 1314 gener 29 



Berenguer Domènec, obtentor del benefici instituït a la seu per Arnau de 
Bordils, i Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, enfranqueixen Peregrina, filla de 
Pere Mosqueroles, de Cassà [que casa amb en Moner de Cassà], per 2 sous 8 d. 

N. Jaume Tresfort. 14 x 21 cms. +Cassà de la Selva, 756. 
 
2715 
(1313) 1314 febrer 20 
Pere, fill de Bernat Groart de Guisana, i la seva esposa Pelegrina 

[Mosqueroles], es fan persones pròpies de l'Almoina. 
N. Ramon Torrent, de Cassà. 17 x 27 cms. +Cassà de la Selva, 757. 
 
2716 
1313 novembre 13 
Guillema Mosterola, de Llebrers, parròquia de Cassà, es fa dona pròpia 

d’Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, per haver casat amb Ramon Sunyer, al 
mas Sunyer de Cassà. 

N. Guillem de Quer. 10 x 24 cms. Cassà, 758. 
 
2717 
1314 desembre 17 
Huguet de Santapau, que té el castell de Tossa pel monestir de Ripoll, 

enfranqueix Dolça, filla de Guillem Sanç, per 2 sous 8 d. 
N. Berenguer d’Om, rector de Tossa. 15 x 24 cms. Dors: Instrumentum 

redempcionis nomine Guilielmi Ballelli de Caciano”. +Cassà de la Selva, 759. 
 
2718 
1320 desembre 23 
L’abat Guillem, de Sant Pere de Galligants, enfranqueix Pere, fill de Guillem 

Viader, [que casa al mas Gotarra] de Cassà, per 55 sous. 
N. Berenguer Avinyó, de Sant Pere de Galligants. 14 x 22 cms. +Cassà de la 

Selva, 760. 
 
2719 
1320 agost 21 
Berenguer de Palau, ardiaca d’Empordà a la seu, i fra Berenguer de Flaçà, 

comanador de la casa de Sant Llorenç de les Arenes, compradors de les rendes de 
la casa d’Aiguaviva que havia estat del Temple, enfranqueixen Guillema, filla de 
Ramon Dalmau d’Esclet, per 2 sous 8 d. 

N. Arnau de Mas. 11 x 19 cms. +Cassà de la Selva, 761. 
 
2720 
1321 abril 14 
Maria Sunyer, de Cassà, es fa dona pròpia de Pere de Miars, paborde de 

l’Almoina, per raó del mas Sunyer de Cassà, on ha casat amb Pere Sunyer. 
N. Arnau de Mas. 10 x 25 cms.+Cassà de la Selva, 762. 
 
2721 
(1325) 1326 març 6 
Fra Pere, abat de Sant Pere de Galligants, enfranqueix Arnau, fill de 

Bartomeu de Pujada, de Sant Mateu de Montnegre, per 30 sous bar. 



N. Pere Massanet. 14 x 26 cms. +Cassà de la Selva, 764. 
 
2722 
1326 octubre 21 
Bernat Bufí, fill de Guillem Bufí, de la cellera de Cassà, reconeix ser home 

propi de Bernat de Pera, paborde de l’Almoina, i fer 18 d. bar. de cens. 
N. Bernat Albert, de Cassà. 14 x 26 cms. +Cassà de la Selva, 765. 
 
2723 
s. d. (ca. 1330) 
Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, enfranqueix Guillema, filla d’Arnau de 

Caner, de Cassà, per 2 sous 8 d. 
N. Ramon Viader. 17 x 25 cms. +Cassà de la Selva, 766. 
 
2724 
1332 maig 25 
Ramon Ros, fill de Guillem Ros, de Cassà, reconeix ser home propi de Pere de 

Casadevall, paborde de l’Almoina. 
N. Ramon de Vinyes. 17 x 24 cms. +Cassà de la Selva, 767. 
 
2725 
1333 abril 11 
Fra Guillem, abat de Sant Pere de Galligants, enfranqueix Guillema, filla de 

Berenguer Mosterol, de Cassà, per 2 sous 8 d. 
N. Berenguer Avinyó, escrivà de Sant Pere de Galligants. 10 x 25 cms. +Cassà 

de la Selva, 768. 
 
2726 
(1335) 1336 febrer 18 
Ermessendis, esposa de Marial d’Argimon, de Sangosta, a Cassà, es fa dona 

pròpia de Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, per raó del seu matrimoni. 
N. Jaume Bohiga, de Cassà. 15 x 32 cms. +Cassà de la Selva, 769. 
 
2727 
1336 juny 2 
Margarida, esposa de Ramon Julià de Solgosta es fa dona pròpia de Pere de 

Casadevall, paborde de l’Almoina, en mans d’Arnau de Caner, batlle de Cassà. 
N. Jaume Bohiga, de Cassà. 21 x 23 cms. +Cassà de la Selva, 770. 
 
2728 
1337 novembre 16 
Guillem Sala, sastre de Celrà, i la seva esposa Guillema reconeixen a Pere de 

Casadevall, paborde de l’Almoina, ser persones pròpies seves i fer-li 16 diners de 
cens. 

N. Jaume Bohiga, de Cassà. 21 x 34 cms. +Cassà de la Selva, 771. 
 
2729 
1338 novembre 23 



Guillem, prepòsit del monestir de Sant Martí Sacosta de Girona, enfranqueix 
Caterina, filla de Bartomeu de Serra, de Llambilles, que es casa al mas Llobet de 
Cassà, per 2 sous 8 d. 

N. Jaume Tresfort. 20 x 23 cms. +Cassà de la Selva, 772. 
 
2730 
(1340) 1341 gener 25 
Caterina, filla de Bartomeu Serra, de Llambilles, esposa de Guillem Llobet, dit 

Guillem Theri, de Cassà, es fa dona pròpia de l’Almoina. 
N. Ramon de Bruguera. 19 x 23 cms. +Cassà de la Selva, 773. 
 
2731 
(1341) 1342 març 10 
Bernat Gruart, fill de Pere Gruart de Parades, terme de Cassà, reconeix ser 

home propi de Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, i fer a aquesta un parell 
de capons de cens. 

N. Jaume Bohiga, de Cassà. 15 x 36 cms. +Cassà de la Selva, 774. 
 
2732 
(1342) 1343 març 13 
Berenguer de Cruïlles, cabiscol de la seu i senyor del castell de Cassà per 

compra feta a Guillem Escarrer, cavaller, enfranqueix Cília, filla de Pere de 
Candell, per 2 sous 8 d. 

N. Galceran de Bàscara, de la cúria episcopal. 16 x 24 cms. +Cassà de la Selva, 
775. 

 
2733 
1342 maig 8 
Guillem Escarrer, cavaller de Cassà, enfranqueix Romia, filla de Guillem 

Mateu, de Cassà, per 2 sous 8 d. 
N. Guillem Rei, de Girona. 16 x 27 cms. +Cassà de la Selva, 776. 
 
2734 
1342 desembre 13 
Pere, prior de Sant Pere Cercada, enfranqueix Maria, filla de Pere Guillem 

Sagrera, de Vallcanera [que casa a can Vives de Cassà]. 
N. Jaume Bohiga, de Santa Coloma de Farners. 17 x 30 cms. +Cassà de la 

Selva, 777. 
 
2735 
(1345) 1346 gener 12 
Bonanat, fill d’Arnau Sala i de Cília, esposos de Cassà, es fa home propi de 

l’Almoina en mà de Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, i promet fer-li 12 
siners de cens. 

N. Ramon de Bruguera, de Girona. 18 x 40 cms. +Cassà de la Selva, 778. 
 
2736 
1246 abril 2 
Berenguer de Malla enfranqueix Guillema, filla de Carbó Tosell, de Cassà, per 

4 sous bar. dels de 88 el marc. 



N. Bernat de Vic. S. Ramon de Cassà. 9 x 13 cms. +Cassà de la Selva, 779. 
 
2737 
(1348) 1349 gener 19 
Ramon de Port, cavaller, i la seva esposa Saura, hereva de Pere d’Orri, de 

Caldes, i Ferrer de Llagostera, cavaller, enfranqueixen Pere d’Om, de Caldes, que 
entra al mas Ros de Cassà, per 120 sous. 

N. Jaume Jalbert, de Caldes. 11 x 26 cms. +Cassà de la Selva, 780. 
 
2738 
1348 novembre 4 
Fra Arnau Joan, vicari de Joan de Santacreu, general de l’orde del Sant 

Sepulcre i administrador del priorat de Santa Anna de Barcelona, enfranqueix 
Brunissendis, filla d’Arnau de Boada, de Llagostera, per 2 sous 8 d. 

N. Guillem Llobet. 13 x 32 cms. +Cassà de la Selva, 781. 
 
2739 
1352 setembre 17, Girona 
Elicsendis, abadessa de Sant Daniel, enfranqueix Francesca, filla de Narcís 

Miró, de Cassà [que entra al mas Argimon del mateix lloc], per 2 sous 8 d. 
N. Ramon de Bruguera. 19 x 27 cms. +Cassà de la Selva, 782. 
 
2740 
1353 agost 27, Sant Feliu de Guíxols 
L’abat Francesc del monestir de Sant Feliu de Guíxols, enfranqueix Pere 

Vengut, de Cassà, i la seva filla Margarida, per 50 sous. 
N. Gispert Roig. 43 x 25 cms. +Cassà de la Selva, 783-784. 
 
2741 
1363 febrer 1, Girona 
Sibilꞏla, filla de Bernat de Pla, de Cassà, enfranquida per l’abat de Sant Pere 

de Galligants, es fa dona pròpia de l’Almoina per haver casat amb Guillem 
Andreu al mas Andreu de Cassà. 

N. Narcís de Font, de la cúria episcopal. 20 x 29 cms. +Cassà de la Selva, 785. 
 
2742 
1370 octubre 18, Girona 
Ramon Julià, fill de Ramon Julià de Cassà, reconeix ser home propi de Pere 

Dalmau, paborde de l’Almoina, per haver-ho estat el seu pare. 
N. Joan de Fontcoberta. 22 x 31 cms. +Cassà de la Selva, 786. 
 
2743 
1372 agost 18, Girona 
L’abat Pere, de Sant Pere de Galligants, enfranqueix Ramon, fill de Bernat 

Guitó, de Cassà, per 80 sous. 
N. Bernat Pintor. 21 x 33 cms. +Cassà de la Selva, 787. 
 
2744 
1380 gener 21, Girona 



Margarida, esposa de Bernat Llobet, de Cassà, filla d’Arnau Morató, de 
Vilanova, terme del castell de Llagostera, es fa dona pròpia de l’Almoina per raó 
del matrimoni que ha contrret. 

N. Ramon de Peradalta. 15 x 37 cms. +Cassà de la Selva, 788. 
 
2745 
1381 desembre 24, Girona 
Martí de Vilallonga, que s’ha casat al mas Caner de la cellera de Cassà amb 

Bartomeua, filla de Ramon Caner, es fa dona pròpia de Jaume de Soler, paborde 
de l’Almoina. 

N. Ramon de Peradalta. 14 x 37 cms. +Cassà de la Selva, 789. 
 
2746 
1391 gener 28, Girona 
Margarida, esposa d’Arnau Argimon, de Cassà, filla de Pere Mallol, de Vilobí, 

es fa dona pròpia de Pere Radulf, paborde de l’Almoina, per esser-ho el seu marit. 
N. Narcís Simó. 16 x 31 cms. Cassà, 790. 
 
2747 
1393 octubre 30, Cassà 
Gastó de Montcada, senyor de la baronia de Llagostera, enfranqueix Caterina, 

filla de Pere Adrià, de Cassà, per 2 sous 8 d. 
N. Miquel de Casesnoves. 26 x 34 cms. +Cassà de la Selva, 791. 
 
2748 
1406 febrer 20, Girona 
Francesc Sala, fill de Pere Sala, de Cassà, reconeix ser home propi de Pere de 

Bergadà, paborde de l’Almoina, per haver-ho estat el seu pare, i fer 16 diners de 
cens. 

N. Francesc Vidal. 21 x 22 cms. +Cassà de la Selva, 792. 
 
2749 
1424 juliol 21, Palamós 
Constança, esposa de Martí Sala, sabater de Palamós, es fa dona pròpia de 

Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, per ésser-ho el seu marit. 
N. Miquel Benaula. 18 x 50 cms. +Cassà de la Selva, 793. 
 
2750 
(1319) 1320 gener 25 
Pere Vives de Solgosta, de Cassà, reconeix a Pere de Miars, paborde de 

l’Almoina, ser home propi seu i li cabreva el seu mas Vives i terres que té per 
l’Almoina. 

N. Ramon Viader. 70 x 49 cms. +Cassà de la Selva, 794. 
 
2751 
(1328)1329 febrer-març 
Capbreu de béns situats a Cassà a favor de Bernat de Pera, paborde de 

l’Almoina. Guillem Andreu de Solgosta (795), Guillem Pere d’Argimon (796), 
Brunissendis Tomasa de Rovira (797), Guillem Sunyer de Bruguera (798), Arnau 
Ros de Solgosta (7999, Pere de Mosqueroles (800), Guillem Bofill (091), Fresca 



Guardiola (802), Guillema, esposa de Guillem de Bas (803), Adelaida Gual, viuda 
de Ramon de Gual (804), Romia, esposa de Pere Calvell (805), Bernat Coromina 
(806), Ramon Arol (807), Sibilꞏla Ferrer, viuda d’Arnau Ferrer (808), Pere Grahit 
(809), Arnau Sala (810), Guillem Gilabert i Berenguera, esposos (811), Ramon 
Nicolau i Agnès, esposos (812), Guillema, filla de Guillem Calvó (813), Bernat 
Pasqual (814), Maria, filla de Ramon Sunyer de Perles (815), Ramon Esteve, 
Guillem Esteve i Guillema, esposa de Guillem de Puigmoler (816), Ramon Bofill de 
ses Parades (817), Pere Vives de Solgosta (818), Guillem Ros de Saranyà (819), 
Guillem de Sureda d’Esclet (820), Ramon Albert (821), Pere Vendrell de Pujada 
(822), Bonanat Nadal de Pont (823), Berenguer Figuera, de Llebrers (824), Arnau 
Roig, de Llebrers (825), Arnau Gironès, de Llebrers (826), Bernat Ponç de Vila 
(827), Guillem Ramon de Castellar (828), Ramon de Serrabona (829), Guillem de 
Vilallonga (830), Bernat de Pont (831), Pere de Salavert (832), Salvador Carbó 
Rossell (833), Pere Cassà, de Llebrers (834), Guillem de Bruguera (835), Alemany 
d’Arades ((36), Bernat Rufí de Ventaiol (837), Guillema Calva de Ventaiol (838) 
Arnau Vivet d’Esclet (839), Pere Creixell de Vellsolà (840), Pere de Sureda de 
Saranyà (841), Guillem Ros de Saranyà (842), Guillem Martí d’Alboreda (843), 
Ferrer Calvi, de Ventaiol (844), Guillema esposa de Pere Fels (845), Dolça de Pla, 
de Parades (846), Pere d’Hospital (847), Bernat Calvell (848), Ferric de Bedós, pel 
mas Rovira (849), Guillem de Bruguera (850), Guillema de Frigola, de Solgosta 
(851), Jaume Miró de Solgosta (852), Pere Dalmau de Perles (853), Arnau Llorenç 
(854), Pere Julià (855), Narcís Miró (856), Arnau Basses (857), Ferrer Trobat de 
Perles (858), Guillem Ferrer de Perles (859), Arnau Cristià (860), Guillem de Pla 
d’Esclet (861), Guillem Tascó (862), Berenguer Ferrer, d’Esclet (63), Bartomeu 
Pons, d’Esclet (864), Guillem Sureda, d’Esclet (865), Guillem Carles (866), Maria, 
esposa de Bartomeu Macip (867), Ramon Dalmau, d’Esclet (868), Pere de 
Coromina, d’Esclet (869), Guillem Trill (870), Ramon Guerau de Perles (871), 
Guillem Vila (872), i Pere Gruart, pel mas Moner (873). 

N. Guillem de Calabuig, de Llagostera. 14 pergs., 70 x 50 cms. ca. +Cassà de la 
Selva, 795-873. 

 
2752 
1365 agost 5, Girona 
Guillem Creixell i el seu gendre Francesc, de Cassà, cabreven a l’Almoina el 

mas Martí d’Alboreda, del veïnat de Saranyà, parròquia de Cassà. 
N. Guillem Llobet. 38 x 41 cms. +Cassà de la Selva, 874. 
 
2753 
(1328) 1329 febrer 17 
Bonanat Nadal de Pont, de Cassà (875), Arnau Roig de Llebrers (876), Guillem 

Mateu de Llebrers (877), Berenguer de Sitges, de Llambilles (878), Ferrer Sabet, 
de Campllong (879), Berenguer de Torre, de Campllong (880), Guillem Pere 
d’Argimon, de Cassà, pel mas Argimon (881), Guillem Carrera, de Cassà (882), 
Arnau Basses (883), Pere Gruart (884), Jaume Creixell (885), i Ramon Llorens, de 
Llebrers (886), cabreven béns que tenen per l’Almoina. 

N. Guillem Calabuig. 3 pergs., 70 x 50 ca. +Cassà de la Selva, 875-886. 
 
2754 
(1329) 1330 gener 24 



Domènec de Puig, de Llambilles (887), Bartomeu Clavell de Campllong (888), 
Jaume Negre, de Campllong (889), Guillem Artau, de Campllong (890), i Pere 
Sabet (891), cabreven a Bernat de Pera, paborde de l’Almoina, els seus masos. 

N. Arnau de Mas. 42 x 51 cms. +Cassà de la Selva, 887-891. 
 
2755 
(1328) 1329 octubre 10 
Capbreu de Campllong, Esclet, Riudellots de la Selva, Sant Andreu Salou i 

Santa Pellaia, a favor de l’Almoina. Ponç de Saranyà (892), Ponç de Pou, del mas 
Mahefre (893), Ponç de Pou de Vall (894), Guillem Galceran (895), Pere Saurí 
(896), Guillem Bohentó (897), tots de Campllong; Guillem Thió de Llebrers (898), 
Ramon Ballell d’Esclet (899), Cardonet Escac (1030), Ramon Feliu d’Esclet (1031), 
Bernat de Vinyoles, de Riudellots (1032), Ramon Ballell, de Llagostera (1033), 
Magna Vivet, de Vilabella (1034), Guillem Selvà, de Campllong (1035), Ramon de 
Fàbrega, de Caldes (1036), Guillem de Gotarra, de Sant Andreu Salou (1037), 
Esteve Bota, de Sant Andreu Salou (1038), Bartomeu Bernada (1039), Guillem de 
Reixach, de Campllong (1040), Pere de Soler (1041), Guillem de Lledó (1042), 
Berenguer Siquart (1043), Jaume Dimarts, tots quatre de Santa Pellaia (1044), 
Bernat de Pera, paborde, per dues migeres de blat que rep al graner de l’Almoina, 
a Cassà (1045), Pere Salaverdí, de Santa Pellaia (1046), Pere Pasqual, de Llebrers 
(1047), Pere de Saranyà, de Campllong (1048) i Ramon de Capell (1049. 

N. Guillem Calabuig. 6 pergamins, 70 x 50 cms. ca. +Cassà de la Selva, 892-
1049. 

 
2756 
1332 novembre – desembre 
Capbreu que fan a Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, de béns situats a 

Caldes de Franciac, Guillem Lambard (1051), Alamanda, esposa de Bernat Bonet 
de Vilardell (1052), Carbonell Bosch, de Sant Andreu Salou (1053), Berenguer 
Serra Coch (1054), Jaume Vivers de Serramala (1055), Bernat de Quart (1056), 
Ramon Oller (1057), Pere Baulí de Serramala (1058), Guillema, esposa de Bernat 
Nicolau (1059), Arnau Llorens (1060), Ramon Martorell (1061), i Pere Gironès de 
Vilademont (1062). 

N. Jaume Jubert, de Caldes. 300 x 29 cms. +Cassà de la Selva, 1051-1062. 
 
2757 
1356 març 23 
Margarida, filla de Bernat Gombau, de Riudellots de la Selva, esposa de Pere 

Llobet, ciutadà de Girona, cabreva a l’Almoina el mas Gombau de Riudellots, del 
que és propietària.  

N. Ramon de Bruguera. 65 x 61 cms. +Cassà de la Selva, 1063 
 
2758 
1382 abril, Llagostera 
Capbreu de possessions situades a Llagostera, Caldes, Santa Seclina i Cassà, 

que fan a l’abat Guillem de Santa Maria de Vilabertran, Saura, viuda de Pere 
Gosconell, de Llagostera (1064), Pere Vidal de Llobatera (1065), Joan Roig, del 
veïnat de Sureda (1066), Guillem Sabater, del veïnat de Palou (1067), Ponç Ferrer 
de Freixaneda (1068), Pau Carrera, del veïnat de Palou (1069), Berenguer Serra 
(1070), Bernat Palol (1071), Pere Benjamí àlies Quey de Puig (1072), Guillem 



Boada de Vall (1073), Arnau Fabrech, del veïnat de Sureda (1074), tots de 
Llagostera; Arnau Benjamí, del veïnat de Mata de Caldes (1075), Arnau Gotarra 
(1076), Guillem Salom de Caldes (1077), Ramon de Goscons (1078), Martí Cifred 
de Caldes (1079), Pere Benaula de Mont (1080), Guillem Caulés dels Vendrells, de 
Caldes (1081), Guillem Mieres de Santa Seclina (1082), Marc Domènec de Serra 
(1083), Ramon Pla del veïnat d’Esclet de Cassà (1084), Ramon Cabanyils, de Santa 
Seclina (1085), Guillem Flota, fill de Nicolau Domènec del Puig (1086), Dalmau 
Bonet Vendrell del veïnat de Palou (1089) i Francesc Bonet àlies Forma, de Palou 
(1090). 

N. Arnau Flota, de Llagostera. 450 x 36 cms. +Cassà de la Selva, 1064-1090. 
 
2759 
1411 setembre 20, Caldes 
Martí Gifra àlies Mainau (1091), Margarida, esposa de l’anterior (1092) i el 

seu fill Esteve àlies Mainau, del veïnat de Vendrell a Caldes (1093), Miquel Gifre 
(1094), Arnau Benjamí del mas Benjamí, veïnat de Mata a Caldes (1095), Antoni, 
fill de l’anterior (1096), Caterina Quey àlies Benjamí, de Llagostera (1097) i Jaume 
i Pere Quey, fills de l’anterior (1098), reconeixen ser persones pròpies de Guillem 
Mariner, prevere de capítol de la seu per compra feta al monestir de Vilabertran. 

N. Esteve Mateu de Cases. 84 x 69 cms. +Cassà de la Selva, 1091-1098. 
 
2760 
1231 novembre 24 
Maria, viuda d’Estrader Julià, fa heretament al seu fill Pere de tot el mas que 

té a Cassà, amb reserva de 100 sous dels de 88 el marc, en cas de discòrdia amb 
l’esposa que aquest ha de prendre; i dit Pere fa donació per causa de núpcies a 
Ermessendis, filla d’Oller de Garona, de 350 sous que assegura, junt amb els 350 
de la dot d’aquesta, sobre el mas i clos de la seva propietat. 

N. Bernat Benúç. Carta partida. 13 x 21 cms. +Cassà de la Selva, 1253. 
 
2761 
(1286) 1287 gener 6 
Guillem Guerau de Vinyal, de Cassà, firma rebut a Guillem Caner, del mateix 

lloc, de 50 sous bar., pels que li empenyora el seu mas Guerau, que té per 
l’Almoina i per la casa de l’Hospital de Sant Llorenç de les Arenes, a fi que el 
conreï, rebent dit Guerau un quart dels explets. 

N. Besalú Burgués. S. Pere Ferrer. Fragmentari. +Cassà de la Selva, 1254. 
 
2762 
1356 agost 5, Cassà 
Guillem Pere d’Argimon, batlle de Cassà per l’Almoina de la possessió de 

Tallada, situada a Cassà, Campllong i Sant Andreu Salou, renuncia la batllia, que 
considera massa onerosa 

N. Guillem Llobet. 32 x 40 cms. +Cassà de la Selva, 1257. 
 
2763 
1318 novembre 13 
Berenguera, filla de Guillem de Clota, de Riudellots de la Creu, es fa dona 

pròpia per un quart de l’Almoina, a la que ja pertanyia per tres quarts per haver 
nascut al mas Clota. 



N. Ramon Viader. 15 x 22 cms. +Cassà de la Selva, s. n. 
 
2764 
s. XIII, abans de 1245 
Sentència de Bernat Cortès, canonge de la seu i oficial del bisbe Guillem de 

Cabanelles, en causa entre la comtessa de Montcada, representada per Bernat 
d’Abadia, i Arnau d’Escala, sobre si el mas Onyar de Riudellots de la Selva era 
alou de dit Arnau o bé el tenia en feu Ramon de Vilademany per l’esmentada 
comtessa. 

N. Bernardó Cortès. 13 x 33 xms. +Cassà de la Selva, s.n. 
 
2765 
(1280) 1281 març 24 
Guillem de Caner, de Cassà, i la seva esposa Maria venen a Guiullem Arnau, 

de la mateixa parròquia, una possessió situada a l’indret de Mas Juglar, pel preu 
de (...) sous. 

N. Bernat de Colomers, de Caldes. S. Pere Bohiga. 19 x 25 cms. Deteriorat. 
+Cassà de la Selva, s. n. 

 
2766 
1320 maig 6 
Capbreu fet a Pere de Miars, paborde de l’Almoina, Berenguer Sous, clergue 

de l’església de Castell d’Aro i Dolça, viuda de Dalmau de Castell, dels homes i 
posessions que tenen a Santa Cristina d’Aro, Bell-lloc i Solius. Cabrevació del 
Vilar Serpell, de Vilar Ferriol. 

N. Nicolau Ispà. 68 x 31 cms. +Cassà de la Selva, s. n. 
 
2767 
1263 octubre 18 
Agnès de Foixà, viuda de Ramon de Gironella, i Gaufred de Cruïlles, 

marmessors de dit Ramon, reconeixen a Guillem Gaufred, prevere de capítol de la 
seu, que dels 2.880 sous que els devia per raó de compra del delme de Caldes i del 
mas Lambard del mateix lloc, n’han pagat 75 a Ramon de Albuciano, ardiaca de 
Besalú; 100 a Bernat Barner; 60 a Pere Otger, cavaller; 230 a Astruc Caravita; 70 
a Bonafe; 80 a Bonet Tauler; 80 a Gassia, fill de Bonet de Castelló; 138 a Samuel, 
fill d’Haaron; 60 a Esteve, escuder del difunt; 180 al senyor de Medinyà per una 
composició, i 1.802 al bisbe de Girona. 

N. Ramon de Cassà. S. Ramon Estruch. 16 x 20 cms. +Cassà de la Selva, s. n. 
 
2768 
1528 gener 27, Caldes 
Roc Morell, pagès de Franciac, firma rebut a Miquel Pèlach àlies Torra, del 

mateix lloc, de 5 sous, preu d’una terra de 5 vessanes, part conreu i part bosc. 
N. Galceran Pons. 10 x 29 cms. +Cassà de la Selva, s.n. 
 
2769 
1086 febrer 15 
Bonadona, el seu fill Eriball i l’esposa d’aquest, Maiasens, venen a Guillem i 

Guisla, esposos, la possessió que tenen al comtat de Girona, a la parròquia de 



Celrà, indret de sa Trilla, que afronta amb el Riard, amb Santa Tecla del Congost i 
amb el Ter, per 9 unces d’or de Barcelona. 

N. Guillem, sots-diaca. 17 x 28 cms. +Celrà, 3. 
 
2770 
1160 abril 1 
Adelaida de Tomar i el seu marit Guillem, donen a Pere Arnau d’Escala i al 

seu fill Bernardet, al que es proposa de fer clergue, un camp situat al pla de Celrà, 
indret de Falguera Vedosa. 

M. Seenus. 15 x 19 cms. +Celrà, 4 
 
2771 
1173 març 11 
Berenguer Barrera, la seva esposa Gueraua i els seus fills Berenguer i 

Garsendis, venen a Arnau de Galídia, el seu “sagrarium” que tenen a Celrà, prop 
de l’església, pel preu de 34 sous de diners de Girona 

N. Pere, prevere. 11 x 22 cms. +Celrà, 5 
 
2772 
1173 novembre 25 
Adelaida Mofred i els seus fills Perpinyà i (...) venen a Pere Ramon una vinya i 

bosc situats a Celrà, per 18 sous de diners bar. i 8 sous per al senyor. 
N. Seenus, sots-diaca. 12 x 18 cms. +Celrà, 6. 
 
2773 
1196 novembre 13 
Bernat de Santmartí ven a Bernat de Sitjar la seva meitat del delme de 

Gozcalc, que té a les parròquies de Juià i Sant Martí Vell, pel preu de 50 sous bar. 
N. Bernat Esteve. S. Pere de Santaeugènia. 10 x 14 cms. +Celrà, 7. 
 
2774 
(1197) 1198 febrer 20 
Jordana, el seu germà Pere Domènec, l’esposa d’aquest, Guilla, i el fill dels dos 

darrers, Berenguer, venen a Pere Jofre i al seu nebot Tofanell una terra situada a 
Juià, indret de Puig Marçal, per 34 sous de diners bar. 

N. Pere, prevere. 11 x 20 cms. +Celrà, 8. 
 
2775 
1206 agost 31 
Bernat Estruch i la seva esposa Sibilꞏla estableixen a Pere de Milícia el mas 

Vilar que ja havia tingut el pare d’aquest, Pere de Milícia, situat a Celrà, amb una 
casa recentment construïda, i la vinya i erm que tenen a l’indret de Pujada, amb 
excepció d’un colomar que retenen, a tasca i braçatge i 2 sous de cens, per 10 sous 
bar. d’entrada. 

N. Bernat Esteve. S. Arnau de Mercadal. Carta partida. 23 x 15 cms. +Celrà, 9 
 
2776 
1212 setembre 9 
Guillem de Cervià firma a Berenguer de Sitjar, fill de Bernat de Sitjar, el 

castell de Juià, per 1.000 sous de diners bar. 



N. Bernat Esteve. Còpia de 1227. 23 x 21 cms. +Celrà, 10. 
 
2777 
1218 desembre 26 
Testament d’Elicsendis, que pren per marmessors el seu gendre, Ramon 

Calvet, la seva filla Estefania, Guillem Sunyer i Arnau d’Escala; fa llegats de 
devoció, funda una llàntia a la seu, que dota amb el delme de Juià, i confirma una 
donació feta a la seva filla Estefania, esposa de Ramon Calvet. 

N. Bernat Esteve. Còpia de 1239. 41 x 16 cms. +Celrà, 11. 
 
2778 
(1220) 1221 març 1 
Guillem de Galídia i la seva esposa Adelaida donen a Ramon, clergue, en 

violari, un hort amb oliveres i lledoners que tenen al seu camp de Sala, a Celrà, a 
directe domini de la seu, a cens d’un cistell de figues d’un òbol de valor, i en reben 
80 sous dels de 52 el marc. 

N. Pere, prevere. Carta partida. 18 x 16 cms. +Celrà, 12. 
 
2779 
1220 maig 11 
Arnau de Púbol empenyora a Arnau Coc (Quoquo) el celler que té a tocar de 

l’església de Celrà, per 6 morabatins. 
N. Gullem, prevere. 11 x 23.5 cms. +Celrà, 13. 
 
2780 
(1294) 1295 febrer 11 
Berenguer de Juià, cavaller, ven a Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, el 

seu dret sobre un camp dit Clot, que aquest ha comprat als marmessors d’Arnau 
d’Arenys, situat a Celrà, que té en feu per Saurina de Palagret, per 50 sous bar. 

N. Besalú Burgués. 24 x 22 cms. +Celrà, 14. 
 
2781 
(1225) 1226 març 9 
Arnau de Púbol ven a Pere d’Escala la torre d’Aguiló, situada a Celrà, i tots els 

drets que rep a aquesta parròquia, pel preu de 70 marcs de plata, més altres 50 
marcs per redimir-se d’Andreu de Taiadell. 

N. Bernat Sanç. S. Bernat d’Artés. 42 x 38 cms. +Celrà, 15. 
 
2782 
1229 octubre 13 
Beatriu de Sitjar firma debitori a Arnau de Púbol i Bernat de Púbol, germans 

de 53 marcs de plata, part dels 130 pels que els ha comprat, junt amb Pere 
d’Escala, la força mitjana de Púbol, situada a Celrà, i els promet de revendre-la, 
en un termini de 10 anys, per 77 marcs. 

N. Bernat Esteve. S. Ricard d’Osca. 31 x 23 cms. +Celrà, 16. 
 
2783 
1228 agost 25 
Pere d’Escala firma rebut a Hug, comte d’Empúries, de 3.500 sous melg.dels 

6.000 pels que li vingué la casa i domini d’Aguiló, de Celrà, és a dir,la part que hi 



té Arnau de Púbol, per la que encara li manca cobrar 50 marcs de plata, rebuts els 
quals promer donar les escriptures. 

N. Bernat Esteve. S. Ricard d’Osca. 16 x 17 cms. +Celrà, 17 
 
2784 
(1232) 1233 febrer 28 
Pere Bonet, la seva esposa Beatriu i el seu fill Arnau venen a Berenguer Ferrer 

un camp situat a Celrà, indret de Clot, per 110 sous bar. 
N. Berenguer, prevere. 19 x 20 cms.+Celrà, 18 
 
2785 
1232 març 25 
El bisbe Guillem de Cabanelles firma a Guillem Bru els delmes de Juià, Sant 

Martí Vell, Franciac i Caldes, per 300 sous dels de 88 el marc. 
B. Bernat de Vic. S. Ramon de Cassà. 17 x 17 cms. +Celrà, 19. 
 
2786 
(1288) 1289 març 3 
Guillem de Prat, de Sant Pere de Galligants, ven a Guillem de Clota, paborde 

de l’Almoina, un hort que té pel paborde de Juny de la seu, comprat a Pere 
d’Horta, situat a Celrà, i que afronta amb la cellera del poble, pel preu de 110 sous 
bar. 

N. Besalú Burgués. 24 x 27 cms. +Celrà, 20. 
 
2787 
1238 juny 3 
Arnau de Púbol cedeix a Elisabet, viuda de Pere d’Escala, i al seu fill Bernat 

d’Escala, el seu dret contra els que posseeixen a títol de penyora la força mitjana 
de Púbol, que ha venut a dita Elisabet. 

N. Bernat Esteve. S. Ricard d’Osca.11 x 24 cms. +Celrà, 21 
 
2788 
1238 maig 28 
Berenguera, esposa de Berenguer de Montagut, cedeix a Elisabet, viuda de 

Pere d’Escala, i al seu fill Bernat d’Escala, tot el seu dret sobre la venda que el seu 
germà, Arnau de Púbol, li ha fet de la força de Púbol, situada a Celrà, per 50 
morabatins. 

b) Sibilꞏla, esposa de Bernat de Verges, accedeix a la mateixa venda, feta per 
seu germà, Arnau de Púbol, per 50 morabatins. 

N. Bernat Esteve. S. Ricard d’Osca. 29 x 34 cms. +Celrà, 22. 
 
2789 
1238 juny 26 
Arnau de Púbol ven a Elisabet, viuda de Pere d’Escala, i al seu, fill Bernat 

d’Escala, la força de Púbol que té a Celrà, i totes les possessions i drets que té a 
aquest poble pel preu de 180 marcs de plata; i Bernat de Púbol, germà de 
l’atorgant, i les seves germanes, Berenguera, esposa de Bernat de Montagut, 
Sibilꞏla, esposa de Bernat de Verges i Guillema, esposa de Pere Estruch, firmen la 
venda. 



N. Bernat Esteve. S. Ricard d’Osca. 78 x 36 cms. Hi ha còpia de 1242, 73 x 26 
cms. +Celrà, 23. 

 
2790 
1251 novembre 8 
Dolça de Cruïlles i el seu fill Ferrer de Cruïlles, venen a Bernat d’Escala, el 

camp de Pedró, que tenen a Celrà, per 300 sous dels de 88 el marc. 
N. Bernat de Vic. S. Arnau de Santmartí. 28 x 19 cms. +Celrà, 25. 
 
2791 
1242 desembre 19 
Concòrdia entre Elisabet, viuda de Pere d’Escala, i el seu fill Bernat d’Escala 

sobre la casa mitjana d’Aguiló, de Celrà, sobre els béns que ambdós havien 
comprat a Arnau de Púbol, i sobre els obradors i cases que Beatriu de Sitjar havia 
comprat a Arnau Facio i Bonalavas Peyrot, pactada per mediació de Pere Estruch 
i Ramon Andreu. 

N. Bernat de Vic. S. Pasqual.. Carta partida. 38 x 32 cms. +Celrà, 26. 
 
2792 
(1246) 1247 febrer 16 
Guillema, filla d’Arnau de Planils, i el seu marit, Dalmau de Flaçà, venen a 

Ramon d’Escala el capmàs de Vall, situat a Celrà, i un altre capmàs que tenen al 
poble de Celrà, amb tots els drets que reben a aquesta vila, empenyorat pe Ramon 
de Vall., avi de dita Guillema, a Bord Guerau, pel preu de 1.100 sous melg. 

N. Bernat de Vic. S. Guillem de Guixeres. 44 x 25 cms. +Celrà, 27. 
 
2793 
(1246) 1247 febrer 16 
Guillema, filla d’Arnau de Planils i el seu marit, Dalmau de Flaçà, garanteixen 

d’evicció a Ramon d’Escala la venda que li han fet del mas de Vall, de Celrà, i d’un 
altre mas seituat a Celrà. 

N. Bernat de Vic. S. Guillem de Guixeres. 19 x 15 cms. +Celrà, 28. 
 
2794 
(1246) 1247 febrer 16 
Guillema, filla d’Arnau de Planils, i el seu marit, Dalmau de Flaçà, cedeixen a 

Ramon d’Escala el seu dret contra Arnau de Girona, que té empenyorat al seu avi, 
Ramon de Vall, dos masos de Celrà, i els drets que rebia fins a Girona, el Ter i el 
coll d’Espirà. 

N. Bernat de Vic. S. Guillem de Guixeres. 15 x 16 cms. +Celrà, 29. 
 
2795 
1248 agost 13 
Ponç de Celrà defineix a Ramon d’Escala els seus drets sobre el domini de 

Vall, de Celrà, que aquest ha comprat a Dalmau de Flaçà, amb reserva de 2 capons 
de cens i remissió de les albergues. 

N. Bernat de Vic. S. Ramon de Mercadal. 31 x 25 cms. +Celrà, 30. 
 
2796 
1248 agost 25 



Berenguer Duran, germà de Guillem Duran de Celrà, reconeix ser home propi 
de Ramon d’Escala, i fer-li cens de 12 diners bar. 

N. Berenguer, prevere. 10 x 13 cms. +Celrà, 31. 
 
2797 
(1230) 1231 gener 30 
Bernat de Sitjar ven al seu germà Berenguer de Sitjar, la coma de Sant Pere, 

de Juià, i l’erm de Costal, situat a Juià i Sant Martí Vell, pel preu de 56 sous. 
N. Ramon, prevere. 9 x 21 cms. +Celrà, 32. 
 
2798 
1251 novembre 19 
Testament de Berenguer de Sitjar, que pren per marmessors l’abat Pere, de 

Sant Pere de Galligants, Pere (...), prevere de capítol de la seu, Berenguer de 
Rabós, sagristà de Celrà, i Guillem de Colltort, clergue; institueix la seva filla 
Saurina hereva de la força de Palagret. 

N. Berenguer, prevere. Còpia parcial de 1358. 24 x 36 cms. +Celrà, 33. 
 
2799 
1254 abril 4 
Berenguer de Sitjar, fill de Bernat de Sitjar, de Juià, i la seva esposa Guillema, 

venen a mestre Ramon Joan, doctor de la seu, la seva meitat del delme de la vall de 
Gozcalc, de les parròquies de Sant Martí Vell i Juià, vall que va des de la fossa de 
Triac fins al coll de Noves, i de la carretera que puja de Juià fins a la ribera, per 40 
sous bar. 

N. Bernat de Vic. S. Pere d’Armentera. 24 x 30 cms. +Celrà, 34. 
 
2800 
1259 març 31 
Ramon de Cortils, clergue, dona al monestir de Sant Martí Sacosta i al seu 

prepòsit Arnau, 1.200 sous bar i tot el domini que té a Celrà, el camp de Pedrés, 
comprat a Pere de Llunell, la feixa de Cortils, comprada a Ermessendis de Pujada, 
el camp de Pujol, comprat a Guillem d’Horts, un altre camp de Pujol, comprat a 
en Fares, i la vinya de Salamanya, comprada a diversos, amb reserva de violari, 
del que s’especifica la quantitat. 

N. Bernat de Vic. S. Joan de Porqueres. Carta partida. 34 x 25 cms. +Celrà, 35. 
 
2801 
1260 setembre 2 
Ramon d’Escala estableix a Raimunda Sard, filla de Pere Sard, de Celrà, una 

feixa situada al pla de Celrà, indret de Planiols, que havia estat del domini de 
Valls, a cens d’una aimina de blat, per 30 sous d’entrada. 

N. Ramon de Cassà. S. Joan de Porqueres. Carta partida. 11 x 27 cms. +Celrà, 
36. 

 
2802 
1263 maig 4 
Sibilꞏla, filla de Ponç de Celrà, cedeix a la seva germana Beatriu el seu dret 

sobre un llegat de 100 morabatins que Berenguera de Bellaguarda li havia fet, a 
ella i a les seves germanes Beatriu i Sança. 



N. Ramon de Galídia, de Celrà. +Celrà, 37. 
 
2803 
1267 agost 31 
Saurina de Torrent firma a Bernat de Jonquer un camp situat a Celrà, indret 

de Clot, per 20 sous bar. 
N. Ramon de Caldes. 12 x 19.5 cms. +Celrà, 38. 
 
2804 
1267 novembre 14 
Testament de Ferrer de Cruïlles, fill major de Ferrer de Cruïlles difunt, novici 

dels framenors de Girona, que pren per marmessors l’abat de Sant Feliu de 
Girona, el paborde de l’Almoina, Ferrer de Cruïlles, germà seu cambrer de Sant 
Miquel de Cruïlles, i Ramon de Cassà, ciutadà de Girona; llega a l’Almoina uns 
masos de Celrà, fa deixes a la seva germana Ferrera i a la seva mare Dolça, i 
institueix hereu el seu germà, Ferrer de Cruïlles. 

N. Bernat de Vic. S. Miquel d’Om. Còpia de 1269. 68 x 31 cms. +Celrà, 39. 
 
2805 
1270 novemnbre 11 
Arnau de Bordils, clergue de la seu, enfranqueix Ramon de Sala, de Juià, i la 

seva esposa Maria, per 20 sous. 
N. Ramon de Cassà. S. Arnau de Santmartí. 13 x 21 cms. +Celrà, 40. 
 
2806 
(1274) 1275 gener 29 
Sibilꞏla, filla de Ponç de Celrà i d’Elicsendis, esposos, amb consentiment de la 

comunitat de Sant Feliu de Cadins, d’on és monja, defineix a Marquès de 
Santacecília, paborde de l’Almoina, el seu dret sobre els terç de 100 aurei retinguts 
per la seva tia Berenguera de Bellaguarda, que junt amb el seu marit, llegaren tots 
els seus béns a l'Almoina. 

N. Ramon, notari de Cabanes. 17 x 27 cms. +Celrà, 41. 
 
2807 
(1274) 1275 gener 28 
Dalmau de Peratallada, abat de Sant Feliu de Girona, Ferrer, cambrer de Sant 

Miquel de Cruïlles, Marquès de Santacecília, paborde de l’Almoina, i Ramon de 
Cassà, ciutadà de Girona, marmessors del testament de fra Ferrer de Cruïlles, 
framenor, venen a Pere de Cornellà, procurador de dita Almoina, el camp del 
Pedró, de Celrà, que afronta amb el camí públic del pla de Celrà, pel preu de 1.400 
sous. 

N. Ramon de Cassà. S. Miquel d’Om. 57 x 26 cms. +Celrà, 42. 
 
2808 
(1274) 1275 gener 16 
Agnès de Perella, de Caldes, esposa de Ferrer de Cruïlles, firma a Pere de 

Fontclara, ciutadà de Girona, els masos Pou i Reig de Celrà; a Marquès de 
Santacecília, paborde de l’Almoina, la feixa de Massana, de Celrà; a Dolça 
Bufarda el camp de les Basses, i en general, garanteix d’evicció a tots els 
compradors de béns que havien estat del seu marit. 



N. Bernat de Colomers, de Caldes. 15 x 15 cms. +Celrà, 43. 
 
2809 
(1274) 1275 gener 15 
Ferrer de Cruïlles, cavaller, ven a Marquès de Santacecília, paborde de 

l’Almoina, una feixa dita de la Massana, que té a Celrà i que afronta amb el camí 
de l’Empordà, pel preu de 850 sous. 

N. Ramon de Cassà. S. Miquel d’Om. 70 x 27 cms. +Celrà, 44. 
 
2810 
(1274) 1275 febrer 9 
Sança, filla de Ponç de Celrà i Elicsendis, esposos, amb consentiment del seu 

marit, Huguet d’Espasèn, firma rebut a Marquès de Santacecília, paborde de 
l’Almoina, de 368 sous 8 d., per raó de 33’3 aurei del llegat de la seva tia, 
Berenguera de Bellaguarda. 

N. Ramon de Cassà. S. Miquel d’Om. 11 x 25 cms. +Celrà, 45. 
 
2811 
(1274) 1275 gener 19 
Agnès de Jonquer, viuda de Berenguer de Jonquer i tudriu del seu fill 

Berenguer, promet a Marquès de Santacecília, paborde de l’Almoina, que si algú 
posés causa contra la penyora que Arnau de Girona i Ermengarda, esposos, tenen 
del domini de Vall, parròquia de Celrà, que Ramon d’Escala llegà a la mateixa 
Almoina, el defensarà d’evicció, i li firma rebut de 120 sous bar. de doblenc. 

N. Bernat de Vic. S. Miquel d’Om. 32 x 24 cms. +Celrà, 46. 
 
2812 
1274 octubre 3 
Fra Jaume de Vilaragut, comanador de la casa de l’Hospital de Sant Llorenç 

de les Arenes, permuta amb Marquès de Santacecília, paborde de l’Almoina, els 
drets que rep d’una peça de terra de Celrà, que havia estat de Pere Ermengol i que 
es té per l’Almoina, pels drets que es reben d’una altra terra, situada també a 
Celrà. 

N. Ramon de Cassà. S. Bernat de Palol. Carta partida. 52 x 22 cms. 
 
2813 
1278 maig 12 
Bernat Estruch, ciutadà de Girona, ven a Marquès de Santacecília, paborde de 

l’Almoina, i a Pere de Cornellà, procurador de la mateixa, el mas de sa Masó 
[situat a Celrà], que afronta amb el camí de Palagret pel preu de 1.100 sous. 

N. Miquel d’Om. 68 x 28 cms. +Celrà, 49. 
 
2814 
1282 octubre 8 
Berenguer de Celrà, fill de Ponç de Celrà, garanteix d’evicció a Guillem 

Gaufred, clergue, fill de Gaufred Bonet de Besalú, el domini de Vall, de Celrà, que 
li ha venut. 

N. Besalú Burgués. 15 x 22 cms. Celrà, 51. 
 
2815 



1283 desembre 8 
Berenguer de Celrà estableix a Berenguer Moner, de Celrà, el mas de Garriga, 

situat a Celrà, a cens de dues copes d’oli, una quartera de blat, i en rep 40 sous 
d’entrada. 

N. Ramon de (...). 11 x 20 cms. +Celrà, 52. 
 
2816 
1284 maig 19 
Arnau Ermengol, ciutadà de Girona, estableix a Bernat Berenguer, de Sant 

Martí Vell, una vinya que té a Sant Martí Vell, indret de Marsera, a tasca, per 200 
sous d’entrada. 

N. Besalú Burgués. S. Pere Ferrer. Carta partida. 21 x 25 cms. +Celrà, 53. 
 
2817 
(1285) 1286 març 7 
Pere d’Horts, de Celrà, a causa de la seva gran pobresa, ven a Guillem de Prat, 

de Sant Pere de Galligants, un hort que té a la cellera de Celrà, pel paborde de 
Juny de la seu, pel preu de 80 sous. 

N. Besalú Burgués. 31 x 23 cms. +Celrà, 54. 
 
2818 
(1287) 1288 febrer 28 
Arbitratge de Jaume d’Albons, cabiscol de Sant Feliu de Girona, en causa 

entre Guillem de Clota, paborde de l’Almoina, i Ramon de Cornellà, sobre termes 
i límits entre aquests dos, prop del mas Cornellà de Celrà. 

N. Berenguer de Càrcer, sagristà de Celrà. 20 x 23 cms. +Celrà, 55. 
 
2819 
(1289) 1290 març 3 
Pere Amia, de Celrà, ven a Guillem de Clota, paborde de l’Almoina, un 

farraginar que té per la pabordia de Juny de la seu, situat a Celrà i que afronta 
amb la cellera del poble, per 90 sous bar., que dit Guillem paga amb diners deixats 
per Bernat de Celrà, carnisser, per comprar rendes per a l’Almoina 

N. Besalú Burgués. 18.5 x 28 cms. +Celrà, 56. 
 
2820 
1289 setembre 22 
Agnès, viuda de Bernat de Llopart, de Celrà, ven a Guillem de Clota, paborde 

de l’Almoina, un quadró de terra situat a Celrà, indret de Riquers, del que ja 
l’Almoina rebia tasca i braçatge, pel preu de 80 sous. 

N. Besalú Burgués. 30 x 23 cms. +Celrà, 57. 
 
2821 
1298 agost 10 
Guillem de Queixàs, paborde de Juny de la seu i senyor del castell de Palagret, 

l’abat Arnau de Sant Pere de Galligants, el prior Ferrer de Sant Miquel de 
Cruïlles, Arnau Adroher, pabode de l’Almoina, Ferrer de Flaçà, Ramon de Flaçà i 
Arnau de Torrent, rectors de l’altar de Sant Jaume de la seu, estableixen a Pere 
Amia, de Celrà, el molí mitjà enrunat, situat a Goma, parròquia de Celrà, a quart 
dels fruits, per una entrada no especificada. 



N. Pere Burgués 
21 x 30 cm 
+Celrà, 58. 
 
2822 
(1290) 1291 gener 2 
Guillem Mateu, de Celrà, i la seva esposa Peralada, venen a Berenguer Marrtí 

i Guillema, esposos del mateix lloc una parellada del camp d’Arenys, situat al pla 
de Celrà i que es té pel castell de Palagret i per altres senyors, per 18 sous bar. 

N. Besalú Burgués. 22 x 34 cms. +Celrà, 59. 
 
2823 
1294 juny 3 
Berenguer de Juià, cavaller, firma a Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, un 

camp comprat als marmessors d’Arnau d’Arenys, cavaller, situat al pla de Celrà, 
prop del camí públic, que dit Arnau d’Arenys tenia per l’Almoina per la meitat, i 
per l’altra meitat, per l’atorgant i per Saurina de Palagret, per meitats també, per 
50 sous bar. 

N. Besalú Burgués. 11 x 22 cms. +Celrà, 60. 
 
2824 
1295 abril 22 
Salvador de Garriga, de Juià, i la seva esposa Brunissendis, Guillema mare 

d’aquesta i Pere de Ventalló, marit de la darrera, venen a Andreu Corder, vanover 
de Girona, una feixa situada a Juià, indret de Pradell, pel preu de 150 sous. 

N. Besalú Burgués. 22 x 36 cms. +Celrà, 61. 
 
2825 
(1308) 1309 març 2 
Bernat Caulera, de Celrà, ven a Arnau Caulera, del mateix lloc, una casa que 

té per l’Almoina a la cellera de Celrà, pel preu de 30 sous. 
N. Besalú Burgués. 16 x 37 cms. +Celrà, 62. 
 
2826 
1309 marig 1 
Bernat Caulera, de Celrà, ven a Arnau Caulera, del mateix lloc, una casa que 

té per l’Almoina a la cellera de Celrà, pel preu de 30 sous. 
N. Besalú Burgués. 20 x 27 cms. +Celrà, 63. 
 
2827 
1311 octubre 15 
Andreu Sunyer, fill de Guillem Sunyer, de Girona, ven a Pere de Riba, clergue 

de Girona, el directe domini de la borda Saló d’Olmet, de Bordils, pel preu de 
1.200 sous. 

N. Guillem de Quer. Còpia de 1332. 60 x 30 cms. +Celrà, 64. 
 
2828 
1311 octubre 15 



Guillem Sunyer, fill d’Andreu Sunyer, ciutadà de Girona, ven a Pere de Riba, 
clergue de Girona, el seu dret sobre la borda Saló d’Olmet, de Bordils, on habita 
Bernat Saló, pel preu de 300 sous. 

N. Guillem de Quer. Còpia de 1332. 55 x 31 cms. +Celrà, 65. 
 
2829 
1312 octubre 23 
Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, estableix a Guillem Duran, de Celrà, 

una terra situada a Celrà, indret de Costa, a cens de 18 diners, per 10 sous 
d’entrada. 

N. Pere Burgués. Carta partida. 25 x 25 cms. +Celrà, 66. 
 
2830 
1313 octubre 15 
Bernat de Rovirans, sots-veguer de Girona, remet a Guillem Mor i Bernat 

Llorens, fill de Ramon Llorens, i a Guerau Rotlens, fill d’Arnau Rotlens, de Celrà, 
el crim d’haver ferit Pere Traginer, de Celrà, la seva esposa Maria i els seus fills 
Pere i Berenguera, per 460 sous. 

N. Guillem de Quer.12 x 30 cms. +Celrà, 67. 
 
2831 
(1314) 1315 gener 30 
Pere de Canal, canonge i paborde de Juny de Sant Feliu de Girona, 

enfranqueix Dolça, filla de Ramon de Riard, de Celrà, dona pròpia seva per dos 
terços, per dos terços de 2 sous 8 d. 

N. Ramon Viader. 12 x 21 cms. +Celrà, 68. 
 
2832 
(1314) 1315 gener 17 
Elicsendis, filla de Pau de Pla, ciutadà de Girona, amb consentiment del seu 

marit, Guillem de Puig, estableix a Berenguer de Garriga i Berenguera, esposos de 
Celrà, una vinya i avellaneda de Celrà, indret de la muntanya d’Espirà, a cens de 4 
sous. 

N. Jaume Tresfort. Carta partida. 40 x 29 cms. +Celrà, 69. 
 
2833 
1315 desembre 6 
Francesca, esposa d’Arnau de Biure, cavaller de Celrà, estableix a Guerau 

Rodlens un hort situat a Celrà, indret de Pedró, a cens de 18 diners, per 40 sous 
d’entrada. 

N. Ramon de Galídia, clergue de Celrà. 20 x 27 cms. +Celrà, 70. 
 
2834 
1316 octubre 29 
Elicsendis, filla de Pau de Pla, ciutadà de Girona, amb consentiment del seu 

marit, Guillem de Puig, estableix a Berenguer de Garriga i Berenguera, esposos de 
Celrà, una feixa de vinya de Celrà, indret de la muntanya d’Espirà, a cens de 12 
diners, per 40 sous d’entrada. 

N. Ramon Viader. Carta partida. 18 x 28 cms. +Celrà, 71. 
 



2835 
(1317) 1318 gener 17 
Francesc de Llapart, Berenguer Goç, àlies Berenguer Ramona, Bernat Esteve, 

Ferrer Vidal, Berenguer Veray, Elicsendis de Riera, Ramon Loreta, Arnau 
Barrera i Arnau Gotina, de Celrà, prometen a Arnau Adroher, paborde de 
l’Almoina, escurar els recs de manera que les aigües plujanes no perjudiquin la 
coromina que l’Almoina té a Celrà, indret del Pedró. 

N. Ramon Viader. 19 x 29 cms. +Celrà, 72. 
 
2836 
1323 agost 8 
Pere de Miars, paborde de l’Almoina, estableix a Ramon de Llor i Saurina, 

esposos, un tros del farraginar que l’Almoina té a Celrà, prop de la cellera, a cens 
d’una migera d’ordi, i en rep homenatge pel que es fan persones pròpies de 
l’Almoina. 

N. Arnau de Mas. 33 x 27 cms. +Celrà, 73. 
 
2837 
1323 agost 8 
Ramon de Llor fill de Pere de Llor, de Celrà, i la seva esposa Saurina es fan 

persones pròpies de l’Almoina en mans del paborde Pere de Miars. 
N. Arnau de Mas. 9 x 28 cms. +Celrà, 74 
 
2838 
1327 desembre 17, Girona 
Pere de Vall, de Celrà, cabreva a Bernat de Pera, paborde de l’Almoina, un 

camp situat a Celra, indret del Clot, i una casa del mateix poble. 
N. Arnau de Mas. 12 x 25 cms. +Celrà, 75. 
 
2839 
1328 abril 27 
Brunissendis, esposa d’Arnau de Verger, de Celrà, cabreva a Bernat de Pera, 

paborde de l’Almoina, i a Ramon de Clota, beneficiat de Sant Jaume de la seu, una 
feixa de terra situada a Celrà, indret de Loffira, que li ha llegat la seva tia 
Brunissendis, viuda de Jaume Fuster, de Celrà. 

N. Arnau de Mas. Carta partida. 13 x 28 cms. +Celrà, 76. 
 
2840 
1331 juliol 2 
Hug de Cruïlles, abat de Sant Feliu de Girona, i altres marmessors de Pere de 

Riba, beneficiat de Santa Maria de les Puelles de Girona, venen a Berenguer Saló 
d’Olmet, de Bordils, el directe domini sobre la borda Saló d’Olmet, la remença de 
les persones i 50 sous de cens que en rebia dit Pere de Riba, pel preu de 3.000 sous. 

N. Guillem de Quer. Còpia de 1332. 50 x 32 cms. +Bordils, 77. 
 
2841 
1332 desembre 11 
Berenguer Saló d’Olmet, parròquia de Bordils, ven a Berenguer de Clota, 

clergue de Girona, fill de Berenguer de Clota de Riudellots de la Creu, el directe 



domini sobre dos camps de Bordils, de 5 i 2 vessanes, situats als indrets de Boïgues 
o Loffira, i de Plomalocha, pel preu de 1.030 sous. 

N. Ramon Viader. 67 x 46 cms. +Celrà, 78. 
 
2842 
1332 desembre 11 i 12 
a) Ramon de Clota, clergue de Girona, natural de Riudellots de la Creu, fa 

procura al seu nebot, Bernat Bosser, clergue, fill de Bernat Bosser de Celrà, per 
prendre possessió de dos camps situats a Bordils, indret de Boïgues, dits 
respectivament Loffira i Plomaloca, que li ha venut Berenguer Saló de Bordils. 

b) Acte de presa de possessió dels referits camps 
N. Ramon Viader, de Girona. 39 x 28 cms. +Celrà, 79. 
 
2843 
1344 agost 
Capbreu de béns i drets que l’Almoina re a Celrà, fet a Pere de Casadevall, 

paborde per Bernat d’Escala, ciutadà de Girona, Bernat Pons, domer (1), Bernat 
Duran (2), Guillem Parahí i el seu fill Pere (3), Dolça, filla de Guillem Duran (4), 
Agnès, filla de Berenguer Oliver (5), Pere Marcer (6), Pere Alberguer (7), Bernat 
Bosser i el seu fill Guillem (8), Francesc Llapart (9), Berenguer Ferrer (19), 
Bonanata, viuda de Guillem Pasqual (11), Arnau Caldera (12), Pere de Vall (13), 
Arnau Sureda (14), Guillem Barrera (15), Bernat Abril (16), Ferrer de Riard (17), 
Pere de Llor (18), Jaume Duran (19), Guillem de Vall (20), Bernat Llorens (21), 
Pere Perich i el seu pare Arnau Perich (22), Berenguer Vernell (23), Arnau Marcer 
(24), Guillema Coltelles (25), Salvador Comtal (26), Guillem de Pou de Comes (27), 
Ramon de Cornellà i el seu fill Guillem (28), Guillem Salomó i el seu fill Francesc 
(29), Pere de Pedres (30), Guillem Loreta (31), Bonanat Jover (32), Berenguer de 
Tallada (33), Bernat Sabet (34), Guillem Llorens (35), Bernat Duran (36), Arnau 
Clar (37), Berenguer Martí (38), Bernat Nespla (39), Pere Pasqual (40), Bernat 
Esteve (41), Ferrer Alberguer (42), Guillema Verges (43), Bernat Blanc (44), Pere 
Arnau Rodlens (45), Guillem Llunell (46), Guillem Barrera (47), Englentina, filla 
de Ferrer de Pardina, veí de Girona (48), Pere Jutglar (49) i Agnès Llor (50). 

N. Arnau de Mas, de Girona. 525 x 49 cms. +Celrà, 80 (rotlle). 
 
2844 
1337 desembre 24 
Capbreu que fan a Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, de terres 

situades a Celrà, Guillem Carnisses (0), Berenguer Milà (1), Joan Milà (29, Pere 
Costes (3), Bonanat Milà, fuster (4), Ferrer Pellissa (5), Ferrer Prima (6), Bernat 
Nespla (7), Berenguer Perich (8), Pere Corney (9), Bernat Esteve (10), Berenguer 
Aurich (11) i Pere Sabet (12). 

N. Ramon de Bruguera. 124 x 52 cms. +Celrà, 81. 
 
2845 
1337 juliol 9 
Berenguera, viuda de Bernat Feliu de Celrà, i les seves filles Saurina i Ferrera, 

venen a Arnau Esteve, del mateix lloc, una terra amb avellaners que tenen per 
l’Almoina a Celrà, indret de Coloma, pel preu de 20 sous. 

N. Francesc Simó, de Girona. 33 x 36 cms. +Celrà, 82. 
 



2846 
1339 juny 28 
Guillem Guerau, de Celrà, i la seva esposa Ermessendis, cabreven a Pere de 

Casadevall, paborde de l’Almoina, un mitjó de terra situat a Celrà, prop del 
farraginar de l’Almoina. 

N. Ramon de Bruguera. 13 x 36 cms. +Celrà, 83. 
 
2847 
1340 maig 12 
Bonanat de Bordils i Berenguer d’Espolla, cònsols de l’hospital nou de Girona, 

i Bonanat d’Om, comanador del mateix, enfranqueixen Saurina, filla de Berenguer 
Veray, de Celrà, per 2 sous 8 d. 

N. Francesc Simó. 18 x 27 cms. +Celrà, 84. 
 
2848 
(1341) 1342 març 18 
Guillem Guerau, de Celrà, i la seva esposa Ermessendis, venen a Ferrer 

Pasqual i la seva esposa Dolça, del mateix lloc, un mitjó de terra situat a Celrà, 
indret del farraginar de l’Almoina, que tenen per la mateixa Almoina, pel preu de 
50 sous. 

N. Ramon de Bruguera. 32 x 38 cms. +Celrà, 85. 
 
2849 
1343 desembre 17 
Pere Ferrer, Pere Alberguer i Pere Parahí, de Celrà, que tenen respectivament 

7, 12 i 5 vintiquatrens d’una terra situada a Celrà, indret de l’Areny de ça 
Avellana, que afronta amb el Ter, de la qual té el directe domini el castell de 
Palagret, els monestirs de Galligants i Cruïlles, el paborde de l’Almoina i el rector 
de Sant Jaume de la seu, divideixen les seves propietats respectives i estableixen la 
forma de pagar tasques als senyors directes. 

N. Guillem Llobet. Carta partida. 70 x 60 cms. +Celrà, 86. 
 
2850 
1343 novembre 29 
Guillem d’Aulina de Vila, i el seu fill Pere d’Aulina, de Celrà, venen a Bernat 

Llorens, del mateix lloc, una terra que tenen a l’indret de Congost o de Roca, per 
l’hospital nou de Girona, per 160 sous. 

N. Ramon Viader. 50 x 35 cms. +Celrà, 87. 
 
2851 
(1345) 1346 març 12 
Pere Albert, sots-veguer de Girona, atès que Arnau de Santmartí devia a 

Francesc i Bernat de Gornal, ciutadans de Girona, tres pagues d’un violari de 500 
sous anuals, i que s’ha subhastat la borda Vaquer de Sant Martí Vell, propietat de 
dit Arnau de Santmartí, taxada en 63 lliures, sense que ningú oferís per ella més de 
50 lliures, adjudica el domini directe de la borda als esmentats creditors per valor 
de 63 lliures, a compte dels seus crèdits. 

N. Guillem Llobet. 62 x 60 cms. +Celrà, 88. 
 
2852 



(1346) 1347 febrer 1 
Jaume Massot procurador de l’ardiaca de Rabós de la seu, enfranqueix 

Gabriel Mir, sabater de Celrà, per 45 sous 
N. Bartomeu Vives. 32 x 26 cms. +Celrà, 89. 
 
2853 
1347 juliol 25 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, estableix a Pere de Colltort i el seu 

fill Pere, de Celrà, una vessana del camp de Pedró, a cens de 12 sous, per 9 lliures 
bar. d’entrada 

N. Ramon Gil. Carta partida. 55 x 59 cms. +Celrà, 91. 
 
2854 
1347 juliol 19 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, estableix a Bernat Julià dues 

vessanes del camp de ses Crous, de Celrà, a cens de 24 sous, per 25 lliures 
d’entrada. 

N. Ramon Gil. Còpia de 1597. 31 x 48 cms. +Celrà, 92. 
 
2855 
1347 juliol 26 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, estableix a Pere Mercer i el seu fill, 

Berenguer Mercer, de Celrà, tres vessanes del camp de Pedró, dit també de 
Cruïlles, situat a Celrà, a cens de 36 sous, per 41 lliures 10 sous d’entrada. 

N. Ramon Gil. Carta parrtida. 56 x 50 cms. +Celrà, 93. 
 
2856 
1347 juliol 25 
Ramon de Galidia, de Celrà, firma debitori a Pere de Casadevall, paborde de 

l’Almoina, de 100 lliures bar., per raó de l’establiment d’un camp de Celrà, dit de 
ça Reguera, de 6 vessanes, i dòna per fermança Guillem Llunell, també de Celrà. 

N. Ramon Gil. 32 x 26 cms. +Celrà, 94 
 
2857 
1347 juliol 25 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, estableix a Pere de Colltort i el seu 

fill Pere, de Celrà, una vessana del camp de Pedró, de Celrà, a cens de 12 sous, per 
9 lliures d’entrada. 

N. Ramon Gil. Carta partida. 59 x 59 cms. +Celrà, 95. 
 
2858 
1347 juliol 19 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, estableix a Bernat de Camps, de 

Celrà, dues vessanes del camp del Pedró, situat prop del camí públic del Pedró, a 
cens de 24 sous, per 24 lliures d’entrada. 

N. Ramon Gil. 52 x 42 cms. +Celrà, 96. 
 
2859 
1347 juliol 19 



a) Bernat de Camps, de Celrà, firma debitori a Pere de Casadevall, paborde de 
l’Almoina, de 24 lliures, entrada de l’establiment del camp del Pedró, de Celrà. 

b) Bernat de Camps i el seu fermança, Guillem Bosser, prometen a Pere de 
Casadevall, paborde de l’Almoina, no presentar querella judicial contra l’anterior 
debitori. 

N. Ramon Gil. 42 x 33 cms. +Celrà, 97. 
 
2860 
1347 juliol 19 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, estableix a Guillem Llorens, de 

Celrà, dues vessanes petites del camp de Pedró, de Celrà, a cens de 24 sous, per 23 
lliures d’entrada. 

N. Ramon Gil. 55 x 51 cms. +Celrà, 98. 
 
2861 
1347 juliol 23 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, estableix a Bernat Pasqual dues 

vessanes del camp del Pedró de Celrà a cens de 24 sous, per 20 lliures d’entrada. 
N. Ramon Gil, Carta partida. 62 x 47 cms. +Celrà, 99. 
 
2862 
1347 juliol 19 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, estableix a Guillem Bosser, de 

Celrà, una feixa de dues vessanes petites, situada a Celrà, indret de la Massana, a 
cens de 24 sous, per 51 lliures d’entrada. 

N. Ramon Gil. Carta partida. 50 x 52 cms. +Celrà, 100. 
 
2863 
1347 juliol 19 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, estableix a Guillem Llorens, de 

Celrà, dues vessanes del camp de Pedró, de Celrà, a cens de 24 sous, per 23 lliures 
d’entrada. 

N. Ramon Gil. Carta partida. 61 x 54 cms. +Celrà, 101. 
 
2864 
1347 juliol 19 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, estableix a Ferrer Alberguer i el seu 

fill Arnau dues vessanes del camp de Pedró, de Celrà, a cens de 24 sous, per 30 
lliures d’entrada. 

N. Ramon Gil. Carta partida. Hi ha els dos exemplars.49 x 39 cms. +Celrà, 102 
 
2865 
1347 agost 30 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, estableix a Pere de Costes, de Celrà 

una vessana del camp de Pedró, de Celrà, a cens de 12 sous, per 12 lliures 
d’entrada. 

N. Ramon Gil. Carta partida. 46 x 52 cms. +Celrà, 103 
 
2866 
1347 agost 28 



Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, estableix a Peregrí Migera, de 
Celrà, una vessana del camp de Pedró, de Celrà, a cens de 12 sous, per 12 lliures 
d’entrada. 

N. Ramon Gil. Carta partida. 57 x 42 cms. . +Celrà, 104. 
 
2867 
1347 agost 28 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, estableix a Guillem Massot, de 

Celrà, una vessana del camp de Pedró, de Celrà, a cens de 12 sous, per 12 lliures 
d’entrada. 

N. Ramon Gil. Carta partida. 56 x 39 cms. +Celrà, 105. 
 
2868 
1347 setembre 6 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, estableix a Ramon Hugues i a la 

seva esposa Margarida, dues vessanes del camp de Falguerosa, de Celrà, a cens de 
24 sous, per 10 lliures 16 s. d’entrada. 

N. Ramon Gil. Carta partida. 49 x 47 cms.. +Celrà, 106 
 
2869 
1347 agost 24 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, estableix a Andreu des Molar, de 

Celrà una vessana del camp des Crous, de Celrà, a cens de 12 sous, per 8 lliures 15 
sous d’entrada. 

N. Ramon Gil. Carta partida. 49 x 54 cms.. +Celrà, 107. 
 
2870 
1347 agost 24 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, estableix a Bernat Blanch, de Celrà, 

dues vessanes del camp de Riquèn, de Celrà, a cens de 24 sous, per 26 lliures 
d’entrada. 

N. Ramon Gil. Carta partida.56 x 42 cms. +Celrà, 108 
 
2871 
1347 agost 24 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, estableix a Andreu de Molar, de 

Celrà, una vessana del camp de ses Creus, de Celrà, a cens de 12 sous, per 8 lliures 
15 sous d’entrada. 

N. Ramon Gil. Carta partida. 48 x 54 cms. +Celrà, 109. 
 
2872 
1347 agost 23 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, estableix a Pere de Riera, de Celrà, 

dues vessanes del camp de ses Creus, de Celrà, a cens de 24 sous, per 10 lliures 
d’entrada. 

N. Ramon Gil. Carta partida. 51 x 39 cms. +Celrà, 110. 
 
2873 
1347 agost 21 



Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, estableix a Pere Bufart, de Celrà, 
una vessana del camp de Cruïlles, de Celrà, que afronta amb el camí que va de 
Celrà al Ter, a cens de 12 sous, per 75 sous d’entrada. 

N. Ramon Gil. Carta partida. 47 x 55 cms. +Celrà, 111. 
 
2874 
1347 octubre 10 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, estableix a Salvador Saborell i 

Peregrina, esposos de Celrà, una vessana del camp de Falguerosa, de Celrà, a cens 
de 12 sous, per 108 sous d’entrada. 

N. Ramon Gil. Carta partida. 68 x 36 cms. +Celrà, 112 
 
2875 
1347 setembre 19 
Guillem Mir, fill de Guillem Mir, de Celrà, enfranquit per l’ardiaca major de 

la seu, es fa home propi de l’Almoina, per haver casat amb Agnès, filla de Ramon 
de Llor, de Celrà. 

N. Ramon de Bruguera. 14 x 30 cms. +Celrà, 113 
 
2876 
1347 setembre 29 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, estableix a Pere Sabet, de Celrà, 

una vessana del camp de Pedró, de Celrà, a cens de 12 sous, per 11 lliures 
d’entrada. 

N. Ramon Gil. Carta partida. 51 x 44 cms. +Celrà, 114. 
 
2877 
1347 setembre 18 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, estableix a Bernat de Prat, de 

Celrà, dues vessanes del camp de les Creus, de Celrà, a cens de 24 sous, per 16 
lliures d’entrada. 

N. Ramon Gil. Carta partida. 54 x 39 cms. +Celrà, 115. 
 
2878 
1349 desembre 30 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, estableix a Guillem de Prat, de 

Celrà, dues vessanes del camp Riquèn, de Celrà, que ha renunciat Berenguer 
Aurich, que les tenia a cens de 20 sous, a cens de 10 sous, per 140 sous d’entrada. 

N. Ramon Gil. Carta partida. 55 x 42 cms. +Celrà, 116. 
 
2879 
1348 maig 23 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, estableix a Berenguer Aurich de 

Celrà, dues vessanes del camp de Riquèn, de Celrà, a cens de 20 sous, per 24 lliures 
d’entrada. 

N. Ramon Gil. Carta partida. 60 x 41 cms. +Celrà, 117. 
 
2880 
(1349) 1350 març 16, Girona 



Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, estableix a Berenguer de Verdera, 
de Celrà, una feixa del camp del Pedró, de Celrà, que ha renunciat Berenguer 
Hauniç, com a hereu de Pere de Costes, a cens de 6 sous, per 100 sous d’entrada. 

N. Ramon Gil. Carta partida. 60 x 39 cms. +Celrà, 118. 
 
2881 
(1349) 1350 març 16, Girona 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, estableix a Berenguer de Verdera, 

de Celrà, una casa d’aquest poble, anomenada sa Masó, i un hort amb oliveres 
contigu a la mateixa, a cens de 10 sous, per 400 sous d’entrada. 

N. Ramon Gil. Carta partida. 55 x 40 cms. +Celrà, 119. 
 
2882 
1359 octubre 3, Girona 
Pere Ganter, fill de Bernat Bosser, de Celrà, atès que Ramon de Clota, 

paborde de l’Almoina i oncle seu, li llegà el mas de Clota, el rep de mans dels 
marmessors d’aquest, Ramon Masó i Nicolau de Font. 

N. Ramon de Bruguera. 21 x 41 cms. +Celrà, 120. 
 
2883 
1349 novembre 23 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, atès que Guillem Llorens, de Celrà, 

es proposa de renunciar dues vessanes del camp de pedró, que ell li havia establert 
el 1347 a cens de 24 sous i entrada de 23 lliures, li redueix a la meitat les dues 
quantitats. 

N. Ramon Gil. 64 x 36 cms. +Celrà, 121. 
 
2884 
1350 desembre 18, Girona 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, estableix a Berenguer de Verdera 

un quadró situat a Celrà, indret de Ferregenal, que ha renunciat Guillem Mir, a 
cens de 8 sous, per 200 sous d’entrada. 

N. Ramon Gil. Carta partida. 51 x 43 cms. +Celrà, 122. 
 
2885 
1350, juny 4 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, atès que Agnès Colltort, propietària 

del mas Colltort de Celrà, i Bernat Pasqual, han renunciat dues peces del camp de 
Pedró, les estableix a Guillem Llorens, també de Celrà, a cens de 10 sous, per 100 
sous d’entrada. 

N. Ramon Gil.Carta partida. 75 x 41 cms. +Celrà, 123. 
 
2886 
1350 juny 3, Girona 
Agnès, viuda de Pere de Colltort, de Celrà, a qui Pere de Casadevall, paborde 

de l’Almoina, havia establert una feixa del camp del Pedró, la renuncia en no tenir 
manera de treballar-la. 

N. Ramon Gil. 31 x 30 cms. +Celrà, 124. 
 
2887 



1350 agost 8, Girona 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, atès que Ferrer Pahiça i Ferrer 

Prima, de Celrà, han renunciat uns horts que tenien per l’Almoina, per cens 
excessiu, els estableix a Bernat de Prat, a cens de 7 sous, per 30 sous d’entrada. 

N. Ramon Gil.Carta partida. 56 x 39 cms. +Celrà, 125. 
 
2888 
1351 abril 11, Girona 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, atès que Peregrí Migera, de Celrà, 

ha renunciat una feixa del camp del Pedró, per la que feia 12 sous de cens, 
l’estableix a Ferrer Vidal, del mateix lloc, per 70 sous d’entrada. 

N. Ramon Gil. Carta partida. 60 x 40 cms. +Celrà, 126. 
 
2889 
1353 maig 3, Girona 
Nicolau de Boera, ferrer de Girona, procurador de Ferrer, fill de Bonanat de 

Colomer, natural de Canet, amb consentiment de Jaume Triador, d’Aiguaviva, 
oncle d’aquest, ven a Guillem de Pou, meseller de Celrà, una vinya i bosc situats a 
Celrà, que es tenen per Pere d’Escala, ciutadà de Girona, pel preu de 20 sous. 

Sense cloure. 36 x 36 cms. +Celrà, 128. 
 
2890 
1353 juny 8, Girona 
Pere Abril, fill de Pere Abril, de Celrà, reconeix a Agnès, viuda de Bernat 

d’Escala, ser home propi d’ella. 
N. Ramon de Peradalta. 21 x 34 cms. +Celrà, 129. 
 
2891 
1357 maig 10, Girona 
L’abat Pere, de Sant Pere de Galligants, Jaume Massot, procurador de 

Guillem de Torrelles, canonge i paborde de Juny de la seu, i com a tal, senyor del 
castell de Palagret de Celrà, fra Pere Llapart, prior de Sant Miquel de Cruïlles, 
Pere Loreta, beneficiat de Sant Jaume de la seu, i Francesc Andreu, procurador de 
l’Almoina, que tenen respectivament 7/12, un terç, un terç i mig i mig terç de la 
resta, de diverses propietats de Celrà, les divideixen. 

N. Ramon de Bruguera. 63 x 63 cms. +Celrà, 130. 
 
2892 
1357 març 25, Girona 
Bernat Llobet, Berenguer Pons, Ferrer Palet, Ramon de Verdera, Bernat 

Verdera, Bernat Castelló, Guillem de Suardell, Berenguer Morgat, Arnau Massot, 
Pere de Buçanela, Berenguer Tallada, Ramon Pons i Berenguer Cor, tots de Juià, 
reconeixen a Ramon de Clota, paborde de l’Almoina, estar obligats a pagar-li mig 
delme de les terres que tenen a les parròquies de Juià i Sant Martí Vell, indret de 
Gostalc. 

N. Francesc Viader. 79 x 64 cms. +Celrà, 131. 
 
2893 
1359 octubre 18, Celrà 



a) Pere d’Escala, ciutadà de Girona, senyor de la força d’Aguiló, de Celrà, ven 
a Pere Rei, d’aquest lloc, una terra que es té per l’Almoina, situada al pla de Celrà, 
indret d’Olovar, de tres saions de cabuda, per 60 sous. 

b) El mateix firma rebut al mateix de 10’5 lliures, entrada de l’establiment 
d’una terra contigua a l’anterior. 

N. Ramon de Bruguera. 43 x 46 cms. +Celrà, 132. 
 
2894 
1359 octubre 18, Celrà 
Capbreu de l’Almoina a Celrà, d’establiments fets per Pere d’Escala, ciutadà 

de Girona, a Pere Rei, Bernat Duran, Arnau Esteve, Guillem Celrà i Berenguer 
Pich, de terres situades a Celrà, indret d’Olivar. 

N. Ramon de Bruguera. 84 x 57 cms. +Celrà, 133. 
 
2895 
1363 febrer 4, Girona 
Guillem de Santvicenç, paborde de Gener a la seu, enfranqueix Margarida, 

filla de Bonanat de Pedrés, de Celrà, que casa amb Pere, fill de Pere Llunell de 
Celrà, dona seva pròpia per la meitat, per 16 diners. 

N. Bernat de Serra, de la cúria episcopal. 24 x 30 cms. +Celrà, 134. 
 
2896 
1364 setembre 28, Celrà 
Arnau Caulera, fill d’Arnau Caulera, de Celrà, renuncia a l’Almoina una casa 

que té a la cellera del poble, per la que fa un parell de gallines de cens. 
N. Ramon Gil. 28 x 29 c, s. +Celrà, 135. 
 
2897 
a) 1372 març 11. Girona 
Beatriu, filla de Pere Ferrer, de Celrà, i esposa de Bernat Ferrer, draper de 

Girona, ven a Arnau Roca, procurador de Pere Dalmau, paborde de l’Almoina, 
censos i prestacions que rep a Celrà, d’en Guinart, Arnau Esteve, Pere Reig, Pere 
Carcassó, en Sords, en Molar, en Sabet, Pere Cornei, en Viladevall àlies Rosses, 
Berenguer Prat, en Ramis àlies Banyes, en Verdera, en Garriga, en Saborell, 
Bernat Esteve, en Bou, en Llapart, Arnau Esteve jove, en Guaresques, Pere Fill, en 
Calvet, en Quintanes, en Banyes àlies Palau, Pere Moner, Bernat Castelló, en Gros, 
en Montornés i Guillem Duran, pel preu de 179 lliures 9 sous. 

b) 1372 novembre 13 
A requeriment d’Arnau de Roca, Bernat de Pinós, jutge ordinari de Girona, 

autentica l’heretament que es transcriu, fet per Arnau Ferrer a favor de Pere 
Ferrer l’any 1342. 

c) A rerqueriment del mateix, el mateix jutge autentica el testament de Pere 
Ferrer, de Celrà, fet l’any 1342 

N. Guillem de Donç. 200 x 73 cms. +Celrà, 136 (rotlle). 
 
2898 
1372 març 12-13, Celrà 
Capbreu fet a Pere Dalmau, paborde de l’Almoina, de béns sitats a Celrà, per 

Pere Guinart, Nicolau Esteve (1), Pere Rei (29, Berenguer Moler (3), Pere Carcassó 
(4), Bernat Forts (5), Jaume Molar (6), Pere de Pou ses Comes (7), Pere Cornill (8), 



Berenguera, viuda de Pere Sabet (9), Guillem de Viladevall àlies Rosses, taverner 
de Girona (10), Berenguer de Prat i el seu fill Pere de Prat, ferrers de Girona (11), 
Agnès, filla de Bernat Minis i esposa de Berenguer Banyes (12), Berenguer 
Verdera (13), Berenguer Garriga (14), Sibilꞏla, filla de Pere Saborell i esposa de 
Pere Trials (15), Bernat Esteve (16), Guillem Duran (17), Agnès, filla de Ferrer 
Bou i esposa de Guillem Colteller (18), Bernat Llapart (19), Arnau Esteve jove 
(20), Francesc Goresques (21), Pere Fill (22), Pere Sabater (23), Berenguer Caulera 
(24), Sibilꞏla, filla de Pere Quintana (25), Pere Banyes, de la vall de Palagret (26), 
Francesca, filla de Pere Moner (27), Pere Arnau Rodlens (28), Bernat Castelló, de 
Juià (29), Maria, viuda de Ramon Gros de Juià i el seu fill Pere (30), i Berenguer 
de Montornés (31). 

N. Guillem de Donç, de Girona. 390 x 50 cms. +Celrà, 137 (rotlle). 
 
2899 
1373 juliol 14, Girona 
Berenguera, viuda de Pere Sabet, de Celrà, ven a Arnau Esteve i Agnès, 

esposos del mateix lloc, una vinya que té a Celrà, indret d’Espirà, que conté la 
cavadura de 12 homes, i una vinya i bosc del mateix lloc, que conté la cavadura de 
50 homes i es tenen pel benefici de Santa Anastàsia de la seu, pel preu de 43 lliures. 

Sense cloure. 55 x 42 cms. +Celrà, 138 
 
2900 
1379 octubre 18, Girona 
Caterina, filla de Pere Julià, de Celrà, i esposa de Pere Vall, del mateix lloc, 

enfranquida del domini del castell de Palagret, es fa dona pròpia de Jaume de 
Soler, paborde de l’Almoina per 1/6, per raó del seu matrimoni. 

N. Ramon de Peradalta. 24 x 28 cms. +Celrà, 139. 
 
2901 
1380 novembre 24, Girona 
Guillem Bosser, de Celrà, renuncia per 8 anys una terra que té per l’Almoina a 

Celrà, indret de Maçana. 
N. Ramon de Peradalta. 27 x 37 cms. +Celrà, 140. 
 
2902 
1381 febrer 22, Girona 
Brunissendis, viuda de Bernat Castelló, i el seu fill Pere, de Juià, venen a 

Bernat d’Estanyol, beneficiat de la seu, com a privada persona, el directe domini i 
3 sous de cens sobre una feixa situada a Juià, indret de Pradell, d’una vessana de 
cabuda, per 120 sous. 

N. Ramon de Peradalta. 63 x 39 cms. +Celrà, 141. 
 
2903 
1382 abril 26, Girona 
Pere de Pou ses Comes, de Celrà, que ha comprat a Pere Alberguer, propietari 

del mas Pericó Pere, de Sant Martí Vell, una feixa situada a Celrà, indret 
d’Arenes, que conté 3 vessanes, per 9 lliures, atès que el paborde de l’Almoina i els 
rectors de l’altar de Sant Jaume de la seu li han demostrat el seu directe domini, 
els cabreva l’esmentada terra. 

N. Ramon de Peradalta. 56 x 22 cms. +Celrà, 142. 



 
2904 
1382 agost 14, Girona 
Berenguer Garriga, de Celrà, renuncia per cens excessiu a l’Almoina dues 

feixes que té a la muntanya d’Espirà, per les que feia 4 sous de cens. 
N. Ramon Mercader. 22 x 32 cms. +Celrà, 143. 
 
2905 
1383 gener 22, Girona 
Joana, esposa de Bartomeu Gener, dit Duran, de Celrà, filla de Francesc Vidal 

des Camps, de la Pera, enfranquida pel paborde de Maig de la seu, es fa dona 
pròpia de l’Almoina, per haver entrat al mas Gener de Celrà. 

N. Ramon de Peradalta. 18 x 37 cms. +Celrà, 144. 
 
2906 
1386 febrer 13, Girona 
Ramon Roig, canonge i paborde de Juny de la seu, com a senyor del castell de 

Palagret, enfranqueix Pere, fill de Berenguer Prat, per 12 florins d’or d’Aragó. 
N. Ramon Gil. 30 x 26 cms. +Celrà, 145 
 
2907 
1383 maig 18, Girona 
Pere Seguelàs, dit Baugés, de Sant Martí Vell, ven a Francesc Teixidor, de la 

cellera del mateix poble, una peça situada a l’indret de Pedret, per 60 sous bar., 
amb reserva de domini per a Bernat de Puig, clergue de Sant Martí Vell. 

Sense cloure. 34 x 36 cms. +Celrà, 146. 
 
2908 
1385 setembre 23, Girona 
Berenguera, viuda de Pere Sabet, de Girona, ven a Pere Ferrer, del mateix lloc, 

una vinya i avellaneda que té per l’Almoina, situada a l’indret de Rovira, per 100 
sous. 

N. Pere Mut. 44 x 31 cms. +Celrà, 147. 
 
2909 
1385 octubre 8, Juià 
Ramon de Juià, donzell, enfranqueix Margarida, filla de Ramon Vidal de 

Verdera, de Juià, per 2 sous 8 d. 
N. Joan de Fontcoberta, de Girona. 20 x 30 cms. +Celrà, 148. 
 
2910 
1385 novembre 10, Girona 
Guillem, fill de Jaume Duran, de Celrà, ven a Peregrí Migera, del mateix lloc, 

un erm situat a Celrà, indret de Lofira, que afronta amb el Ter i que té per Pere 
d’Escala, ciutadà de Girona, senyor de la torre d’Aguiló, i pel rector del benefici de 
Sant Jaume de la seu, pel preu de 9 florins d’or d’Aragó. 

N. Ramon Gil. 61 x 37 cms. +Celrà, 149 
 
2911 
1385 febrer 22, Girona 



Ferrer Bideu, de Celrà, cabreva a Pere Radulf, paborde de l’Almoina una 
terra d’una vessana, situada a l’indret del Pedró, que ha comprat a Ferrer Vidal 
Brandia, del mateix lloc. 

N. Guillem Llobet. 21 x 32 cms. +Celrà, 150 
 
2912 
(ca 1350) 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, que havia establert a Bernat de 

Camps, de Celrà, dues vessanes del camp de Pedró, a cens de 24 sous i 24 lliures 
d’entrada, a petició de Saurina, viuda de dit Bernat, redueix a la meitat els dits 
cens i entrada. 

Sense cloure. 65 x 31 cms. +Celrà, 151. 
 
2913 
1402 maig 16, Girona 
Jaume Riard, fill de Pere Riard, de Celrà, reconeix ser home propi de Pere de 

Bergadà, paborde de l’Almoina, per dues parts, i per la tercera, de la pabordia de 
Juny de la seu, per haver-ho estat el seu pare. 

Sense cloure. 17’5 x 30 cms. +Celrà, 152. 
 
2914 
1402 octubre 28, Girona 
Bernat Perich i el seu fill Antoni Perich, de Celrà, cabreven a Pere de Bergadà, 

paborde de l’Almoina, un canp de Celrà, de 2 vessanes, comprat a Francesca, 
esposa de Jaume de Casademont, de Bordils. 

N. Narcís Simó. 10 x 29.5 cms. +Celrà, 153. 
 
2915 
1405 maig 22, Girona 
Berenguer Saló, de Bordils, permuta amb Arnau Esteve, paraire de Girona, fill 

i hereu de Berenguer Esteve, de Bodils, una feixa que té per l’Almoina a Bordils, al 
veinat d’Olmet, indret dit Via de Girona, per un quadró pròxim situat a l’indret de 
les Oliveretes i un altre quadró pròxim a la casa de dit Saló, que es té per l’hospital 
nou de Girona. 

Sense cloure. Carta partida. 60 x 42 cms. +Celrà, 154. 
 
2916 
1409 maig 14, Girona 
Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, atès que aquesta havia comprat a 

Beatriu, filla de Pere Ferrer de Celrà i esposa de Bernat Ferrer, mercader de 
Barcelona, tres mitges quarteres de cens que Berenguer Garriga feia per una terra 
situada a Celrà, indret de Cloper de Cogul, prop de la riera de Palagret, que es 
tenia per l’Almoina i a la que s’atribuïa una cabuda de dues vessanes, havent 
constatat que sis saions són a domini de l’hospital nou de Girona, i un saió pel 
monestir de Ripoll, i per tant queden només per l’Almoina nou saions, redueix a 
Berenguer Pich, possessor de dita terra els set saions restants per 110 sous, tot 
mantenint el cens predit. 

N. Miquel Pere. 66 x 50 cms. +Celrà, 155. 
 
2917 



1412 agost 30, Girona 
Pere de Bordils, Bernat Teixidor i altres procuradors de diversos ciutadans de 

Girona i de veïns de pobles de la seva vegueria, defineixen a la universitat dels 
homes de Celrà un deute de 624 lliures 11 sous per 5.500 sous. 

N. Joan de Font. 77 x 65 cms. +Celrà, 156 
 
2918 
1391 juliol 3, Girona 
Bernat de Llach, draper de Girona, cabreva a Guillem Ramon de Serres i Pere 

de Fàbregues, procuradors de l’Almoina, un pati o eixida de la cellera de Celrà, pel 
que fa 2 sous de cens. 

N. Bernat de Donç. 25 x 25 cms. +Celrà, 157. 
 
2919 
1390 octubre 18, Girona 
Pere Prat, que s’ha casat al mas Duran àlies Gener de Celrà, enfranquit pel 

paborde de Juny de la seu, es fa home propi de l’Almoina, a causa del seu 
matrimoni amb Francesca Duran. 

N. Narcís Simó. 29 x 31 cms. +Celrà, 158. 
 
2920 
1413 gener 19, Girona 
Bernat Prat, de Celrà, atès que Guillem Duran àlies Gener, li va vendre a ell i a 

Pere de Prat, germà seu difunt, una terra de Celrà, indret d’Espinalbs, i una altra 
situada “Sota los Puigs”, que eren de pertinences del mas Duran, i que dit Pere les 
vengué a l’atorgant sense firma de senyor directe, retorna al mas Duran la terra 
que en formava part. 

N. Miquel Pere. 34 x 58 cms. +Celrà, 159. 
 
2921 
1369 agost 24, Girona 
Pere de Pou, fill de Jaume de Pou i de Dolça, esposos, natural de Celrà i 

ciutadà i escrivent de Girona, ven a Berenguer Mor, domer de Celrà, una casa 
situada en aquest poble, prop del cementiri, que havia estat de Tomasa, Englentina 
i Caterina, esposa i filles respectivament de Dalmau de Pardina, pel preu de 24 
lliures bar. 

N. Ramon Gil. 83 x 33 cms. +Celrà, 160. 
 
2922 
1414 gener 17, Girona 
Pere Mor i Berenguer Veray, de la vall de Reixach de Celrà, marmessors de 

Berenguer Mor, domer de Celrà, venen a Bernat Prat de Fora, també de Celrà, 
una casa situada a la cellera de Celrà, pel preu de 8 lliures. 

Sense cloure. 47 x 59 cms. +Celrà, 161. 
 
2923 
1411 juny 23 
Bernat Prat i Arnau Celrà, de Celrà, marmessors de Pere Prat, germà seu, 

venen a Bernat Milà, del mateix lloc, una terra situada a l’indret de Camp de 



l’Almoina, de dues vessanes de cabuda i que afronta amb el camí reial, pel preu de 
13 lliures 1 sou. 

Sense cloure. 34 x 59 cms. +Celrà, 162. 
 
2924 
1414 desembre 12, Girona 
Bernat Milà, de Celrà, ven a Bernat Prat, de la cellera del mateix poble, una 

terra del Camp de l’Almoina, de dues vessanes, per 14 lliures 10 sous. 
Sense cloure. 43 x 56 cms. +Celrà, 163. 
 
2925 
1415 juny 28, Girona 
Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, fatiga la venda que Pere Mor i 

Berenguer Veray, marmessors de Berenguer Mor, domer de Celrà, havien fet a 
Bernat Prat de Fora, d’una terra de Celrà, pròxima al cementiri, per 8 lliures. 

N. Miquel Pere. 34 x 56 cms. +Celrà, 164. 
 
2926 
1420 abril 17, Girona 
Arnau Mercer àlies Alrà, prevere de Celrà, cabreva a Pere de Bergadà, 

paborde de l’Almoina, una casa que aquest li ha establert, situada al mateix poble, 
prop del cementiri. 

N. Miquel Pere. 24 x 34 cms. +Celrà, 165. 
 
2927 
1421 agost 29, Girona 
Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, atès que el mas Gener àlies Duran de 

Celrà tenia la batllia de certs censos de la mateixa Almoina, que actualment és 
enrunat i que el propietari, Gabriel Gener, mort sense fills l’ha llegat a parents 
pròxims i, després de subhasta no s’ha trobat qui el prengués a 30 sous de cens, 
l’estableix a Pere Llapart, parent de l’anterior propietari, a cens d’11 sous, amb 
obligació de fer-se home propi, que podrà redimir-se per 22 lliures. 

N. Miquel Pere. 64 x 47 cms. +Celrà, 166. 
 
2928 
1421 juliol 22, Girona 
Blanca, viuda de Dalmau Romeu, de Celrà, i néta de Pere Arnau Rodlens, 

propietària del mas Pere Arnau Rodlens, renuncia un quadró que té per l’Almoina 
i pel benefici de Santa Anastàsia, que tenia a la vall de Palagret, pel que feia una 
quartera de blat de cens. 

N. Joan de Font. 24 x 44 cms. +Celrà, 167. 
 
2929 
1429 juliol 28, Girona 
Blanca, viuda de Dalmau Romeu, de Celrà, i néta de Pere Arnau Rodlens, 

propietària del mas Pere Arnau Rodlens, renuncia un quadró que té per 
l’Almoina, situat a Celrà, pel que feia una quartera de blat de cens. 

N. Berenguer Ferrer. 26 x 32 cms. +Celrà, 168. 
 
2930 



1443 març 26, Girona 
Joan Verdera, domer de Celrà, ven a Pere Bideu, del mateix lloc, un camp i 

olivet situat a Celrà, prop del camí reial, indret de les Basses, que es té per 
l’Almoina, pel preu de 25 lliures. 

N. Pere Sitjar.44 x 49 cms. +Celrà, 169. 
 
2931 
1447 novembre 19, Girona 
Jaume Ferrer, de Flaçà, renuncia una terra que té a Sant Martí Vell, indret de 

Fontaleu, per Pere Almar, de la Pera, al que feia tres quarteres de blat de cens. 
Sense cloure. 33 x 21 cms. Deteriorat. +Celrà, 170. 
 
2932 
1458 abril 29, Girona 
Blanca, esposa de Llorenç Aulina àlies Esteve de la Vila, de Celrà, renuncia per 

cens excessiu una possessió de vinya i avellaneda situada a Celrà, a la muntanya 
d’Espirà, que tenia per l’Almoina i pel benefici de Santa Anastàsia. 

N. Pere Sitjar. 33 x 44 cms. +Celrà, 171. 
 
2933 
1462 abril 5, Girona 
Pere Milà, de Celrà, ven a Pere Valls, del mateix lloc, una terra i bosc situat a 

Celrà, indret de Coloma, d’una vessana de cabuda, que és a directe domini dels 
hereus de Bernat d’Escala, de Girona, pel preu de 20 sous. 

N. Bernat Escuder. Expedició de 1585. 39 x 32 cms. +Celrà, 172. 
 
2934 
1407 febrer 15, Girona 
Margarida, filla d’Esteve Mateu, de Vilobí, que ha rebut heretament del mas 

Gener àlies Duran de Celrà, es fa dona pròpia de Pere de Bergadà, paborde de 
l’Almoina, amb consentiment del seu marit, Guillem Milà. 

Sense cloure. 16 x 30 cms. +Celrà, 173. 
 
2935 
1407 gener 28, Girona 
Guillem Milà, fill de Pere Milà, de Sant Martí Vell, que s’ha casat al mas 

Gener àlies Duran, de Celrà, amb Margarida, filla d’Esteve Mateu, de Vilobí, 
reconeix ser home propi de l’Almoina per raó del mateix mas. 

Sense cloure. 15 x 390 cms. +Celrà, 174. 
 
2936 
1461 setembre 23, Celrà 
Narcisa, filla de Jaume Moler ça Font., de Celrà, ven a Bartomeua, esposa de 

Joan Puigsunyer àlies Moler, una casa o cortal situada a la cellera de Celrà, pel 
preu de 9 lliures. 

N. Antoni Arnau. 48 x 45 cms. +Celrà, 175. 
 
2937 
1495 juny 27, Girona 



Joan Mosqueres, teixidor de llana i lli de Celrà, renuncia a l’Almoina una terra 
de tres saions, situada a Celrà, indret d’Olivar, per la que feia 1’5 quartera de blat 
de cens. 

N. Joan Oliu. 27 x 35 cms. +Celrà, 176. 
 
2938 
1505 abril 5, Girona 
Joan Riera àlies Palet, paborde de l’Almoina, estableix a Bernat Esteve de la 

Borna, de Celrà, una terra situada a Celrà, indret de les Arenes, de dues vessanes 
de cabuda, a prestació de tasca, i en rep d’entrada un bosc situat al Bac de 
Cousines, de 8 vessanes. 

N. Narcís Reixach. 53 x 34 cms. +Celrà, 177. 
 
2939 
1521 juliol 31, Girona 
Bernat Bosser, de Celrà, renuncia a l’Almoina dues vessanes del camp dit 

Riquenat o Massanés, de Celrà, pel que feia cens de 13 sous. 
N. Dalmau Ombert. 20 x 38 cms. +Celrà, 178. 
 
2940 
1533 febrer 8, Girona 
Joan Xifre, prevere de Juià natural de Celrà, cabreva com a privada persona 

un pati situat a la cellera de Celrà, que havia estat de Bernat Llach, draper de 
Girona, de 12 x 18 passes, i un altre contigu, d’un saió d’extensió, pels que fa 8 i 16 
diners de cens respectivament. 

N. Joan Guilana. 21 x 36 cms. +Celrà, 179. 
 
2941 
1549 abril 13, Girona 
Pere Bruguera àlies Bosser, pagès de Celrà i la seva esposa Antònia, 

propietària del mas Bosser, cabreven a l’Almoina un bosc de Celrà, indret de 
Bellsolell, de 6 vessanes, pel que fan 4 diners de cens. 

N. Miquel Garbí. 19 x 34 cms. +Celrà, 180. 
 
2942 
1548 desembre 26, Girona 
Guerau Ros, de Celrà, cabreva a Baldiri Batlle, paborde de l’Almoina, dues 

vessanes d’un camp de tres, situat a Celrà, del que la riera de Palagret se’n havia 
endut una vessana i que abans havia estat de Pere Banyes. 

N. Miquel Garbí. 18 x 49 cms. +Celrà, 181. 
 
2943 
1562 novembre 9, Girona 
Baldiri Balle, paborde de l’Almoina, estableix a Gabriel Pujol àlies Mosquera, 

dos saions de terra situats a Celrà, prop del camí de la barca de Medinyà, a cens de 
2 sous, per un parell de perdius d’entrada. 

N. Joan Benet Pasqual. 42 x 30 cms. +Celrà, 182. 
 
2944 
1564 juny 12, Girona 



Rafael Julià, sagristà de Sant Feliu de Girona, Antoni Bellver, beneficiat de la 
seu, Pere Gem, pagès de Bordils, i altres marmessors d’Antoni Pujol, teixidor, a fi 
de dotar un benefici a honor dels Sants Guerau, Cosme i Damià a l’església 
parroquial de Celrà, venen a Antoni Banyes dues vinyes situades a Celrà, indret de 
la Riera, de 6 vessanes de cabuda, que es tenen per l’hospital nou de Girona i per 
l’Almoina, pel preu de 40 lliures bar. 

N. Bernat Pasqual, 63 x 32 cms. +Celrà, 183. 
 
2945 
1471 gener 17, Girona 
Bernat Esteve de Fora, de Celrà, renuncia a Narcís Bruguera, paborde de 

l’Almoina, una terra que té per aquesta a Celrà, dita camp de les Arenes, de 2 
vessanes, per la que feia 16 diners de cens. 

N. Antoni Arnau. 19 x 38 cms. +Celrà, 184. 
 
2946 
1576 juny 5, Girona 
Pere Serra, teixidor de llana de Girona i propietari del mas Vermell de Celrà, 

el ven a Pere Pagès Saulina, de Celrà, amb reserva de directe domini per 
l’Almoina, pel preu de 175 lliures. 

Sense cloure. 47 x 65 cms. +Celrà, 185. 
 
2947 
1583 novembre 26, Girona 
Antic Valls, pagès i propietari del mas Valls de Celrà, ven a Jaume Cortada, 

paraire de la mateixa parròquia, a carta de gràcia, una terra de 4 vessanes, situada 
al pla de Celrà, indret de Lofira, pel preu de 60 lliures. 

N. Pere Canals. 40 x 27 cms. +Celrà, 186. 
 
2948 
1593 juliol 1, Girona 
Gaspar Pagès de la Vila, pagès de Celrà, ven a Joan Nató, del mateix lloc, a 

carta de gràcia, el camp dels Cortils, de 2 vessanes, per 15 lliures. 
N. Miquel Savarrés. 46 x 29 cms. +Celrà, 187. 
 
2949 
1595 juliol, Celrà 
Capbreu de possessions situades a Celrà, que fan a Enric Sampsó, paborde de 

l’Almoina, Francesc Pujol i Mosqueres, Antoni Banyes àlies Taverner (1), Joan 
Banyes (29, Miquel Sàbat (3), Miquel Parahí (4), Sixte Clar (5), Sixte Pousescomes 
(6), Sixte Guinart (7), Angela Cabanyer, esposa de Baldiri Saguer àlies Cabanyer 
(8), Miquel Preses i Pontós (9), Antiga Valls, viuda d’Antic Valls de Vall del 
torrent de la vall d’Aguito (10), Sixte Pousescomes (11), Antiga Quintana, viuda de 
Miquel Carreres àlies Quintana (12), Miquel Costa, abaixador (13), Eovald Prim 
(14), Sixte Clar (15), Bernat Prat (16), Antoni Galter (17), Bertran Blay àlies 
Matas, bracer (18), Jaume Cortada, paraire (19), Sebastià Verdera i Miquel Rafart 
àlies Verdera, gendre seu (29), Joan Bosser (21), Sixte Pousescomes (22), Caterina 
Bideu, esposa de Pere Esteve àlies Bideu (23), Gaspar Pagès de Vila (24), Antoni 
Banyes àlies Taverner (25) i Antoni Banyes àlies Taverner i Magdalena Taverner, 
esposos (26). 



N. Jeroni Gifra, de Girona. 450 x 57 cms. +Celrà, 188 (rotlle). 
 
2950 
1596 març 12 
a) Miquel Hospital, pagès de Sant Daniel, cabreva a l’Almoina dues vessanes 

del camp de les Creus, de Celrà, situat a l’indret d’Agulló. 
b) Àngela Cabanyer, esposa de Baldiri Saguer àlies Capanyer, cabreva una 

terra de Celrà, situada a l’indret de Basses. 
c) Jaume Prim, de Bordils, cabreva 6 vessanes de Bordils, situades a l’indret de 

Loffira. 
d) Guerau Blanc, fuster francès veí de Celrà, cabreva una casa i hort situats al 

veïnat de Barraca. 
N. Miquel Vila. 63 x 56 cms. +Celrà, 189. 
 
2951 
1596 maig 9, Girona 
Pere Pagès Saulina, pagès, propietari del mas Vermell de Celrà, cabreva el seu 

mas, que té per l’Almoina, el colꞏlegi de Sant Martí Sacosta i l’hospital nou de 
Girona, a l’esmentada Almoina. 

N. Miquel Vila. 16 x 65 cms. +Celrà, 190. 
 
2952 
1596 maig 29, Girona 
a) Joan Serra àlies Nató, i el seu fill Pere Nató, del veïnat de la Cabanya de 

Celrà, cabreven a l’Almoina una casa situada al mateix veïnat. 
b) Montserrat Pagès, esposa de Joan Constans àlies Pagès, sabater del veïnat 

de la Cabanya de Celrà, cabreva a l’Almoina una casa i eixida del mateix veïnat. 
N. Miquel Vila. 31 x 55 cms. +Celrà, 191. 
 
2953 
1597 maig 31, Girona 
a) Guerau Molar del Portal, de Celrà, cabreva a Enric Sampsó, paborde de 

l’Almoina, una feixa de Celrà, indret de Creus, d’una vessana i mitja. 
b) Esteve Guinart, pagès de Palagret, veïnat de Celrà, procurador de Pere 

Taverner, pagès del mateix lloc, cabreva al dit Enric Sampsó un camp de Celrà, 
indret de les Creus, de 2 vessanes. 

N. Miquel Vila, 33 x 65 cms. +Celrà, 192. 
 
2954 
1594 juny 14, Girona 
Sebastià Barrera, pagès de Celrà, cabreva a Enric Sampsó, paborde de 

l’Almoina, un quadró de terra que té a Celrà, indret de Clopera de Cogul, de 9 
saions de cabuda. 

N. Miquel Vila, 14 x 66 cms. +Celrà, 193. 
 
2955 
1596 novembre 8, Girona 
Antoni Rafart, propietari del mas Rafart de Celrà, cabreva a Enric Sampsó, 

paborde de l’Almoina, el mas Ricart del mateix lloc, que té 300 vessanes de bosc i 
conreu. 



N. Miquel Vila. 18 x 64 cms. +Celrà, 194. 
 
2956 
1596 novembre 30, Girona 
Miquel Sàbat, Antònia, viuda de Jaume Prim àlies Bideu, Jaume Blanch i 

Francesc Giralt, tots de Celrà, cabreven a Enric Sampsó, paborde de l’Almoina, 
diverses possessions situades a Celrà, que es descriuen. 

N. Miquel Vila, 59 x 65 cms. +Celrà, 195. 
 
2957 
1596 desembre 28, Girona 
Sixta Ravell, viuda de Bartomeu Rafart àlies Ravell, de Celrà, fa donació a la 

filla Antònia, de 29 lliures que ella constitueix en dot per a Jaume Gilet, francès, 
ferrer de Celrà, que hi correspon amb el tantumdem. 

N. Miquel Vidal., 34 x 19 cms. +Celrà, 196. 
 
2958 
1579 desembre 17, Girona 
Gaspar Pagès, pagès de Celrà, reconeix a Jeroni Balle, paborde de l’Almoina, 

que pertany a aquesta un bosc de 5 vessanes, situat a Celrà, indret del Congost, 
que afronta amb el Ter mitjançant el camí Reial, i desisteix de posseïr-la, com 
havia intentat. 

N. Jaume Vives. 16 x 26 cms. +Celrà, 199. 
 
2959 
1598 gener, 9 i 11 
a) Francesc Valls, propietari del mas Valls de Celrà, cabreva a l’Almoina una 

terra situada més enllà de la Riera d’Aguiló. 
b) Baldiri Clara, procurador de Pere des Bach, donzell de Girona, cabreva a 

l’Almoina una terra que havia estat del mas Cornell de Celrà, situada a l’indret de 
ses Arenes, i heretada de Francesc des Vern, donzell de Celrà. 

N. Miquel Vila. 36 x 66 cms. +Celrà, 200. 
 
2960 
1598 març 3, Girona 
Guerau Blanch, fuster de Celrà, cabreva a l’Almoina una terra amb 16 oliveres 

situada a Celrà, veïnat de la Cabanya, d’una vessana, que té per compra feta a 
Antoni Sabater. 

N. Miquel Vila. 13 x 65 cms. +Celrà, 201. 
 
2961 
1599 setembre 26, Girona 
Miquel Geli, de Santa Llogaia de Terri, cabreva a Enric Sampsó, paborde de 

l’Almoina, una feixa del seu mas Esteve de la Borda, de Celrà, de dues vessanes, 
situada a Celràm indret de les Arenes. 

N. Miquel Vila. 14 x 64 cms. +Celrà. 202 
 
2962 
a) 1601 febrer 19, Girona 



Leonard Ginesta, treballador de Celrà, cabreva a l’Almoina, una casa que té 
per aquesta, per Sant Martí Sacosta, per Sant Pere de Galligants i per l’hospital de 
Santa Caerina de Girona, situada a Celrà, indret de la Cabanya. 

b) 1600 desembre 7 
Damià Costa, pagès de Celrà, cabreva a l’Almoina una terra de 2 vessanes, 

situada a Celrà, indret de Riquèn. 
N. Jeroni Gifre. 44 x 31 cms. +Celrà, 203. 
 
2963 
1633 setembre 1, Girona 
Jaume Cervià i Moler, pagès de Celrà, cabreva a l’Almoina una peça de terra 

de Celrà, indret de les Massanes, de 2 vessanes, que afronta amb el camí que va de 
Celrà a l’areny i barca de Medinyà. 

N. Jaume Riurans. 30 x 22 cms. +Celrà, 205. 
 
2964 
 1537 agost 4, Girona 
 Damià Picó, fill de Cristòfol Picó, de Fonolleres, davant de Baldiri Batlle, 

prepòsit de l’Almoina i de Joan Font, batlle del castell de Brunyola, demana i obté 
la remissió de certs delictes comesos, per 4 ducats, que valen quatre lliures 16 sous 
bar. 

N. Joan Benet Pasqual 
30 x 38 cm 
+Fonolleres, 1. 
 
2965 
 1540, agost 7, Girona 
 Gaspar Barrot, notari de Girona, atès que Antoni Prats, prepòsit de 

l’Almoina, quan vivia, va concedir les notaries de Brunyola, Gaüses i Fonolleres a 
Joan Guilana, Joan Fontanella i Gaspar Villena respectivament, de manera que 
després de la mort d’ells el dret de les dites notaries passés a l’atorgant, renuncia 
l’expressat dret. 

N. Joan Gonech 
35 x 41 cm 
+Fonolleres, 2 
 
2966 
1220 maig 11, Besalú 
Ramon de Port, la seva esposa Ermessendis i el seu germà Bernat de Port, 

enfranqueixen Besalú, home propi seu que havia estat del mas de Puigventós de 
Sant Iscle d’Hostoles, que passa a ser home propi de Bernat de Meixella, per 10 
sous. 

N. Bernat de Prat. 13 x 13 cms. Fora de lloc. +Fonolleres, 3. 
 
2967 
1259 desembre 13, Girona 
 Ferrer de Bellaguarda i la seva esposa, Berenguera, per bé de la seva ànima 

fan donació a l’Almoina, en mans del prepòsit Marquès de Santa Cecília, de tots 
els seus béns, que tenen a les parròquies de Santa Cristina d’Aro, Rupià, 



Ultramort, Parlavà i Mata, amb reserva d’usdefruit i de 2000 sous per dit Ferrer i 
de 100 aurei per dita Berenguera 

N. Ramon Oller de Palol, de la curia episcopal 
Carta partida, 78 x 25 cm 
+Fonolleres, 7. 
 
2968 
 1186 gener 26 
 Testament d’Adelaida de Rupià, que escull per marmessors el bisbe de 

Girona, el prior d’Ullà, el seu marit, Guillem de Rupià, Guillem d’Illa, Arnau de 
Sobreporta i el germà d’aquest, Guerau, i Arnau de St Esteve, es fa enterrar a 
Rupià, fa llegats de devoció, deixa al seu fill Guerau la seva propietat a la 
parròquia de Saus, deixa masos a les filles Gueraua, Anglesa, Estefania i Dolça, i 
als fills Guillem, Bernat i Anglès, propietats a Fonolleres, Sant Pere Pescador i el 
castell de Vultrera 

Berenguer, canonge d’Ullà 
34 x 18’5 cm. Deteriorat 
+Fonolleres, 8. 
 
2969 
(1185) 1186 gener 22 
Ramon de Monells, i la seva esposa Raimunda donen a Guillem Bofill la batllia 

de les seves possessions de Fonolleres, a cens de tres migeres de civada, per 100 
sous bar. 

N. Pere, prevere. Còpia de 1322. 17 x 28 cms. +Fonolleres, 9. 
 
2970 
 s.XII, sense data 
 Bernat Bernat, fill de Guisla, promet a Gaufred Bastó, fill d’Ermengarda, i a 

Berenguer Gaufred, fill d’Adalgardis que els defensarà el castell de Fonolleres, i 
els promet fidelitat 

Sense cloure 
14 x 24’5 cm 
+Fonolleres, 10  
 
2971 
 s.XIII, sense data 
 Bernat Andreu de Fonolleres reconeix tenir pel seu senyor, Guillem 

d’Ullastret, la meitat d’unes feixes situades a Parlavà i Fonolleres 
Sense cloure 
17 x 28 cm 
+Fonolleres, 11  
 
2972 
1045 desembre 20 
Bernat Guillem de Fonolleres, la seva esposa Guinillis i els seus fills Guillem, 

Bernat i Pere, atès que el prevere Pere els retreu per mitjà d’una escriptura 
signada pel bisbe Gualaric, d’haver ocupat béns donats per Guistrillis i el seu 
marit Seniofred a Santa Eulàlia d’Ultramort, en ocasió de la consagració d’aquesta 
església, els defineixen. 



N. Arnau, levita. Còpia de 1242. 13 x 51 cms. +Fonolleres, 12. 
 
2973 
1093 maig 21 
La vescomtessa Ermessendis dòna a Guillem Gaufred i al fill d’aquest, 

Gaucebert, el mas Duran, excepte allò que té Pere Guillem; els dòna també la 
batllia d’Ultramort i rep d’ells homenatge per l’alou d’Ultramort i la promesa de 
certes prestacions agràries. 

N. Pere, prevere. 44 x 12 cms. +Fonolleres, 13. 
 
2974 
 1120 febrer 14 
 Pere Ramon de Peratallada, amb consentiment de l’església de Girona, 

estableix a Arnau, clergue d’Ultramort i al seu puer Bernat el mas que té per ell a 
Ultramort, a cens de dos capons i un porc canonical i a condició que si Bernat no té 
fills, torni el mas a un dels clergues d’Ultramort, i en rep 20 sous de diners de 
moneda de Girona. 

Actum est hoc .XVI. Kl marcü anno .XII. regni Ledovici regis 
N. Bernat, sotsdiaca 
17’5 x 28 cm 
+Fonolleres, 14. 
 
2975 
1123 octubre 2 
Bernat de Vultrera i el seu germà Guillem fan homenatge a Humbert de 

Tallada i Guillem, germans, pel castell de Fonolleres, que havia estat de Guillem 
Bernat. 

N. (...). Còpia posterior. 9 x 28 cms. +Fonolleres, 15. 
 
2976 
1157 setembre 27 
Guillem de Rupià i la seva esposa Adaledis concorden amb Estrella, mare de 

dita Adaledis i amb Guillem, fill també d’Estrella, que aquests cediran als primers 
tota la senyoria que tenen més enllà del Ter i es quedaran tota la senyoria que fou 
de Bernat de Vultrera i del seu pare Ponç Guillem, a condició de que si dita 
Adaledis morís sense fills, la possessió tornaria a Estrella, i si morís Guillem sense 
fills, passaria tota a Adaledis. 

N. Guillem, monjo i levita. Carta partida. 15 x 37 cms. +Fonolleres, 16. 
 
2977 
1158 gener 21 
Pere de Sant Julià i Alamanda, esposos, defineixen a la germana de dit Pere, 

Ermengardis, i al fill d’aquesta, Guillem de Montmarí, el mas de Mata, situat a la 
parròquia de Sant Julià de Mata, del comtat d’Empúries. 

N. Bernat, paborde de l’església de Sant Quirze. 12 x 29 cms. +Fonolleres, 17. 
 
2978 
 1154 abril 14 
 Pactes entre el comte Hug d’Empúries i Pere de Palau, pels quals el comte 

dóna a aquest en feu els boscos comtals, d’Ullà fins al gual de sa Gula, i al de la 



Tallada, li encomana el castell de Fonolleres, i li dóna la propietat de Pere Bernat, i 
dit Pere de Palau promet servir-lo a Empúries amb la mainada des de Sant Martí 
fins al primer de maig. 

Acta scriptura conveniencie .XVIII. Kalendas maii anno .XVII. regnante 
Ludovico rege iuniore. 

N. Bernat, prevere.  
Carta partida. 35 x 28 cm. 
+Fonolleres, 18. 
 
2979 
s.XIII, sense data 
Capbreu que fa Guillem Bofill, dels drets que rep el senyor Ramon de Palol pel 

castell de Fonolleres, als llocs de Fonolleres, Parlavà i Ultramort; masos Ferrer, 
Miró, Sardina, Prat, Sans, Llavià, Bernat Ferrer, Pagès, Martí, Ros, Foraster, 
Terrer, Artau, Borrell de Vilar, Moner, Ermessendis Ros, Gil i Risailes, de 
Fonolleres; Negre, d’Ullastret; Joan de Garriga, Gispert, Juliana, Martí, 
Carbonell, Vicenç, Marca, Pere Garriga, Ministral, Joan de Salvetat, Pagès, 
Guitart, Mestre, Coloma, Martí Pagès, Pere Ramon, Rabiola, Pou, Roquer, Bessó, 
Cuixat, Domènec, Deu i Olivera, d’Ultramort; Julià, Vidal, Fidel, Puig, Castelló, 
Cornet, Cerç, Ponç, Bonfill, Martí Montaner, Boet, Pagnès, Púbol, Ramon Ferrer, 
Deus i Coll, d’Ultramort. 

Sense cloure 
85 x 23 cm 
+Fonolleres, 19. 
 
2980 
1205 maig 18 
Ramon de Juià, la seva esposa Dolça i el seu fill Ramon enfranqueixen Pere 

Basi, que passa a ser home propi de Guillema de Sant Iscle, per 80 sous bar. 
N. Berenguer, levita 
6 x 18’5 cm 
+Fonolleres, 20. 
  
2981 
1213 setembre 30 
Guillem Ramon de Parlavà defineix a Bernat de Santmartí, de Foixà, el delme i 

propietat que té a les parròquies de Parlavà i Rupià, el mas de Bevià que habita 
Bernat Adalbert a Madremanya i el delme de Palau Sardiaca, i en rep homenatge. 

N. Sunifred, sotsdiaca 
Còpia de 1265. 24 x 18 cm 
+Fonolleres, 21. 
 
2982 
1224 agost 16, Ullastret 
Bernat de Foixà, amb la seva esposa Sança, empenyora a Guillem d’Ullastret 

els masos que habiten Guillem Benet i Ramon Pere Rovira, situats a Fonolleres, 
per 300 sous melgoresos, i li dòna per fiadors Ferrer de Santiscle, Dalmau de 
Santmartí i els dos tenidors dels masos esmentats. 

N. Guillem Llorens, prevere d’Ullastret. 30 x 15 cms. +Fonolleres, 22. 
 



2983 
(1228) 1229 març 12 
Gueraua de Flaçà i el seu marit Berenguer de Vilar reconeixen haver rebut per 

mans de Berenguer de Finestres els 300 aurei que es devien a Gueraua per 
l’esponsalici que li havia donat el seu primer marit, Guillem de Santiscle, assegurat 
sobre possessions situades a Sant Iscle d’Empordà i Ultramort, i sobre una part del 
delme de Sant Sadurní. 

N. Guillem, sots-diaca. 8 x 19 cms. +Fonolleres, 23. 
 
2984 
1229 agost 4, Ullastret 
Bernat de Foixà fa donació al seu cosí, Guillem d’Ullastret, com a penyora de 

fidelitat, del feu de dos masos de Fonolleres, on habiten Guillem Benet i Ramon 
Pere. I dit Guillem presta homenatge, salvant la fidelitat al comte d’Empúries. 

N. Guillem Llorenç 
Carta partida, 22 x 22 cm 
+Fonolleres, 25  
 
2985 
(1230) 1231 gener 17 
Adalets de Rupià fa donació a la seva filla Guillema del seu dret per raó de dot 

sobre la possessió que havia estat del pare d’aquesta, Bernat de Rupià, amb 
reserva de 700 morabatins i dels esplets dels dos primers anys 

N. Bernat Esteve S. Ricard d’Osca  
Còpia de 1242. 15 x 32 cm 
+Fonolleres, 26 
 
2986 
1234 maig 8 
Berenguer Pere, cambrer del monestir de Sant Feliu de Guíxols, enfranqueix 

Pere Jover, veí d’Ullastret i la seva esposa Ponça, que passen a ser persones 
pròpies de Pere de Terrades. 

N. Pere, levita de Sant Feliu de Guíxols 
17 x 13 cm 
+Fonolleres, 27 
 
2987 
1235 desembre 21 
Ferrer de Bellaguarda dóna a Castelló Sabater i a la seva esposa (...) una terra 

a Mata[judaica], indret de Codits, a cens d’una quartera de blat, i en rep (...) sous 
d’entrada. 

N. Ramon, prevere 
12’5 x 14’5 cm. Deteriorat  
+Fonolleres, 28  
 
2988 
1247 novembre 29 
Arnau de Llagostera, ven a l’Almoina en mans del prepòsit Pere de Pedrinyà, 

un home seu, Pere Janer, fill de Pere Bord, d’Ultramort i veí de la Pera, per 20 
sous melgoresos. 



N. Bernat de Vic, de Girona. S. Arnau de Sant Martí 
22 x 14 cm 
+Fonolleres, 29. 
 
2989 
(1250) 1251 març 8 
Ponç Hug, comte d’Empúries, estableix a Berenguera Bruguera mig mas que 

havia estat de Berenguer Canet, situat a Ullastret, i que el comte Hug havia donat 
a Guillem, oncle de dita Berenguera, el qual va llegar-lo a ella. 

N. Guillem Pere, de Castelló. 15 x 15 cms. +Fonolleres, 30. 
 
2990 
(1255) 1256 gener 21 
Ferrera, filla de Berenguer de Parlavà, i el seu marit, Bernat Ribot, defineixen 

a Bartomeua, germana de dita Ferrera, esposa de Pere Mercer, els drets i feus que 
l’esmentat Berenguer tenia a les parròquies de Parlavà, Matajudaica, Ultramort, 
la Pera, Canet, Santa Coloma de Matella, Peratallada i Canapost i un capmàs de 
Parlavà, per 500 sous bar., dels que dita Bartomeua en paga 300 i Agnès, mare de 
Ferrera, 200; i exceptuen de la venda el delme d’Ullastret i drets i béns a Calonge, 
Romanyà i Girona. 

N. Bernat de Vic. S. Arnau de Sant Martí 
Carta partida 43 x 29 cm 
+Fonolleres, 31  
 
2991 
(1256) 1257 gener 25 
Guillema de Rupià, en bé de la seva ànima, dóna a Pere Gispert, prepòsit de 

l’Almoina, la seva part del castell de Fonolleres, junt amb la terra que conrea 
directament i els masos Miquel i Ferrer i la borda d’en Roig, amb reserva 
d’usdefruit en violari. 

N. Bernat de Vic . S. Joan de Porqueres 
49 x 24 cm 
+Fonolleres, 32  
 
2992 
(1259) 1260 gener 27 
Guillema de Rupià reconeix a Marquès de Santa Cecília, prepòsit de 

l’Almoina, que la coromina dita de Cunyà, que és de la parròquia de Fonolleres i 
de Serra, és del terme i pertinença del castell de Fonolleres. 

N. Ramon Oller de Palol, de la cúria episcopal 
14 x 23’5 cm 
+Fonolleres, 33  
 
2993 
(1259) 1260 gener 27 
Marquès de Santa Cecília, prepòsit, i Pere de Cornellà, procurador de 

l’Almoina, prometen a Guillema de Rupià que, en cas que ella permuti el seu 
castell de Rupià, permutaran també la part del castell de Fonolleres que ha donat a 
l’Almoina, per rendes de valor de 100 sous melg. a l’any. 

N. Ramon Oller de Palol 



Carta partida 14’5 x 23’5 cm 
+Fonolleres, 34  
 
2995 
(1259) 1260 gener 21 
Marquès de Santa Cecília, prepòsit i Pere de Cornellà, procurador de 

l’Almoina, reconeixen a la senyora Guillema de Rupià, que en fer ella donació a 
l’Almoina de la seva part del castell de Fonolleres, no tenia intenció d’incloure-hi 
els feus de cavallers i jurisdiccions que té a les parròquies de Serra, Sant Iscle i 
Canet, ni el bosc dit Descarrega, però sí la coromina establerta a Bernat Porcell, de 
Fonolleres i a Bernat Dorca, de Serra, i el monar que hi passa. 

N. Ramon Oller de Palol, de la cúria episcopal 
Carta partida 53 x 24 cm 
+Fonolleres, 35  
 
2996 
1259 desembre 13 
Ferrer de Bellaguarda firma a la seva esposa Berenguera rebut de 400 aurei 

alfonsins en concepte de dot, i assegura aquests i els 400 de la seva donació per 
causa de núpcies sobre els masos i rendes de Rupià, Ultramort i Parlavà. 

N. Ramon Oller de Palol 
Carta partida 19’5 x 27 cm 
+Fonolleres, 36  
 
2997 
1261 juliol 25 
Dalmau de Rocabertí i Berenguera de Sant Iscle firmen a Ramon Sarró i 

Margarida, esposos d’Ullastret, un camp a Santa Coloma de Matella, pel que fan 
les prestacions de consuetud a Fonolleres, i en reben 10 sous bar. 

N. Guillem Bernat, sotsdiaca de Parlavà 
12 x 18’5 cm 
+Fonolleres, 37  
 
2998 
1262 agost 30 
Testament o codicil de Ramon de Gironella, que elegeix per marmessors el 

bisbe Pere de Girona, Gaufred de Cruïlles, Ramon de Puiggalí i la seva esposa 
Agnès, elegeix sepultura a Sant Daniel; fa deixes al seu nebot, Bernat d’Arenys i al 
seu escuder Esteve; enumera els seus deutes que s’han de pagar, confirma la 
donació feta a dita Agnès, a qui deixa sota la protecció del rei, de béns a Rupià i a 
Caldes, i prega als seus germans, Simó de Gironella i Guillem Ramon, que firmin 
el seu testament. 

N. Bernat de Caderita, de Barcelona 
Còpia de 1262 63 x 20 cm 
+Fonolleres, 38  
 
2999 
1262 agost 28 
Ferrer de Bellaguarda reconeix al bisbe Pere de Castellnou que per raó de la 

donació de Bernat de Monells, ardiaca de la Selva, feta a la dignitat episcopal, de la 



parròquia de Mata, té per ell diversos censos, dits vulgarment guàrdies, que rep als 
masos Puig, Gironí, Deu i Figueres. 

N. Jaume Ballester, de la Bisbal 
Còpia de 1295. 26’5 x 23 cm 
+Fonolleres, 39  
 
3000 
1263 setembre 4, Parlavà 
Arnau de Miana, ardiaca d’Empordà i beneficiat de Fonolleres, enfranqueix 

Raimunda, filla de Bernat Foraster, de Fonolleres, que passa a ser dona pròpia de 
l’Almoina, per 2 sous 8 d. 

N. Bernat, sots-diaca de Parlavà. 9 x 15 cms. +Fonolleres, 40. 
 
3001 
1266 abril 21 
Ponç Hug, comte d’Empúries, a instància de Guillem Bofill de Fonolleres, 

defineix a Berenguer Portell, del mateix lloc, totes les peticions de garbes que li feia 
Arnau de Terrades, batlle d’Ullastret. 

N. Llorenç, prevere d’Ullastret. Carta partida. 13 x 18 cms. +Fonolleres, 41. 
 
3002 
1267 novembre 26 
Arnau d’Olives, paborde de Maig de la seu, enfranqueix Gueraua, filla de Pere 

Martí, de Parlavà, que passa a ser dona pròpia de l’Almoina, per 2 sous 8 d. 
N. Guillem Martí. 8 x 17 cms. +Fonolleres, 42. 
 
3003 
1270 maig 28 
Berenguer de Torroella, fill de Bernat de Torroella, cavaller de la Bisbal, fa 

donació a Arnau de Terrades, batlle d’Ullastret, del mas de Guillem Benet, de 
Fonolleres, que ha rebut en llegat de Ramon d’Ullastret, amb reserva del dret del 
senyor del castell de Foixà. 

N. Guillem Redorta, de la Bisbal. S. Guillem d’Espolla. 26 x 26 cms. 
+Fonolleres, 43. 

 
3004 
(1271) 1272 febrer 17 
Berenguer Porcell, de Fonolleres, fill de Bernat Porcell i Barcelona, esposos, 

reconeix ser home propi del comte d’Empúries per raó de la sentència de Bernat 
d’Empúries, jutge comtal, encara que els seus pares fossin de Granollers del 
Vallès. 

N. Pere de Coll, d’Ullastret. 14 x 22 cms. +Fonolleres, 44. 
 
3005 
(1274) 1275 gener 10 
Dalmau de Rocabertí ven al comte Hug d’Empúries tots els drets que rep a les 

parròquies de Fonolleres, Ullastret, (...), Canet, Ultramort i altres llocs per raó de 
la seva posessió de Fonolleres, i que té en feu pel mateix comte, pel preu de 5.900 
sous bar. 

N. Mateu Eimeric, de Castelló. 51 x 20 cms. +Fonolleres, 45. 



 
3006 
1274 setembre 1 
Berenguer de Fontcoberta, lloctinent de Dalmau de Rocabertí, estableix a 

Bernat Ferrer, de Fonolleres, fill de Pere Taverner, el mas de Ramon Ferrer, de 
Fonolleres, a cens d’un sester de civada, una aimina de blat i prestacions personals, 
a condició que es faci home propi seu, per 30 sous d’entrada. 

N. Guillem Bernat, de Verges. Carta partida. 20 x 20 cms. +Fonolleres, 46. 
 
3007 
1274 agost 28 
Dalmau de Rocabertí defineix a Arnau de Terrades, d’Ullastret, els seus drets 

sobre la persona de Berenguer Portell, de Fonolleres. 
N. Mateu Eimeric, de Castelló. 11 x 29 cms. +Fonolleres, 47. 
 
3008 
(1275) 1276 febrer 25, Rupià 
Dalmau de Santiscle ven a Dalmau de Santa Coloma una terra situada a Santa 

Coloma de Matella, pel preu de 30 sous. 
N. Guillem Bernat de Parlavà. 12 x 22 cms. +Fonolleres, 49 
 
3009 
1275 abril 18 
El comte Hug d’Empúries i el seu fill Ponç Hug venen a Arnau de Terrades tot 

el directe domini i censos que reben a les parròquies de Fonolleres, Ullastret, 
Parlavà, Sant Iscle, Canet, Ultramort de Santa Coloma de Matella, pel preu de 
8.000 sous. 

N. Mateu Eimeric, de Castelló. S. Berenguer de Centenys. 66 x 22 cms. 
+Fonolleres, 50. 

 
3010 
1276 juliol 22 
Arnau de Terrades, d’Ullastret, ven al seu germà Guillem de Terrades la 

coromina d’Arenella, de Fonolleres, amb reserva de domini directe i de cens d’un 
diner, pel preu de 2.000 sous. 

N. Guillem Blanch, de Sant Iscle. Còpia de 1304, 15 x 30 cms. +Fonolleres, 51. 
 
3011 
1277 desembre 29 
La comtessa Sibilꞏla d’Empúries defineix a Arnau de Terrades, d’Ullastret, les 

justícies que l’avi d’ella, Ramon de Palol, havia retingut sobre el castell de 
Fonolleres. 

N. Besalú Burgués, de Girona. S. Bernat Palol. 17 x 22 cms. +Fonolleres, 53. 
 
3012 
1277 maig 24 
Procés informatiu rebut pel jutge Bernat d’Empúries, dels drets que 

l’Almoina, d’una part, i Arnau de Terrades, d’Ullastret, d’altra part, senyor de la 
possessió dita del Cominal, reben de Guillem Miquel, Jaume Ferrer, Guillema 
Llabià, Guillem Bofill, Berenguer Porcell, Bernat Pagès, Ramon Ferrer, Guillem 



Foraster, Pere Delmer, Pere Terrèn, Adelaida Ros, Angelina Canet, Pere 
Taverner, Berenguer Sans, Francesc Artal, Guillema ça Rovira, Ferrera, filla de 
Joan Poc de ça Pera, Ramon de Pals, Arnau Bofill, Guerar Faber, Ramon 
Salvador, Guillema Nodrissa, Lyr (sic), Guillem Benet, Ramon de Prat, Pere 
Martí, Pere Llabià, Gueraua Portes, Agnès, viuda de Pere Jaume, Berenguer de 
Verges, Ermessendis Vaquer, Guillema Corsana i el fill d’aquesta, Pere de 
Paratge, per béns situats a les parròquies de Fonolleres, Matella, Parlavà i Serra 
de Daró. 

N. Ramon Moli. 132 x 56 cms. +Fonolleres, 54 
 
3013 
 (1278) 1279 març 2 
Guillem Gerondí, de Matajudaica, i Brunissendis, esposos, venen a Ramon 

Sabater i Peregrina, esposos del mateix lloc, un hort que tenen a Mata, per 60 sous 
bar., amb reserva de tasca i braçatge per l’Almoina. 

N. Bartomeu de Planes, de Rupià 
25 x 19 cm 
+Fonolleres, 55  
 
3014 
1281 desembre 20 
Berenguer Sans, de Fonolleres, ven a Agnès, viuda de Pere Jaume, del mateix 

lloc, una feixa de terra situada a Fonolleres, indret de ça Peixera, que es té per 
l’Almoina, pel preu de 230 sous. 

N. Pere de Coll, de Monells. Còpia de 1342. 23 x 27 cms. +Fonolleres, 56. 
 
3015 
(1281) 1282 gener 30 
Guillem Miquel, de Fonolleres, enfranqueix Guillema, filla de Pere Salvador, 

del mateix lloc, que passa a ser dona pròpia d’Arnau de Terrades. 
N. Berenguer Barber, d’Ullastret. 10 x 17 cms. +Fonolleres, 57. 
 
3016 
1282 maig 1 
Garsendis, esposa d’Arnau de Terrades, d’Ullastret, firma a Pere de Fontclara, 

de Girona, la venda que el dit marit seu ha fet a aquest de la possessió de 
Fonolleres que havia estat de Dalmau de Rocabertí. 

N. Berenguer Barber, d’Ullastret. 14 x 16 cms. +Fonolleres, 58. 
 
3017 
1282 maig 1 
Arnau de Terrades, d’Ullastret, ven a Pere de Fontclara, jurista de Girona, els 

masos de Guillem Bofill, Ramon Ferrer i Bernat Miró, de Fonolleres, i de Pere 
Dalmau, de Parlavàm i drets que rep a Fonolleres, Parlavà, Ullastret, Sant Iscle, 
Canet, Ultramort i Matella, per raó de la posessió de Fonolleres que Dalmau de 
Rocabertí havia venut al comte Hug d’Empúries, per qui ho té, pel preu de 10.000 
sous. 

N. Besalú Burgués. 70 x 26 cms. +Fonolleres, 58. 
 
3018 



1282 juliol 30 
Berenguer Porcell, de Fonolleres, cabreva a Pere de Fontclara una feixa que té 

per ell al Camp de Pere Jaume, que és part de la possessió que dit Pere de 
Fontclara ha comprat a Arnau de Terrades, d’Ullastret, i que havia estat de 
Dalmau de Rocabertí. 

N. Besalú Burgués. 12 x 20 cms. +Fonolleres, 59. 
 
3019 
1286 abril 18,  
Guillem de Clota, prepòsit de l’Almoina, estableix a Ponç d’Ullà, de Rupià, un 

moner i llicència per a construir un molí a les parròquies de Serra i Fonolleres en 
un termini de 5 anys. 

N. Guillem Redorta, de la Bisbal. S. Guillem d’Espolla 
Carta partida, 21’5 x 21’5 cm. Hi ha els dos exemplars 
+Fonolleres, 60  
 
3020 
1287 gener 27 
a) Alemany, fill i hereu d’Arnau de Foixà, i la seva mare Gueraua, venen a 

Arnau de Terrades, d’Ullastret, el directe domini sobre dos masos de Fonolleres 
que per dit Arnau de Foixà tenia en feu Guillem d’Ullastret, habitats un per 
Ramon Benet i l’altre per Bernat Rovira de Fonolleres, homes propis de l’esmentat 
Arnau de Terrades, per 500 sous melgaresos. 

b) Els mateixos atorgants reconeixen a Arnau de Terrades que li han venut el 
directe domini i homenatge dels masos esmentats, i li donen per fiadors d’evicció a 
Guillem Ferrer, batlle, Ramon Ferrer, Arnau Ribot i Jaume Ros, de Foixà. 

N. Ramon Molí, d’Ullastret 
57’5 x 26 cm 
+Fonolleres, 61  
 
3021 
1287 novembre 7 
El comte Ponç Hug d’Empoúries reconeix a Berenguer de Terrades, jurista, 

que aquest té la jurisdicció civil de Fonolleres, i li concedeix en feu la jurisdicció 
criminal del mateix lloc. 

N. Ramon Moli. Còpia de 1298, 28 x 28 cms. Hi ha còpies de 1299 i 1311. 
+Fonolleres, 62. 

 
3022 
1288 setembre 17 
Arnau de Terrades, batlle d’Ullastret per part del comte d’Empúries, 

enfranqueix Sibilꞏla, filla de Berenguer Trilla de Garriga, també d’Ullastret, que 
passa a ser dona pròpia de Berenguer de Terrades, senyor de Fonolleres, per 2 
sous 8 de bar. 

N. Ramon Molí, d’Ullastret 
8’5 x 16 cm 
+Fonolleres, 63  
 
3023 
(1289) 1290 abril 3 



Arnau de Terrades, batlle d’Ullastret pel comte d’Empúries, enfranqueix 
Berenguer, fill de Berenguer Porcell, de Fonolleres, per 300 sous bar. 

N. Ramon Molí, d’Ullastret 
10 x 15 cm 
+Fonolleres, 64  
 
3024 
1290 desembre 16 
Ramon Vengist, de Fonolleres, i la seva esposa Raimunda reconeixen a Arnau 

de Terrades ser persones pròpies seves i fer-li un parell de gallines de cens en 
reconeixement de domini. 

N. Bernat de Roca, d’Ullastret 
14 x 20 cm 
+Fonolleres, 65  
 
3025 
1290 agost 12 
Arnau de Gualta, cavaller, i la seva esposa Sança, venen a Arnau Adroher, 

prepòsit de l’Almoina, 1/8 del delme de la terra dita Sa Plaja, que té Guillem 
Miquel, de Fonolleres, i un cens d’una oca, per 65 sous bar. 

N. Bernat de Roca, d’Ullastret 
18’5 x 22 cm 
+Fonolleres, 66  
 
3026 
(1291) 1292 gener 28 
Simó de Trilla, cavaller, i Guillem de Terrades, d’Ullastret, marmessors 

d’Arnau de Terrades, venen a Berenguer de Terrades, jurista de Girona, els masos 
de Ramon Benet, Guillema ça Rovira, Peregrí, i els homes propis Ramon Vengist, 
Berenguer Forner i na Fresca i els directes dominis que dit Arnau tenia a 
Fonolleres, excepte el mas de Berenguer Porcell, pel preu de 1.800 sous bar. 

N. Berenguer Barber, d’Ullastret 
42 x 32 cm 
+Fonolleres, 67  
 
3027 
(1291) 1292 març 27 
El comte Ponç Hug d’Empúries reconeix a Jaume Ferrer, Berenguer Porcell, 

Ramon Benet, Guillem Bofill, Bernat Pagès, Jaume Delmer, Guillem Foraster, 
Ramon Salvador i a la universitat dels homes de Fonolleres, no tenir sobre ells dret 
d’host, tolta ni quèstia, i anulꞏla els homenatges que n’hagués rebut per coacció 
durant la invasió francesa. 

N. Bernat de Roca, d’Ullastret. 28 x 27 cms. Hi ha còpies de 1344 i 1374. 
+Fonolleres, 68. 

 
3028 
1371 octubre 22 
Tomàs Gaugí, veí de Castelló d’Empúries i procurador de Maria Alvar, 

comtessa d’Empúries i senyora a violari del castell d’Ullastret, notifica a Francesc 
de Palol, fill de Simó de Palol i d’Alamanda, esposos, haver-se emparat de la 



jurisdicció del castell de Fonolleres, amb motiu d’haver-la el dit Francesc venuda a 
Martí Oller de Brunyola, home incapaç de posser-la, per ésser de condició rústica. 

N. Guillem Llobet, de Palol. 
47 x 41 cm 
+Fonolleres, 69  
 
3029 
(1292) 1293 febrer 26 
La comtessa Sibilꞏla d’Empúries, que té a violari el castell d’Ullastret, 

enfranqueix Adelaida, filla de Bernat Trilla, d’Ullastret, que passa a ser dona 
pròpia de l’Almoina, per 2 sous 8 d. 

N. Berenguer Barba, d’Ullastret. 15 x 17 cms. +Fonolleres, 70. 
 
3030 
 (1294) 1295 gener 20, 
Maria, víuda de Guillem Miquel, de Fonolleres, amb consentiment del seu fill 

Guillem, dóna a la seva filla Raimunda, una feixa del camp de Llevador, valorat en 
600 sous; 800 sous bar. i aixovar, que aquesta dóna a Guillem Picó, futur marit 
seu, de qui rep 1400 sous de donació per causa de núpcies. 

N. Pere, clergue d’Ullastret 
Carta partida 29 x 23’5 cm 
+Fonolleres, 71  
 
3031 
1295 maig 13 
Ramon de Fontcoberta, cambrer del monestir de Sant Miquel de Fluvià, 

enfranqueix Guillema, filla de Pere Vidal, de Llabià, per 2 sous 8 d. 
N. Dalmau de Vilaür, de Torroella de Montgrí. 10 x 19 cms. +Fonolleres, 73. 
 
3032 
 (1294) 1295 març 23 
El comte Ponç Hug d’Empúries reconeix a Berenguer de Terrades, jurista de 

Girona, que amb consentiment seu aquest edifica o restaura la força de Fonolleres, 
i es prometen mútuament no perjudicar-se. 

N. Pere de Serra, de Castelló 
13’5 x 25 cm. Hi ha còpia de 1300, 17 x 27 cm 
+Fonolleres, 73  
 
3033 
1295 agost 17 
Fra Ferrer, prior de Sant Miquel de Cruïlles, enfranqueix Miquel Martí, de 

Fonolleres, i Bernat Parlavà, del mateix lloc, que passen a ser homes propis de 
Berenguer de Terrades, jurista de Girona, per 150 sous bar. 

N. Ramon de Sant Martí, de Monells 
17’5 x 25 cm 
+Fonolleres, 74  
 
3034 
1295 octubre 5 



Guillema, esposa de Guillem Ferrer, de Fonolleres, es fa dona pròpia d’Arnau 
Adroher, prepòsit de l’Almoina. 

N. Pere, clergue d’Ullastret 
11 x 19 cm 
+Fonolleres, 75  
 
3035 
1297 novembre 25 
Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, estableix a Bernat Consi, de 

Matajudaica i a la seva esposa Maria, una terra situada a Ullastret, indret de Pas 
de Daró, a cens d’un parell de capons, per 12 diners d’entrada. 

N. Besalú Burgués. 16 x 23 cms. +Fonolleres, 76. 
 
3036 
(1299) 1300 febrer 23 
Arnau Llavià, de Fonolleres, reconeix a Joan Guerau, ciutadà de Girona, tutor 

de Berenguer, fill i hereu de Berenguer de Terrades, ser home propi d’aquest. 
N. Pere Burgués, de Girona 
9’5 x 21 cm 
+Fonolleres, 77  
 
3037 
 (1299) 1300 març 31 
Guillem, fill de Beatriu Llavià, de Fonolleres, veí de Madremanya, reconeix a 

Sibilꞏla, vídua de Berenguer de Terrades, jurista de Girona, ser home propi del fill 
d’aquest, i fer un parell de gallines de cens. 

N. Besalú Burgués, de Girona 
11 x 21 cm 
+Fonolleres, 78  
 
3038 
1299 juliol 9 
Joan Guerau, ciutadà de Girona, tutor de Berenguer, fill de Berenguer de 

Terrades, jurista de Girona, presenta querella al jutge de Sant Iscle que Guillem 
de Jafre, veguer del comte d’Empúries, li impedeix l’ús de la jurisdicció que té de 
Fonolleres. 

N. Guillem Blanch, de Sant Iscle 
42 x 36 cm 
+Fonolleres, 79  
 
3039 
1299 juny 19 
Joan Guerau, ciutadà de Girona, tutor de Berenguer, fill de Berenguer de 

Terrades, estableix a Miquel Martí, de Fonolleres, una casa i pati dins del recinte 
de Fonolleres, a cens d’un parell de gallines, i en rep 5 sous melg. d’acapte. 

N. Guillem Blanch, de Sant Iscle 
Carta partida 16 x 25’5cm 
+Fonolleres, 80  
 
3040 



1299 juny 19 
Joan Guerau, ciutadà de Girona, tutor de Berenguer, fill de Berenguer 

Terrades, ciutadà de Girona, estableix a Benet Miró, de Fonolleres, un pati de dins 
la força d’aquest lloc, a cens de dos parells de gallines, per 10 sous melg. d’entrada. 

N. Guillem Blanch, de Sant Iscle d’Empordà. Carta partida. 18 x 26 cms. 
+Fonolleres, 81. 

 
3041 
1300 abril 20 
Arnau Adroher, prepòsit de l’Almoina, estableix a Ramon Albert, de 

Madremanya, veí de Fonolleres, home de l’Almoina, per la vida d’aquest, les tres 
coromines que la mateixa Almoina té a Fonolleres, a meitat d’esplets, excepte una 
parellada, on farà ferregenal pels seus bous, amb obligació de femar les 
esmentades coromines. 

N. Besalú Burgués, de Girona 
Carta partida. 22 x 23 cm 
+Fonolleres, 82  
 
3042 
(1302) 1303 gener 31, Rupià 
El bisbe Bernat de Vilamarí enfranqueix Cília, filla de Ponç Ferrer i de 

Berenguera, esposos, d’Ultramort, i en rep 18 sous bar. 
N. Guillem Bertran, de Rupià 
17 x 29 cm 
+Fonolleres, 83  
 
3043 
 1302 abril 25 
 Berenguer de Finestres, cavaller d’Ultramort, enfranqueix Elicsendis, filla 

d’Arnau Jordà, d’Ultramort, per 10 sous bar. 
N. Gaufred Bertran, de Rupià 
Carta partida. 14 x 27 cm 
+Fonolleres, 84  
 
3044 
 (1303) 1304 gener 14 
 Pere Dalmau, fill de Bernat Dalmau, de Parlavà, veí de Foixà, reconeix ser 

home propi de Berenguer de Terrades, jurista de Girona, i fer-li un parell de 
gallines de cens. 

N. Pere Arnau, de Foixà 
13 x 23 cm 
+Fonolleres, 85  
 
3045 
 1304 juny 17 
Joan Guerau, ciutadà de Girona, tutor de Berenguer, fill de Berenguer de 

Terrades, també ciutadà de Girona, i Arnau Adroher, prepòsit de l’Almoina, 
estableixen a Berenguer Rupià, de Canet, 2’5 vessanes del bosc de Matella, a cens 
de les consuetuds de Fonolleres, i en reben 25 sous melg. 

N. Guillem Blanch, de Sant Iscle 



15 x 26 cm 
+Fonolleres, 86  
 
3046 
 (1305) 1306 març 20 
 Testimonis rebuts per ordre de Sibilꞏla, vídua de Berenguer de Terrades, en la 

disputa entre el comú de Fonolleres i Berenguer Porcell, dit Miquel, de dit lloc, 
sobre el curs del camí públic prop del Daró. 

N. Guillem Blanch, de Sant Iscle 
18’5 x 29’5 cm 
+Fonolleres, 87 
 
3047 
1307 setembre 26 
Fra Ramon de Romanyà, cambrer del monestir de Sant Pere de Rodes, 

enfranqueix Guillema, filla de Berenguer de Pi, d’Ultramort, que passa a ser dona 
pròpia de l’Almoina, per 2 sous 8 d. 

N. Bernat de Jonquer, de Castelló. 14 x 14 cms. +Fonolleres, 88. 
 
3048 
 1309 desembre 23, Rupià 
 Pere Simó, àlies Pere Urlozon, d’Ultramort, fa donació a la seva filla 

Francesca d’un camp que té a Santa Coloma de Matella, dit camp de Bosch. 
N. Francesc Franch 
21 x 25 cm 
+Fonolleres, 89. 
 
3049 
 1309 agost 8 
Fra Ramon de Fontcoberta, cambrer del monestir de St Miquel de Fluvià, 

enfranqueix Miquela Corretger, esposa de Pere Abril, de Fonolleres, per 2 sous 8 
d. bar. 

N. Guillem Blanch 
12’5 x 18’5 cm 
+Fonolleres, 90. 
 
3050 
 1310 novembre 27, St Iscle 
 Miquela Corretger, de Sant Iscle, veïna de Fonolleres, amb consentiment del 

seu marit, Pere Abril, de Fonolleres, es fa dona pròpia de Berenguer de Terrades, 
senyor de Fonolleres. 

N. Guillem Blanch 
12 x 21 cm 
+Fonolleres, 91  
 
3051 
 1311 maig 11, Bellcaire 
 Ponç Hug, comte d’Empúries, reconeix a Berenguer de Terrades, fill de 

Berenguer de Terrades, jurista de Girona, que aquest té tota la jurisdicció civil a 



tota la parròquia de Fonolleres, i que els drets de la jurisdicció criminal d’aquest 
lloc es partiran per meitat entre els dos. 

N. Guillem Blanch, notari de St Iscle 
Carta partida. 24’5 x 26’5 cm. Hi ha còpia de 1325, 32 x 42’5 cm 
+Fonolleres, 92  
 
3052 
 1312 abril 27 
 Beatriu, vídua de Ramon Vaquer, fa heretament a la seva filla Raimunda de 

mig hort i una casa a Fonolleres i 70 sous melg., que dita Raimunda dona en dot a 
Arnau de Prat, del mateix lloc; i aquest li fa donació per causa de núpcies de tots 
els seus béns. 

N. Guillem Blanch, de Sant Iscle 
Carta partida, 26 x 17 cm 
+Fonolleres, 93 
 
3053 
1313 juliol 24 
Berenguer de Terrades, senyor de Fonolleres, requereix Arnau de Verges, 

jutge ordinari del comtat d’Empúries, Guillem Ruch, procurador de Raimunda, 
vídua de Dalmau de Sant Iscle, i Guillem Benet de Fonolleres, procurador de 
Saura, vídua de Guillem de Sant Iscle, que donin firma de dret al seu jutge per 
introduir una causa sobre una terra que té a Fonolleres. 

N. Guillem Blanch 
15 x 33 cm 
+Fonolleres, 94  
 
3054 
1313 abril 1, Girona 
 Arnau Adroher, prepòsit de l’Almoina, estableix a Pere de Déu, de Mata, una 

feixa d’aquest lloc, indret de Ses Maioles, que havia quedat sense conreador per 
mort d’en Salvador, a cens d’una mitgera de blat, i en rep 10 sous bar. d’acapte. 

N. Ramon Viader 
Carta partida. 38’5 x 30 cm 
+Fonolleres, 95  
 
3055 
 1313 agost 6 
Francesc Sanç, notari de Rupià, ven a Guillem Simó, d’Ultramort, una feixa de 

terra situada a Santa Coloma de Matella, indret de Feixa des Bosch, que té per 
Berenguer de Terrades, jurista de Girona, i per l’Almoina, per 100 sous 
melgaresos. 

N. Guillem Blanch 
15 x 31 cm 
+Fonolleres, 96  
 
3056 
1314 agost 8, Girona 



Bartomeu Sunyer, de Púbol, fill de Ramon Foraster, de Fonolleres, reconeix 
ser home propi de Berenguer de Terrades, jurista de Girona, per haver-ho estat el 
seu pare, i fer un parell de gallines de cens. 

N. Guillem de Quer. 12 x 26 cms. +Fonolleres, 97. 
 
3057 
 (1315) 1316 febrer 13 
 Pere Ramon de Matajudaica estableix a Jaume Guillem, del mateix lloc, una 

terra situada a aquest poble, indret de Pont, que té per l’Almoina i en rep 5 sous 
melg. 

N. Guillem Blanch 
Carta partida, 21’5 x 18 cm 
+Fonolleres, 98  
 
3058 
 (1316) 1317 març 28 
 Joan Cebrià, d’Ultramort, ven a Ramon Duran, de Canet, una terra situada a 

Santa Coloma de Matella, indret de Matella, que té per Berenguer de Terrades i 
per l’Almoina, per 18 sous melg. 

N. Guillem Bernat, de Verges 
18 x 28 cm 
+Fonolleres, 99  
 
3059 
 (1316) octubre 19, Rupià 
 Guillem Bezó, de Parlavà, ven a Pere Soler, del mateix lloc, un erm que té a 

Fonolleres, indret de Puig de Fonolleres, per l’Almoina i per Berenguer de 
Terrades, ciutadà de Girona, per 18 sous bar. 

N. Francesc Sans, de Rupià 
16’5 x 33’5 cm 
+Fonolleres, 100  
 
3060 
(1317) 1318 febrer 12 
Pere Ramon, de Matajudaica, estableix a Ermessendis, filla de Ramon Jaume, 

del mateix lloc, un hort situat a Matajudaica, indret d’Horta, que es té a directe 
domini de l’Almoina, a cens de dues oques, per 5 sous melg. d’entrada. 

N. Guillem Blanch, d’Ullastret. Carta partida. 16 x 18 cms. +Fonolleres, 101. 
 
3061 
(1317) 1318 febrer 22 
Pere de Déu, de Mata, ven a Ferrer Pocha, batlle de Casavells, una terra 

situada a les parròquies de Matajudaica i Casavells, indret de Buganela, que és a 
directe domini de l’Almoina, pel preu de 40 sous melg. 

N. Guillem Blanch, de Sant Iscle. 16 x 27 cms. +Fonolleres, 102. 
 
3062 
(1318) 1319 març 4 
Pere Sabater, de Sant Iscle d’Empordà i la seva esposa Maria venen a Joan ça 

Bach, d’Ultramort, una feixa situada al pla de Santa Coloma de Matella, que és a 



directe domini de Berenguer de Terrades, senyor de Fonolleres, i de Dalmai de 
Torroella, de Sant Iscle, pel preu de 50 sous melg. 

N. Guillem Blanch, de Sant Iscle. 24 x 22 cms. +Fonolleres, 103. 
 
3063 
(1319) 1320 febrer 
Capbreu que fan a l’Almoina i a Berenguer de Terrades, senyor de Fonolleres, 

de possessions situades a Fonolleres i Sant Iscle d’Empordà, Pere Abril, Bernat 
Saurí (1)m Berenguer de Miars (2), Pere Lir (3), Bernat Lir (4), Ramon Llabià (5), 
Guillem Bonet (6), Astruga, filla de Guillem Ferrer (7), Guillem Prat (8), Guillem 
Jaume (9), Pere de Prat (10), Berenguer Salvador (11), Ramon Pagès (12), Pere 
Delmer (13), Bernat Rossell (14), Berenguer Porcell (15), Antoni Miquel, fill de 
Miquel Martí (16), Brunissendis Bofill (17), Guillem Martí (18), Arnau Bou (19), 
Pere de Prat, com a tutor de Bernat Rovira (20)m Guillem de Prat (21), Elicsendis, 
viuda de Guillem Miquel (22), Maria Nodriça (23), Arnau de Camps (24), tots de 
Fonolleres; Guillem Negre, d’Ullastret (25), Berenguer Miró, de Fonolleres (26), 
Guillem Benet, d’Ullastret( 27), Guillem Foraster (28), Bernat de Mas (29), Agnès 
de Roca, de Parlavà (30), Maria Oliba, de Parlavà (31), Berenguer Martí, de 
Parlavà (32), Bernat Jordà, de Parlavà (33), Bernat Ministral, de Parlavà (34), 
Guillem Julià, de Parlavà (35), Pere Soler, de Parlavà (36), Pere Vaquer, de 
Parlavà (37), Guillem Hospital, de Parlavà (38), Ramon de Santa Coloma, de Sant 
Iscle (39), Joan Saló, de Parlavà (40), Antoni Miquel (41), Guillem Vives, 
d’Ullastret (42), Ramon Llorenç de Puig, d’Ullastret (43), Guillem Pagès, de Rupià 
(44), Guillem Vicenç, fill de Guillem Agustí, de Sant Iscle (45), i Jaume Ferrer, de 
Fonolleres (46). 

N. Guillem Blanch, de Sant Iscle. 370 x 35 cms. +Fonolleres, 104 (rotlle). 
 
3064 
(1318) 1319 febrer 
Cabrevacions que fan a Pere de Miars, paborde de l’Almoina, de béns situats a 

Parlavà, Ultramort, Fonolleres i Santa Coloma de Matella, Bernat Jordà, de 
Parlavà, Guillem d’Hospital de Parlavà (1), Bernat Rabiol, de Parlavà (2), Pere 
Soler de Parlavà (3), Pere Martí Carabús, de Parlavà (4), Joan Saló, de Parlavà 
(5), Guillem Mili, de Parlavà (6), Bernat Castelló (7), Ermessendis, fiuda de Jaume 
Pou, d’Ultramort (8), Pere Soler, de Parlavà (9), Pere de na Pou (10), Pere 
Alemany (11), Bernat Sunyer (12), Pere Martinet (13), Arnau Mestre (14-15), 
Guillem Saló (16), Bernat Castelló (17), Pere Guillem, d’Ultramort (18), Pere de 
Púbol, d’Ultramort (19), Ferrer Bovet (20), Guillem de Púbol (22-23), Pere de na 
Pou (24), Joan Cebrià, d’Ultramort (25), Bernat Sunyer (26), Berenguer Castelló 
(27), Arnau Foraster, d’Ultramort (28), Bernat Martí, d’Ultramort (29), Pere 
Massot, d’Ultramort (30), Guillem Simó, d’Ultramort (31), Pere Cebrià, 
d’Ultramort (32), Arnau Jordà, d’Ultramort (33), Ermessendis, viuda de Jaume 
Vidal, d’Ultramort (34), Ferrera, viuda de Guillem Dalmau, d’Ultramort (35), 
Bernarda, filla de Pere Bernat, d’Ultramort (36-37), Pere Fidel, d’Ultramort (38), 
Guillem de Cros (39) i Jaume Vicenç (40), tots de Parlavà, excepte aquells dels que 
s’undica una població distinta. 

N. Francesc Sanç, del castell de Sant Iscle. 300 x 33 cms. +Fonolleres, 105 
(rotlle). 

 
3065 



(1319) 1320 febrer 16-19 
Ferrer Vanoer, Berenguer Andreu, Maria Miquela, Berenguer Thos, Pere 

Domènec, Bernat Oller, Guillem Prat, Ramon Rovira, Berenguer Thos, fill de 
Bernat Thos, Berenguer Canet, Ermessendis Sempola, Pere Ramon, Pere Figueres, 
Guillem Carbonell, Pere de Déu, Guillem Vivó, Jaume Guila, Berenguera Guila, 
Maria, filla de Domènec Oller, Bernat Oller de Pedró i Bernat Gerondí, tots de 
Matajudaica; Pere de Santjulià i Bartomeua, viuda de Pere Sabater, de Casavells, 
cabreven al paborde de l’Almoina cases i terres de Mata i Casavells. 

N. Guillem Blanch, d’Ullastret, 223 x 37 cms. +Fonolleres, 106. 
 
3066 
1319 desembre – 1320 març 
Capbreu que fan a Pere de Miars, paborde de l’Almoina, de béns situats a 

Fonolleres, que es tenen per l’Almoina i per Berenguer de Terrades, Bernat Sibila, 
Astruga, filla de Guillem Ferrer (1), Berenguer Porcell (2), Guillem Foraster (3), 
Guillem Benet (4), Bernat de Carrer (5), Pere Bofill (6), Berenguer Salvador (7), 
Arnau de Prat (8), Guillem Marges (9), Guillem Benet, com a procurador de 
Bernat Vaquer (10), Ramon Pagès (11), Raimunda, viuda de Guillem Picó (12), 
Pere Abril (13), Bernat Saurí (14), Berenguer de Millàs (15), Pere Lir (16), Bernat 
Lir (17), Ramon Llabià (18), Guillem Bonet (19), Astruga, filla de Guillem Ferrer 
(20), Guillem Jaume (21), Guillem Prat (22), Pere Miquel (23), Pere de Prat (24), 
Berenguer Salvador (25), Pere Delmer (26), Berenguer Porcell (27), Antoni Miquel 
(28), Brunissendis Bofill (29), Guillem Martí (30), Ramon Albert (31), Arnau Bou 
(32), Pere de Prat (33), Guillem Benet, fill de Ramon (34), Elicsendis, viuda de 
Guillem Miquel (35), Guillem de Prat (36), Ramon Albert (37), Bernat Vaquer 
(38), Maria Nodriça (39), Arnau de Camps (40), Guillem Jaume (41), Guillem 
Foraster, fill de Guillem (42), Bernat de Mas, com a successor de Pere Taverner 
(43), Berenguer Miró (44), Agnès de Roca, de Parlavà (45), Maria Oliba, de 
Parlavà (46), Berenguer Martí, de Parlavà (47), Bernat Jordà, de Parlavà (48), 
Bernat Ministral (49), Guillem Julià de Parlavà (50), Pere Soler de Parlavà (51), 
Pere Vaquer de Parlavà (52), Guillem Vicenç, fill de Guillem Agustí, de Sant Iscle 
(53), Guillem d’Hospital de Parlavà (54), Joan Saló, de Parlavà (55), Antoni 
Miquel de Parlavà (56), Guillem Vives, d’Ullastret (57), Ramon Llorenç de Puig, 
d’Ullastret (58), i Guillem Pagès, de Rupià (59). 

N. Guillem Blanch, de Sant Iscle d’Empordà. 430 x 37 cms. +Fonolleres, 107 
(rotlle). 

 
3067 
1319 juliol 3 
Joan de Font, fill de Pere de Font, de Pupià, enfranquit per la casa 

d’Aiguaviva, de l’orde de l’Hospital, es fa home propi de l’Almoina, per haver-se 
casat al mas de Pere Ferrer, de Fonolleres. 

N. Bernat Cabot. 17 x 26 cms. +Fonolleres, 108. 
 
3068 
1320 juny 20, Ullà 
Berenguer de Fortià, prior del monestir d’Ullà, enfranqueix Berenguera, filla 

de Berenguer Ramon, de Casavells, que casa amb Berenguer Thos, de 
Matajudaica, per 2 sous 8 d. 

N. Pere de Santjoan, d’Ullà. 12 x 17 cms. +Fonolleres, 110. 



 
3069 
1320 juliol 28 
Pere Tomàs, de Sant Iscle d’Empordà, es fa home propi de Berenguer de 

Terrades, senyor de Fonolleres. 
N. Guillem Blanch, d’Ullastret. 16 x 17 cms. +Fonolleres, 111. 
 
3070 
1320 juliol 23 
Raimunda, esposa de Bartomeu Martí, de Fonolleres, es fa dona pròpia de 

Berenguer de Terrades, senyor de Fonolleres. 
N. Guillem Blanch, d’Ullastret. 16 x 19 cms. +Fonolleres, 112. 
 
3071 
1320 octubre 22 
Guillem Gerondí, de Matajudaica, ven a Berenguer Thos, fill de Bernat Thos, 

del mateix lloc, una petita peça de terra que té a Ullastret, indret de Pradell i que 
fa cens al ciri del Corpus de Matajudaica, per 15 sous melg. 

N. Guillem Blanch, d’Ullastret. 18 x 27 cms. +Fonolleres, 113. 
 
3072 
 1320 novembre 17 
 Bernat Duran, Guillem Ponç, Pere Maria, Pere Alrà, Pelegrina, vídua de Pere 

Bonet, Guillem Trilla, Beatriu Arnau i Sanxa Batlle, Ramon Duran, Bernat Eybelí 
i Barcelona, vídua de Pere Mateu, tots de Canet, cabreven al prepòsit Pere de 
Miars la totalitat dels béns que l’Almoina i Berenguer de Terrades, ciutadà de 
Girona tenen a Canet i Matella. 

N. Antoni Major, de Verges 
60 x 41 cm 
+Fonolleres, 114 
 
3073 
(1323) 1324 gener 14 
Pere Ramon, de Matajudaica, estableix a Pere Domènec, del mateix lloc, un 

hort situat a Matajudaica, indret de Pou, que té a directe domini de l’Almoina, a 
cens de 2 sous 8 d., per 3 sous d’entrada. 

N. Guillem Blanch, d’Ullastret. 21 x 16 cms. +Fonolleres, 115. 
 
3074 
(1323) 1324 març 13 
Berenguer de Fortià, prior de Santa Maria d’Ullà, enfranqueix Elicsendis, filla 

de Guillem Genís, de Casavells, per 2 sous 8 d. 
N. Guillem Blanch, d’Ullastret. 14 x 21 cms. +Fonolleres, 116. 
 
3075 
(1323) 1324 març 24 
Elicsendis, filla de Guillem Gironès de Casavells i esposa de Bernat Thos, de 

Matajudaica, es fa dona pròpia de l’Almoina en mans de Pere de Miars, paborde, a 
causa del seu matrimoni. 

N. Arnau de Mas. 12 x 28 cms. +Fonolleres, 117. 



 
3076 
 1323 agost 20 
 Cabrevacions que fan a la cambreria de St Pere de Galligans Ramon Bener, 

Guillem Foraster i Guillem Jaume, de Fonolleres, Joan Llavià d’Ullastret i Pere 
Guillem, de terres situades a Fonolleres. 

N. Berenguer Avinyó, de St Pere de Galligans 
31 x 27 cm 
+Fonolleres, 118 
 
3077 
1324 març 29 
Guillem Picó i Guillema, esposos de Fonolleres, venen a Pere Delmer, de la 

mateixa parròquia, una terra situada a Fonolleres, indret de Daró, que fa tasca i 
braçatge a l’Almoina, per 100 sous melg. 

N. Guillem Blanch, d’Ullastret. 25 x 25 cms. +Fonolleres, 119. 
 
3078 
1390 setembre 13, Ullastret 
Nicolau, fill de Bernat Salvador, reconeix al paborde Pere Radulf ser home 

propi de l’Almoina. 
N. Bernat Climent. 24 x 28 cms. +Fonolleres, 120. 
 
3079 
1324 agost 29 
Berenguer de Fortià, prior del monestir d’Ullà, enfranqueix Berenguera, filla 

de Guillem Julià, de Parlavà, per 2 sous 8 d. 
N. Pere de Santjoan, d’Ullà. 11 x 20 cms. +Fonolleres, 121. 
 
3080 
1297 desembre 2, Girona 
Testament de Berenguer de Terrades, jurista de Girona, que pren per 

marmessors Simó de Trilla, cavaller, Ponç Albert, clergue, Pere Guerau i Joan 
Guerau, ciutadans de Girona, i Pere de Terrades, nebot seu; elegeix sepultura als 
dominics de Girona; fa llegats de devoció; torna a la seva esposa Sibilꞏla 
l’esponsalici; fa deixes a les filles dels seus germans, Arnau de Terrades i Guillem 
de Terrades i al seu fill Francesc; institueix hereu de les seves possessions de 
Fonolleres i Vilablareix i del seu castell de Cabrera el seu fill Berenguer de 
Terrades. 

Còpia de 1315. 47 x 40 cms. +Fonolleres, 122. 
 
3081 
1326 abril 5 
Guillem Esteve, fill de Guillem Esteve i de Maria, d’Ullastret, atès que els aseu 

pares havien estat homes propis de Bartomeu Ribot i de la seva germana, Agnès de 
Santceloni, reconeix a Bernat Ribot, ciutadà de Girona, fill de dit Bartomeu, i a 
Agnès, esposa de Bernat d’Escala, successora de dita Agnès, ser home propi d’ells, 
i en rep promesa de que, si la seva esposa Brunissendis s’ha de redimir, l’ajudaran 
amb 60 sous. 

N. Arnau de Mas, de Girona. Carta partida. 21 x 35 cms. +Fonolleres, 123. 



 
3082 
1317 abril 28 
Testament de Berenguer de Terrades, jurista de Girona, que pren per 

marmessors Arnau de Terrades, jurista, Ramon Albert, ciutadà de Girona, 
Francesc de Terrades, germà seu, Guillem Jaume i Sibilꞏla, mare seva; elegeix 
sepultura als dominics de Girona; fa llegats de devoció; fa deixes a la seva mare, 
Sibilꞏla, a la seva esposa Blanca, a la seva filla Alamanda; institueix el seu fill 
Berenguer de les seves possessions de Fonolleres i Vilablareix i del castell de 
Cabrera, i llega a l’Almoina 4.000 sous. 

N. Guillem de Quer. 64 x 61 cms. +Fonolleres, 124. 
 
3083 
 1391 agost 31, Girona 
 a) Pere Ferrer, de Fonolleres, cabreva als procuradors de l’Almoina una terra 

de 5 vessanes situada a la coromina de l’Almoina de Fonolleres, que afronta amb el 
Riusec. 

 b) Pere Vaquer, de Fonolleres, cabreva dues feixes del mateix indret. 
 N. Pere de Pont 
 40 x 41 cm 
+Fonolleres, 124  
 
3084 
1288 agost 16 
Jaume Esteve, de Parlavà, i la seva mare Berenguera venen a Bernat Mestre, 

del mateix lloc, una terra amb arbres situada a Parlavà, que tenen per l’Almoina, 
per 55 sous bar. 

N. Dalmau de Vilaür, de Torroella de Montgrí. Còpia de 1341, 40 x 28 cms. 
+Fonolleres, 125. 

 
3085 
(1327) 1328 febrer 17 
Bartomeu Esteve, de Parlavà, ven a Bernat de Pera, paborde de l’Almoina, 3 

diners de cens que rebia d’Arnau Mestre, de Parlavà, per raó d’una terra que 
aquest té per la mateixa Almoina, prop de la seva casa, pel preu de 3 sous. 

N. Arnau de Mas. 32 x 34 cms. +Fonolleres, 126. 
 
3086 
 1327 juliol 9 
 Simó de Soler, de Rupià, dóna a Elicsendis, esposa de Francesc de Soler i mare 

seva, un quadró de terra situat a Rupià, indret de Candell. 
N. Francesc Sans, de Rupià 
16’5 x 27 cm 
+Fonolleres, 127 
 
3087 
(1328) 1329 febrer 11 
Gueraua, esposa de Guillem Miró, de Fonolleres, es fa dona pròpia 

d’Alamanda, filla de Berenguer de Terrades, senyor de Fonolleres. 
N. Guillem Blanch, de Sant Iscle. 12 x 17 cms. +Fonolleres, 128. 



 
3088 
1328 desembre 13 
Bernat Albert, fill de Ramon Albert, de Fonolleres, reconeix a Bernat de Pera, 

paborde de l’Almoina, ser home propi seu, per haver-ho estat el seu pare. 
N. Arnau de Mas. 13.5 x 31 cms. +Fonolleres, 129. 
 
3089 
(1332) 1333 març 24 
a) Berenguer Salvador, de Fonolleres, que ha venut a Pere de Casadevall, 

paborde de l’Almoina, una feixa que tenia per aquesta a Fonolleres, firma rebut de 
300 sous, preu de la mateixa. 

b) El mateix promet a dit Pere de Casadevall, dret de pas per la porta de la 
seva casa, que dòna a la seva era, per anar a l’era que aquest li ha comprat. 

N. Guillem Blanch, de Sant Iscle. 35 x 24 cms. +Fonolleres, 130. 
 
3090 
1333 agost 25 
Guillem Miquel, de Fonolleres, ven a Pere de Casadevall, paborde de 

l’Almoina, un camp situat a Fonolleres, indret de Plaja, pel preu de 520 sous. 
N. Guillem Blanch. 34 x 28 cms. +Fonolleres, 131. 
 
3091 
1334 juny 10 
Francesc Bofill, de Fonolleres, fill de Guillem de Terrades i de Brunissendis 

Bofill, dòna a la seva germana Agnès en concepte de legítima 1.650 sous melg., que 
ella aporta en dot a Guillem de Soler Bord, d’Ullastret, de qui rep el tantumdem, 
assegurat sobre els seus béns. 

Sense cloure. Carta partida. 21 x 27 cms. +Fonolleres, 132. 
 
3092 
(1336) 1337 febrer 3 
Guillem Miquel, de Fonolleres, enfranqueix Berenguer Salvador i Francesca, 

esposos, de Fonolleres, i els seus fills Berenguer, Brunissendis, Bernat i Pere, per 
100 sous melg. i un celler situat al mateix poble. 

N. Guillem Blanch. 48 x 40 cms. +Fonolleres, 133. 
 
3093 
(1336) 1337 març 14 
Berenguer Salvador i Francesca, esposos i veïns de Fonolleres, i els seus fills 

Bernat i Berenguer, enfranquits per Guillem Miquel, es fan homes propis de Pere 
de Casadevall, paborde de l’Almoina, per rebre’n 1.160 sous, amb pacte de que si 
hereda la seva casa una dona, no l’hagin de fer redimir, sinó que qui casi amb ella 
hagi de fer-se home propi de la mateixa Almoina. 

N. Arnau de Mas. Carta partida. 37 x 28 cms. +Fonolleres, 134 
 
3094 
(1336) 1337 març 14 



Berenguer Salvador, de Fonolleres i la seva esposa Francesca, firmen rebut a 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, de 1.160 sous bar, que reben per fer-se 
persones pròpies de l’Almoina. 

N. Arnau de Mas. 12 x 28 cms. +Fonolleres, 135. 
 
3095 
(1336) 1337 març 14 
Berenguer Salvador i Francesca, esposos de Fonolleres, pacten amb Pere de 

Casadevall, paborde de l’Almoina, que quan la seva filla Brunissendis tingui 
l’edat, es farà dona pròpia de l’Almoina, sota pena de 500 sous. 

N. Arnau de Mas. 21 x 24 cms. +Fonolleres, 136. 
 
3096 
1339 maig 22 
Francesc Gironès, ciutadà de Girona, fa procura a Bernat de Puig, de 

Peratallada, per donar possessió a Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, de 
diversos censals que li ha venut i que hom enumera. 

N. Pere Massanet. 27 x 30 cms. +Fonolleres, 139. 
 
3097 
 1397 agost 3, Girona 
 Pere de Fàbrega, procurador de l’Almoina, atès que Bartomeu Mestre, 

propietari del mas Saurí de Fonolleres, ha obtingut de Bernat de Brugueroles, 
sagristà major de la Seu, la reducció del cens que pagava, de 5 parells de gallines, a 
2 parells i una quartera d’ordi, li redueix el dit cens, a condició que en el termini 
d’un any construeixi casa nova per al mas. 

N. Joan Gonech 
33 x 41 cm 
+Fonolleres, 140  
 
3098 
1398 desembre 29, Girona 
Nicolau Salvador, de Fonolleres, reconeix a Pere de Bergadà, paborde de 

l’Almoina, ser home propi seu, per haver-ho estat el seu pare, Bernat Salvador. 
N. Narcís Simó. 18 x 41 cms. +Fonolleres, 141. 
 
3099 
1402 juny 16, Fonolleres 
Pere Vaquer, de Fonolleres, procurador de l’Almoina, atès que Guillem Bofill, 

batlle de Fonolleres, instituí hereva seva universal la mateixa Almoina, ven en 
subhasta el mas Bofill i la batllia de l’Almoina a Fonolleres, a Pere Ferrer, del 
mateix lloc, pel preu de 5.100 sous melg. 

N. Bernat Climent. 71 x 63 cms. +Fonolleres, 142. 
 
3100 
1402 juny 29, Girona 
Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, fatiga la venda feta per Pere de 

Fàbrega, procurador de la mateixa Almoina, a Pere Ferrer, de Fonolleres, per 
5.500 sous, del mas de Bach i de la batllia de Fonolleres, que havien estat de 
Guillem Bofill. 



N. Francesc Vidal. 40 x 33 cms. +Fonolleres, 143. 
 
3101 
1340 maig 20 
Margarida, filla de Guillem Gironès, de Matajudaica, i esposa de Berenguer 

Martí, d’Ullastret, reconeix ser dona pròpia de Pere de Casadevall, paborde de 
l’Almoina. 

N. Guillem Blanch. 14 x 26 cms. +Fonolleres, 144. 
 
3102 
(1341) 1342 gener 2 
Bartomeu Esteve i Alamanda, esposos, de Parlavà, venen a Pere de Casadevall, 

paborde de l’Almoina, 2 sous bar. de cens sobre un clos que tenen per l’Almoina a 
Parlavà, indret de Clos, per 40 sous. 

N. Francesc Sans, de Rupià. 40 x 31 cms. +Fonolleres, 145. 
 
3103 
1341 octubre 26 
Berenguer Thos i Berenguera, esposos de Matajudaica, venen a Pere de 

Casadevall, paborde de l’Almoina, una quartera de blat de cens sobre una terra 
seva, dita Buffa, situada a Mata, i el directe domini d’aquesta terra, per 45 sous 
melg. 

N. Guillem Salvador, d’Ullastret. 27 x 36 cms. Fonolleres, 146 
 
3104 
1342 desembre 18 
Bernat Sibiula, de Fonolleres, el seu fill Bernat i l’esposa d’aquest, Bernarda, 

venen a Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, una casa que tenen prop del 
castell de Fonolleres, pel preu de 115 sous. 

N. Ramon de Bruguera. 37 x 36 cms. +Fonolleres, 147. 
 
3105 
1346 juliol 16 
Guillem Miquel, batlle de l’Almoina a Fonolleres, reconeix a Pere de 

Casadevall, paborde de l’Almoina, que no existeix el directe domini que deia tenir 
sobre una casa de Fonolleres i que va permutar amb la mateixa Almoina el 1342, i 
per això anulꞏla l’esmentada permuta. 

N. Guillem Llobet, de Girona. 46 x 31 cms. +Fonolleres, 147bis 
 
3106 
 1342 octubre 10 
 Pere de Casadevall, prepòsit de l’Almoina, estableix a Berenguer Thos, de 

Matajudaica, un camp de 3 vessanes situat a aquest lloc, dit Camp Amat, a cens de 
5 mitgeres de blat, i en rep 50 sous bar. d’entrada. 

N. Ramon de Bruguera, de Girona 
Carta partida, 33’5 x 36 cm 
+Fonolleres, 148  
 
3107 
1342 desembre 18 



Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, permuta amb Guillem Miquel, 
batlle de l’Almoina a Fonolleres, el directe domini sobre un pati situat dins la força 
de Fonolleres, pel directe domini que dit Guillem té sobre una casa que l’Almoina 
ha comprat a Bernat Sibiula, situada dins la força. 

N. Ramon de Bruguera. Carta partida. 46 x 36 cms. +Fonolleres, 148bis. 
 
3108 
 1342 octubre 10, Girona 
 Berenguer Thos, de Mata, promet a Pere de Casadevall, prepòsit de 

l’Almoina, que la primera vegada que un home o una dona entri al seu mas per 
causa de matrimoni, obligarà per 1.000 sous el mas, de manera que l’Almoina 
pugui tenir 100 sous de lluïsme i foriscapi. 

N. Ramon de Bruguera 
15 x 26 cm 
+Fonolleres, 149 
 
3109 
1409 juny 4, Ullastret 
Pere Thos i Sibilꞏla, esposos de Matajudaica, reconeixen ser persones pròpies 

de Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina. 
N. Bernat Climent. 27 x 52 cms. +Fonolleres, 149bis. 
 
3110 
 1342 setembre 19 
 Pere de Casadevall, prepòsit de l’Almoina, redueix a Berenguer Soler, de 

Parlavà, les dues tasques que feia una terra de 10 parellades situada a Parlavà, 
indret de Salvian, i que solia deixar-se inculta, a cens de tres mitgeres de blat. 

N. Jaume Tresfort, de Girona 
Carta partida, 43 x 32 cm 
+Fonolleres, 150  
 
3111 
 1342 desembre 7, Girona 
 Pere de Casadevall, prepòsit de l’Almoina, allibera a Guillem Andreu, de 

Mata, el camp dit de la Falguera, que té per l’Almoina, de la prestació del quart 
dels esplets, i li presta 106 sous bar. contra prestació de dues mitgeres de blat 
censals, assegurades sobre la feixa de Moles, de mitja vessana, que afronta amb el 
Rissec, i sobre una era, que passen a ser domini directe de l’Almoina. 

N. Ramon de Bruguera 
Carta partida, 38 x 37 cm 
+Fonolleres,  151  
 
3112 
 1343 setembre 14 
 Guillem Oller, de Matajudaica, ven a Francesc Oller, del mateix lloc, una feixa 

a aquesta parròquia, indret de Maioles, que és a directe domini de l’Almoina, per 
14 sous melg. 

Sense cloure 
17 x 31 cm 
+Fonolleres, 152  



 
3113 
 1343 desembre 23 
 Bernat Rovira, de Fonolleres, permuta amb Guillem Marges, del mateix lloc, 

un camp, dit Camp de ses Vinyes, per una casa al poble de Fonolleres i 30 sous. 
Sense cloure 
24 x 32 cm 
+Fonolleres, 153  
 
3114 
1236, 1310, 1345 
Capbreu que fan al cambrer de Sant Pere de Galligants Astruga, esposa de 

Bonanat Artau (0), Guillem Bou (1), Jaume Sibiula(2), Cília, filla d’Antoni Miquel 
(3), Guillem Benet (4), Berenguer Porcell (5), Pere Negre (6), Bernat Sibiula (7), 
Pere Abril (8), Guillem Sadurní (9), Berenguer Foraster (10), Pere Sibiula (11), 
Nicolau Cros, d’Ullastret (13), Pere Llabià, d’Ullastret (14), Guillem Amalric (15), 
Francesca, esposa de Guillem Llorens (16), Arnau Pons (17), Berenguer Pons (18), 
Bernat Nicolau (19), Jaume Miró (20), Guillem de Font (21), Pere Abril (22), 
Miquel Martí (23), Ferrer Artau (24), Ferrer Salvet (25), Ramon Guillem 
d’Ullastret (26), Ramon Mener (27), Joan Rossa (28), Guillem Benet (29), Ramon 
Nicolau (30), Ramon Brugueroles (31) en Dorca de Serra (32), Ferrer de Royanel 
(33) i Guillem de Salelles (34). 

N. Guillem Blanc i Bernat Bofill. El capbreu més antic no és clos. 250 x 30 cms. 
+Fonolleres, 154 (rotlle). 

 
3115 
 1345 octubre 17, Girona 
 Jaume Tors, fill de Berenguer Tors, de Mata Juhiga, cabreva a Pere de 

Casadevall, prepòsit de l’Almoina un camp dit Camp Amar, de 3 vessanes que té a 
la dita parròquia 

19 x 22 cm 
+Fonolleres, 155  
 
3116 
 (1346) 1347 gener 22 
 Guillem de Soler Bord, d’Ullastret, firma debitori a Francesc Bofill de 

Fonolleres, i al seu fill Guillem de 1.300 sous, part dels 1.800 de la dot d’Agnès, 
esposa de l’atorgant i germana de dit Francesc 

N. Bernat de Bellꞏlloc, d’Ullastret 
Carta partida, 37 x 42 cm  
+Fonolleres, 156  
 
3117 
 (1346) 1347 gener 22 
 Guillem de Soler Bord, d’Ullastret, promet a Francesc Bofill, de Fonolleres i al 

seu fill Guillem, que quan li hagi pagat diverses quantitats dels 1.800 sous de la dot 
d’Agnès, esposa de l’atorgant i germana de dit Francesc, li tornarà l’escriptura de 
debitori que en té 

N. Bernat de Bellꞏlloc, d’Ullastret 
Carta partida 36 x 41 cm 



+Fonolleres, 157  
 
3118 
 1347 juny 5 
 Jaume Ferrer, de Fonolleres, cabreva a Alamanda, esposa de Simó de Palol, i 

a Pere de Casadevall, propòsit de l’Almoina, la fàbrega de districte de Fonolleres, 
Serra i Sant Iscle, per la qual fa sis parells de ferradures de cavall i sis parells de 
ferradures de mul de cens 

N. Joan Vesià, d’Ullastret 
18 x 34’5 cm 
+Fonolleres, 158  
 
3119 
 (1347) 1348 gener 29 
 Simó de Palol, com a administrador del seu fill, Guillem Ponç, hereu de la seva 

esposa Alamanda, filla de Berenguer de Terrades, ciutadà de Girona, atès que 
Ramon de Segalers té a directe domini per ell i per l’Almoina un bosc, dit de 
Matella, situat a Santa Coloma de Matella, li redueix les prestacions agràries a 
cens de 3 mitges quarteres de blat 

N. Guillem Ponç, d’Ullastret 
39’5 x 36 cm 
+Fonolleres, 159  
 
3120 
 1347 novembre 11 
 Pere de Casadevall, prepòsit de l’Almoina, atès que Ramon de Segalers, 

cavaller, té a directe domini per dita Almoina i per l’hereu d’Alamanda, filla de 
Berenguer de Terrades, un bosc a Matella, que més conrea, li redueix les tasques 
del mateix a cens de 3 mitges quarteres de blat, cens que no haurà de pagar si el 
riu ocupa l’esmentat bosc 

N. Jaume Comte, de Girona 
Carta partida 41 x 40 cm 
+Fonolleres, 160  
 
3121 
 1347 octubre 30, Girona 
 Pere de Casadevall, prepòsit de l’Almoina, atès que Francesc Prat, de 

Matajudaïca, tenia una terra a Mata i Casavells anomenada ses Cots, que feia a 
l’Almoina 2 mitgeres de cens, i que l’ha renunciada, la hi estableix a cens de 3 
quarteres 

N. Ramon de Bruguera 
27 x 37 cm 
+Fonolleres, 161  
 
3122 
 1347 desembre 12 
 Nicolau Salvador, fill de Francesca Fogueta, de Fonolleres, ven a Guillem 

Miquel, del mateix lloc, un quadró a l’esmentada parròquia, dit Quadró des Pas, 
que pertany al cominal de Fonolleres, a domini directe de Simó de Palol, cavaller, 
per 100 sous bar 



Sense cloure 
48’5 x 37 cm 
+Fonolleres, 162  
 
3123  
 1352 desembre 16, Ullastret 
 Guillem de Déu, de Mata, curador dels béns que havien estat de Guillem de 

Puig, fill de Pere de Puig, del mateix lloc, ven en subhasta a Pere, fill de Pere 
Rovira, natural de Parlavà i veí de Monells, una feixa a Mata, indret de Salvià per 
46 sous melg. 

N. Bernat Clement 
36 x 24 cm 
+Fonolleres, 163  
 
3124 
 1353 agost 6 
 Nicolau Salvador, de Fonolleres, ven a Berenguer Salvador, clergue d’Albons, 

un quadró de terra a Fonolleres, indret de Pas, que té per Simó de Palol, cavaller, 
per 55 lliures 

Sense cloure 
29 x 48’5 cm 
+Fonolleres, 164  
 
3125 
 1353 octubre 8, Ullastret 
 Guillem de Soler Bord, d’Ullastret, reconeix a Guillem Bofill, fill de Francesc 

Bofill, de Fonolleres, que se li han satisfet 1300 sous melg. dels que aquest li havia 
firmat debitori per raó de la dot d’Agnès, esposa de l’atorgant i germana de dit 
Guillem Bofill, i 55 sous de despeses judicials fetes per exigir el pagament. 

N. Joan Vesià 
20 x 33 cm 
+Fonolleres, 165  
 
3126 
 1353 novembre 16, Ullastret 
 Jaume Ferrer, de Fonolleres, que té a directe domini de Simó de Palol, 

cavaller, i de Jaume de Clota, prepòsit de l’Almoina, la fàbrega de districte de 
Fonolleres, Serra i Sant Iscle, del castell de Sant Iscle, a cens de 6 parelles de 
ferradures, la renuncia. 

N. Pere Vesià 
Carta partida 29 x 48 cm. Hi ha els 2 exemplars 
+Fonolleres, 166  
 
3127 
 1355 desembre 29, Fonolleres 
 Joan Resta, jutge ordinari de Fonolleres, a petició dels creditors de Pere de 

Mas i Elicsendis, del mateix poble, ven en subhasta a Pere Molló, bord (spurius) de 
Fonolleres, el mas Mas que fa cens a Simó de Palol, per 200 sous melg. 

Sense cloure 
+Fonolleres, 167  



 
3128 
 1357 febrer 1, Girona 
 Guillem Ramon, fill de Francesc Ramon, de Matajudaïca, reconeix a Ramon 

de Clota, prepòsit, ser home propi de l’Almoina, per haver-ho estat del seu pare. 
N. Bartomeu Vives 
22 x 32’5 cm 
+Fonolleres, 168  
 
3129 
 1357 febrer 21, Ullastret 
 Margarida, esposa de Guillem Ramon, de Matajudaica, es fa dona pròpia de 

Ramon de Clota, prepòsit de l’Almoina. 
N. Joan Vesià 
22’5 x 24 cm 
+Fonolleres, 169  
 
3130 
1358 juliol 2, Fonolleres 
Guillem Bou, de Fonolleres, cabreva a Simó de Palol, senyor de Fonolleres, una 

casa de la cellera d’aquest poble, comprada a Pere Jaume, del mateix lloc. 
N. Bernat Martí 
28 x 29 cm 
+Fonolleres, 170. 
 
3131 
1359 febrer 13, Ullastret 
 Guillem de Sucals i el seu fill Guillem, de Casavells, venen a Francesc de Prat, 

de Matajudaica, un camp que tenen a aquest darrer lloc, dit camp del Roure, per 
505 sous melg., amb reserva del domini directe del bisbe, a qui fan tasca i als quals 
obliga a portar-hi cada any 100 saumates de fems. 

N. Joan Vesià 
Amb escriptura d’àpoca. 32 x 58 cm. Signatura autògrafa del bisbe 
+Fonolleres, 171 
 
3132 
 1366 març 5, Corçà 
 Berenguer de Terrades, donzell procurador de Dalmau de Güell, prior d’Ullà, 

enfranqueix Elisendis, filla de Guillem Agustí, de Casavells, que casa amb en 
Vaquer de Fonolleres, per 2 s. 8 de bar. 

N. Bernat de Pinós, notari de Girona 
24’5 x 28 cm 
+Fonolleres, 173  
 
3133 
 1364 abril 24, Girona 
 Simó de Palol, fill de Dalmau de Palol, cavaller, firma debitori a Guillem de 

Pou, Pere Sunyer, Guillem Major, Guillem Rabiol, Guillem Pere, Pere de Rovira, 
Guillem Carbús, Bernat Romaguera, Pere Rasador i Bernat de Rasador, Arnau 
Mestre, i Dolça, vídua de Bernat Soler, tots de Parlavà, de 9 lliures bar., i els 



autoritza a engegar bestiar als seus prats de Fonolleres i Matella fins que les hagi 
pagades. 

N. Bartomeu Tort 
40 x 35 cm 
+Fonolleres, 174 
 
3134 
 1364 juliol 26, Sant Iscle d’Empordà 
 Arnau Famada, sagristà de Sant Iscle i rector del benefici de Santa Maria 

d’aquesta església, enfranqueix per l’esmentat benefici Pere Agustí, fill de 
Salvador Agustí, per mitja lliura de cera. 

N. Joan Ros 
14 x 35 cm 
+Fonolleres, 175  
 
3135 
 1364 agost 1, Girona 
 Jaume Ferrer, de Matajudaica, renuncia a l’Almoina una feixa que té a 

aquesta parròquia, indret de Ses Cots o Sa Pedrera, per cens excessiu. 
N. Miquel de Vilanova 
21 x 45 cm 
+Fonolleres, 176 
 
3136 
 1364 agost 14, Girona 
 Simó de Palol, fill de Dalmau de Palol, cavaller, firma debitori a Miquel Martí, 

Berenguer Jordà, Guillem Julià i Guillem Garriga, tots de Parlavà, de 40 sous que 
n’ha rebut a títol de préstec gratuït, i en compensació els permet engegar el bestiar 
als prats de Fonolleres i Matella fins que els retorni l’esmentada suma. 

N. Bartomeu Tort 
28 x 36 cm 
+Fonolleres, 177  
 
3137 
1365 gener 23, Girona 
 Ramon de Masó i Nicolau de Font, clergues, procuradors de l’Almoina, 

estableixen a Pere Thos de Mata, home propi de l’Almoina, dos quadrons de terra 
a Matajudaica i Casavells, un que havia estat de Jaume Ferrer, dit Jaume Ralló, a 
l’indret de Cot, i l’altre prop de la riera de Güell, que havia estat de Guillem de 
Prat, de Mata, a cens de 3 quarteres de blat, per 5 sous bar. d’entrada. 

N. Ramon de Bruguera 
Carta partida de 33 x 39 cm 
+Fonolleres, 178  
 
3138 
 1356 març 6, Girona 
 Pere Agustí, fill de Salvador Agustí, de Sant Iscle, es fa home propi de 

l’Almoina per haver-se casat al mas Miquel de Fonolleres, amb Agnès, filla de 
Bernat Roig, propietari de dit mas. 

N. Ramon Gil 



23 x 37’5 cm 
+Fonolleres, 179  
 
3139 
 1367 setembre 8, Fonolleres 
 Bernat Roig, sagristà de Pals, ven a Pere Bou, natural de Fonolleres i veí de 

Barcelona, el mas que havia estat de Bernat Saurí, situat a les parròquies de 
Fonolleres i Matajudaica, per 6 lliures melg. 

N. Miquel Corsaví 
58 x 54 cm 
+Fonolleres, 180  
 
3140 
 1367 desembre 22, Girona 
 Pere Miars, fill i hereu de Nicolau Borràs, d’Ultramort, veí de Jafre, renuncia 

a l’Almoina una terra que feia a l’Almoina una mitgera de blat de cens, situada a 
Ultramort, indret de Miramosca. 

N. Pere de Pont 
32’5 x 48 cm 
+Fonolleres, 181  
 
3141 
 1491 agost 20, Girona 
 Antoni Ballia, mestre de cases de Palafrugell, i hereu de Joana, vídua de Pere 

Pagès, àlies Bonet, de Fonolleres, defineix a Nicolau Masdeu, prepòsit de 
l’Almoina, els drets que rep a Fonolleres com a propietari de dit mas Bonet. 

N. Pere Escuder 
30 x 35 cm 
+Fonolleres, 181b 
 
3142 
 1367 setembre 27, Sant Feliu de Guíxols 
 Fra Francesc, abat de Sant Feliu de Guíxols, enfranqueix Bernat Martí, fill de 

Berenguer Martí de Parlavà, i en rep 10 florins d’or d’Aragó. 
N. Gispert Roig 
23 x 37 cm. Foradat 
+Fonolleres, 182. Dors: “De la propietat que fou de Francesc de Palol, senyor 

de Fonolleres”. 
 
3143 
 1368 gener 5, Perpinyà 
 Berenguera, esposa de Bernat Pontó, d’Ultramort, néta de Guillem Bo, del 

mateix lloc, que té una terra a aquest poble, indret de Miramosca, a cens de 1\2 
mitgera de blat, la renuncia a l’Almoina i a Nicolau Miquel de la Pera, propietari 
de la borda Sitjar de la Pera, per cens excessiu. 

N. Guillem Ponç 
33 x 29 cm 
+Fonolleres, 183  
 
3144 



 1368 març 27, Ullastret 
 Antoni Ferrer, de Matajudaica, procurador de la seva esposa Venguda, filla i 

hereva de Guillem Andreu, del mateix lloc, ven a Guillem Llenes, també de 
Matajudaica, una feixa situada a aquest lloc, indret de Maioles, que fa una mitgera 
de blat de cens de l’Almoina, per un sou.  

Sense cloure 
31 x 31 cm 
+Fonolleres, 184 
 
3145 
 1368 març 27, Ullastret 
 Guillem Llenes, de Matajudaica, permuta amb Venguda, filla de Guillem 

Andreu i esposa d’Antoni Ferrer, del mateix lloc, una casa i colomar de Mata per 
una terra situada al mateix lloc, indret de Portell. 

Sense cloure 
Carta partida, 36 x 42’2  
+Fonolleres, 185 
 
3146 
1370 març 29, Palol d’Onyar 
Francesc de Palol, fill de Simó de Palol i d’Alamanda, ven a Pere Dalmau, 

paborde de l’Almoina, la seva possessió de Fonolleres, amb els masos de Benet Prat 
i les bordes Mas, Porcell, Miró, Pelegrí, el castell de Fonolleres i drets que rep a 
Matella, Ultramort i Canet de Verges, per 32.005 sous bar., exceptuant-ne la 
jurisdicció criminal. Amb firma de dit Simó de Palol, de Caterina, germana del 
venedor, de Marquesa, esposa de Simó de Palol, de Francesc de Terrades, de 
Girona, de Caterina, germana de dit Francesc i esposa de Ferrer de Llagostera, i 
de Beatriu, mare de dit Francesc, que reben 50 florins d’or d’Aragó. 

N. Guillem Llobet, de Girona. Amb escriptures d’àpoca, de constitució de 
procurador per donar possessió i de presa de possessió, que inclogué homenatge de 
fidelitat de les persones que s’enumeren. 150 x 64 cms. Hi ha còpia de 1478. 
+Fonolleres, 186 (rotlle). 

 
3147 
1372 abril 17, Girona 
Guillem Llobet, notari de Girona, firma rebut a Arnau de Roca, procurador de 

l’Almoina, de 90 lliures, salari de les escriptures de compra feta a Francesc de 
Palol dels béns i drets d’aquest a Fonolleres, Matella, Ultramort i Canet de Verges, 
i de les subsegüents cabrevacions a favor de l’Almoina. 

N. Guillem de Donç. 25 x 35 cms. +Fonolleres 186 a (rotlle). 
 
3148 
 1370 abril 10 – 1371 febrer 3, Matajudaica i Girona 
 Guillem Figueres, Pere Llenes, Berenguera, esposa d’Antoni Ferrer, Guillem 

Llenes, Bernat Joan i Bonanata, esposos, Pere d’Om, Brunissendis Olera, esposa 
de Bernat Tomàs, Francesc de Prat, Castellona, vídua de Guillem Carbonell, 
Guillem Ramon, Brunissendis, vídua de Berenguer Vivó, Guillem de Deu, Pere 
Joan, Mansilió Gispert del Vilar i Guillem Ramon cabreven a Pere Dalmau béns 
situats a Matajudaica i Casavells, pels quals alguns d’ells són homes propis de 
l’Almoina. 



N. Guillem Llobet 
222 x 58 cm 
+Fonolleres, 187 
 
3149 
 1370 abril 5 – 19, Parlavà i Fonolleres 
 Guillem Rubiol, Berenguerera, esposa de Bernat Romaguera, Pere Raedor, 

Pere Carbuç, Dolça, vídua de Bernat Soler, Guillem Pereguillem, Pere de Rovira, 
Bernat Rigau de Rupià, Francesc de Torrent, ciutadà de Girona, Bernat Benet i 
Brunissendis, esposa de Bernat Varrell, cabreven a Pere Dalmau, prepòsit de 
l’Almoina terres situades a Parlavà i Ullastret. 

N. Guillem Llobet 
138 x 58 cm 
+Fonolleres, 188  
 
3150 
1370 abril 5, Ultramort 
capbreu que fan a Pere Dalmau, paborde de l’Almoina, de béns situats a Santa 

Coloma de Matella i Ultramort, Miquel Martí de Parlavà, Guillem de Púbol, 
d’Ultramort (1), Elicsendis, filla d’Arnau Foraster (2), Bernat Costa (3), Guillem 
Pereguillem (4), Guillema, esposa de Guillem Ballester (5), Pere Cebrià (6), Cília, 
esposa de Bartomeu Santacoloma, de Sant Iscle (7), Francesca, viuda de Bernat 
Arnau, de Canet, com a tutora del seu fill, Bernat Arnau (8), Ramon Català (9), 
Guillem Bernarda, viuda de Berenguer Bofill (10), Berenguer Castelló (11), 
Guillem Boet (12), Berenguer Narbonés (13), Bernat Feel (14), Guillem Tor, de 
Verges (15), Bernat Salvador, de Canet (16), Guillem Fonollar, de Canet (17), 
Alamanda, filla de Bernat Ferrer, de Canet (19), Guillem Massot (20), Guillema, 
viuda de Guillem Genís (21), Mascarosa, esposa de Guillem Tomàs i filla de 
Guillem Martí (22), Guillem Bernat (23), Arnau Púbol (24), Bernat Ferrer, de 
Canet (25), Llorenç de Trilla, de Matella (26), Francesca, esposa de Pere Malvet, 
de Canet (27), Marquesa Roença, esposa de Francesc Mateu i filla de Pere 
Rohença, de Canet (28), Pere Duran, de Canet (29), Pere Esteve, de Canet (30), 
Bernat Duran de Canet (31), i Brunissendis, filla de Pere Andreu (31 bis), tots 
d’Ultramort, excepte aquells dels quals s’expressa el poble d’on són veïns. 

N. Guillem Llobet, de Girona. 400 x 58 cms. +Fonolleres, 189 (rotlle). 
 
3151 
1370 abril, Fonolleres 
Capbreu que fan a Pere Dalmau, paborde de l’Almoina, de béns situats a 

Fonolleres, Bernat Roig i Alamanda, esposos, la seva filla Agnès i el marit 
d’aquesta, Pere Roig (1), Guillem Benet i Brunissendis, esposos (2), Berenguera 
Porcell (3), Pere Moyon i Elicsendis, esposos (4), Bernat Prat i Brunissendis, 
esposos (5), Antoni Miró i Mateua, esposos (6), Ramon Llabià (7), Bernat Salvador 
(8), Berenguer Vaquer (9), Francesc Miró (10), Bernarda, viuda de Bernat Sibiula 
(11), Guillem Bofill, batlle, i Agnès, esposos (12), Raimunda, viuda de Ramon 
Llabià (13), Bernat Vaquer (14), Berenguer Sibiula (15), Pere Llenes (16), Guillem 
Sadurní i el seu fill Guillem (17), Berenguer Ferrer, dit Reyon (18), Guillem Pareta 
(19), Pere Conill (20), Mateu Begur, sagristà (21), Francesca, viuda de Bernat 
Jeroni (22), Agnès, filla de Guillem de Pera (23), Pere Delmer, diaca (24), Andreu 
Dilmer (25), Manselló Gispert de Vilar (26), Berenguer Porcell (27), Arnau 



Alemany, clergue (28), Arnau de Roca, clergue (29), Sibilꞏla, viuda de Berenguer 
Foguer àlies Foraster (30), Berenguer Roig, clergue de Sant Sadurní (31), Francesc 
de Güell i Francesca, esposos (32), Bernat Miró, clergue d’Ullà (33), Pere Picó (34), 
Pere Sunyer, de Parlavà (35), Guillem Rubiol (36), Bernat raedor (37), Bernat 
Romaguera (38), Pere Raedor (39), Francesca, filla de Bernat Sabater, viuda de 
Guillem Arbós (40), Berenguer Jordà (41), Guillem Julià (42), Mercader Ministral 
(43), Bernat de Roca i el seu fill Jaume (44), Pere Carabús i Francesca, esposos 
(45), Guillem Martí (46), Elicsendis, filla de Guillem Majora (47), Joana, filla de 
Pere Castellona (48), Pere de Rovira (49), Guillem de Pou, de Parlavà (50), 
Francesc Miró i Elicsendis, esposos (51), Francesc de Forrent, ciutadà de Girona 
(52), Adelaida, filla de Pere Güell (53), Brunissendis, filla de Ramon Berenguer 
Mercader (54), Berenguer de Vilar, de Flaçà (55), Ramon de Pagès, de Rupià (56), 
Francesc Morèn (57), Bernat Vinyes, de Cunyà, parròquia de Serra (58), Arnau 
Febrer, fill de Pere Juglar d’Ullastret (59), com a tutor del seu fill Guillem (60), i 
Bernat Rupiana, de Rupià i la seva esposa Berenguera (62). 

N. Guillem Llobet, de Girona. 140 x 59 cms. +Fonolleres, 190 (rotlle). 
 
3152 
 1370 abril 5, Parlavà 
 Guillem Rubiol, Bernat Raedor, Pere Raedor i Guillem de Pou, tots de 

Parlavà, cabreven al prepòsit Pere Dalmau béns situats a Fonolleres i Matajudaica 
que l’Almoina ha comprat a Francesc de Palol, fill de Simó de Palol. 

N. Guillem Llobet 
Còpia de 1478, 41’5 x 61 cm 
+Fonolleres, 191 
 
3153 
 1370 abril 21, Monells 
 Joan Marquès, de Monells, estableix a Ponç de Pla, diaca de Matajudaica, un 

hort situat a aquest lloc, indret de Ponteró, que té a directe domini de l’Almoina, a 
cens d’una quartera de blat, i en rep 12 diners bar. d’entrada. 

Sense cloure  
35 x 31 cm 
+Fonolleres, 192  
 
3154 
 1370 juny 1, Palol d’Onyar 
 Francesc de Palol, fill de Simó de Palol i d’Alamanda, senyora de Fonolleres, 

ven la meitat de la jurisdicció criminal d’aquest poble, que té en feu pel comte 
d’Empúries, a Martí Oller, de Brunyola, per 100 lliures bar. 

Sense cloure [Guillem Llobet] 
76 x 58 cm 
+Fonolleres, 193  
 
3155 
1370 octubre 17, Ullastret 
 Arnau de Roca, clergue de Sant Feliu de Girona, procurador de Pere Dalmau 

prepòsit de l’Almoina, requereix Bartomeu Basi, d’Ullastret, que revoqui un pregó 
que ha fet fer, en nom de la cúria del castell d’Ullastret, obligant als veïns de 
Fonolleres a tenir per batlle en Berenguer Porcell. 



N. Bernat Bofill 
28 x 43 cm. Llatí i català 
+Fonolleres, 194  
 
3156 
1370 novembre 8, Girona 
 Guillem de Roca, clergue de la Seu, i Arnau de Roca, clergue de Sant Feliu de 

Girona, procuradors de l’Almoina, amb consentiment de Guillem de Vilagaià, 
oficial del bisbe de Girona, prometen a Simó de Palol, donzell, que si desobliga els 
homes de Fonolleres de certes fermances que els ha fet fer, li tornaran 70 sous de 
cens, d’un censal de 190 sous, venut pel comte d’Empúries a Bernat de Llach, 
draper de Girona. 

N. Guillem Llobet 
19 x 38 cm 
+Fonolleres, 195  
 
3157 
 1371 gener 23, Girona 
 Francesc Tomàs, fill de Guillem Tomàs, d’Ultramort, cabreva a Pere Dalmau 

pòsit de l’Almoina, per la compra que aquest ha fet a Francesc de Palol, fill de 
Simó i Alamanda, una feixa de 4 vessanes situada a Santa Coloma de Matella, 
indret de Feixes Jordanes. 

N. Guillem Llobet 
20 x 58 cm 
+Fonolleres, 196  
 
3158 
 1371 setembre 11, Sant Dalmai 
 Martí Oller, de Brunyola, reconeix a Arnau de Roca, clergue de Sant Feliu de 

Girona i procurador de l’Almoina, que ha pagat de diners de la mateixa Almoina 
les 100 lliures bar. per les que Francesc de Palol, fill de Simó de Palol, i 
d’Alamanda, senyora de Fonolleres, vengué a l’atorgant la meitat de la jurisdicció 
criminal de Fonolleres. 

N. Guillem d’Estanyol 
46 x 28 cm 
+Fonolleres, 197  
 
3159 
 (1262) 1263 març 1, La Bisbal 
 Salvador de Mata i la seva esposa Guillema venen a Berenguer de Figueres, 

batlle de Matajudaica i a la seva esposa Guillema un sòl situat a la cellera de Mata, 
prop de l’església, que tenen a dos terços pel bisbe i a un terç per Ferrer de 
Bellaguarda, cavaller, per 2 sous bar. 

N. Guillem Redorta 
12’5 x 21 cm 
+Fonolleres, 198a 
 
3160 
 1372 setembre 28, Girona 



 Guillem Figueres renuncia al bisbe Jauma ça Tria un pati i casal que té a la 
cellera de Matajudaica, i que fa un parell de gallines de cens al mateix bisbe i un 
altre parell a l’Almoina. 

N. Pere de Pont 
40 x 35’5 cm 
+Fonolleres, 198b 
 
3161 
1372 abril 19, Girona 
 Pere Nadal, de Canet, Bonanada, esposa de Bernat Joan, de Mata, i Guillem 

de Pereguillem, de Parlavà, cabreven a Pere Dalmau, prepòsit de l’Almoina, terres 
situades a les esmentades parròquies. 

N. Guillem Llobet 
52 x 53 cm 
+Fonolleres, 199  
 
3162 
 1372 setembre 10, Fonolleres 
 Guillma, vídua de Bernat Cros, d’Ullastret, reconeix a Pere Dalmau, prepòsit, 

ser persona pròpia de l’Almoina. 
N. Bernat Bofill 
20 x 28 cm 
+Fonolleres, 200  
 
3163 
 1372 juliol 11, Fonolleres 
 Francesca, filla de Nicolau Vidal, de Parlavà, i esposa de Berenguer Amat, 

d’Ullastret, reconeix al prepòsit Pere Dalmau ser home propi de l’Almoina, per 
ésser-ho el seu marit. 

N. Bernat Bofill 
19 x 37 cm 
+Fonolleres, 201  
 
3164 
 1373 gener 22, Monells 
 Arnau Riambau, de Sant Sadurní, hereu de Brunissendis, esposa de 

Berenguer Bonet de Vilar, i que abans havia estat casada amb Pere de Güell, de 
Fonolleres, ven a Francesc Miró i Gueraua, esposa de Fonolleres, un hort de 
Fonolleres, indret de Molí, que fa un quart dels esplets a l’Almoina, per 140 sous 
bar. 

Sense cloure 
39 x 37 cm 
+Fonolleres, 202  
 
3165 
 1374 març 12, Ullastret 
 Sobirana, filla de Bartomeu Miquel, de Fonolleres, i esposa de Pere Moyà, 

d’Esclanyà, i Bartomeu, fill de dits esposos, reconeixen ser persones pròpies de 
l’Almoina per raó de venda feta per Simó de Palol, donzell, a la mateixa Almoina, i 
prometen fer un quartó de cera de cens. 



N. Bernat Bofill 
24 x 34 cm 
+Fonolleres, 203  
 
3166 
 1375 febrer 22, Ullastret 
 Bernat Sord, donzell de Vilanova, fill de Berenguer Sord, cavaller, promet a 

Guillem Bofill, fill de Francesc Bofill, de Fonolleres, que li cedirà per 20 lliures el 
directe domini d’un camp de 4 vessanes, situat a Fonolleres, indret de La 
Coromina, que fa cens de 4 mitgeres de blat a l’hospital de pobres d’Ullastret. 

N. Bernat Bofill 
21 x 32 cm  
+Fonolleres, 204  
 
3167 
 1377 agost 7, Girona 
 Guillem Bofill, Guillem Bernat, Ramon Llavià, Antoni Miró, Francesc Miró i 

Bernat Prat, tots de Fonolleres, i Berenguer Berenguer, de Rupià, firmen rebut a 
Jaume de Soler, prepòsit de l’Almoina, de totes les pensions vençudes d’un censal 
de 70 sous que rebien de certs pobles del comte d’Empúries. 

N. Guillem Llobet 
16 x 34 cm 
+Fonolleres, 205  
 
3168 
 1377 setembre 19, Monells 
 Francesc de Torrent, ciutadà de Girona, ven a Bernat Mestre, de Parlavà, un 

camp, dit Poherenc, a Parlavà, per 740 sous bar. 
Sense cloure 
30 x 34 cm. Deteriorat  
+Fonolleres, 206  
 
3169 
 1379 desembre 17, Girona 
 Francesc, fill de Guillem de Vilanova, de Pedrinyà, que s’ha casat al mas Roig, 

dit mas Miquel, de Fonolleres, amb Francesca, hereva del mateix, es fa home propi 
de Jaume de Soler, prepòsit de l’Almoina. 

N. Ramon de Peradalta 
20 x 42 cm 
+Fonolleres, 207  
 
3170 
 1380 gener 13, Fonolleres 
 Guillem Resclosa, ciutadà de Girona, que té donació de Maria, esposa de 

Ramon de Vall, de Girona, i vídua de Pere Rovira, atès que Bernat Vaquer, de 
Fonolleres, comprà una terra de dit Pere Rovira, situada a Fonolleres, rep de 
Sibilꞏla, vídua de dit Vaquer, 150 sous melg. per la firma de l’expressada venda. 

N. Andreu Calmell, notari d’Ullastret 
36 x 35 cm 
+Fonolleres, 208  



 
3171 
 1384 setembre 30, Ullastret 
 Guillem, fill de Pere Resclosa, i la seva esposa Sibilꞏla, reconeixen ser persones 

pròpies de l’Almoina, per raó del mas Resclosa de Fonolleres, dit abans mas 
Rovira. 

N. Pere Baterí 
25 x 32 cm 
+Fonolleres, 209  
 
3172 
 1384 setembre 1, Ullastret 
 Bernat Miró, de Fonolleres, reconeix ser home propi de l’Almoina. 
Sense cloure 
25 x 32 Deteriorat 
+Fonolleres, 210  
 
3173 
 1386 maig 1, Girona 
 Pere Sibiula, fill de Berenguer Sibiula, de Sant Iscle d’Empordà, reconeix al 

prepòsit Pere Radulf, ser home propi de l’Almoina per haver-ho estat el seu pare, i 
fer mig quartó de cera de cens. 

N. Guillem Llobet 
17’5 x 32 cm 
+Fonolleres, 211 
 
3174 
 1386 octubre 15, Ullastret 
 Margarida, esposa de Joan Porcell, de Fonolleres, es fa dona pròpia de 

l’Almoina en mans de Guillem Bofill, batlle de Fonolleres. 
N. Joan Arimbau 
21’5 x 30 cm 
+Fonolleres, 212 
 
3175 
 1386 octubre 16, Ullastret 
 Margarida, esposa de Bernat Miró, de Fonolleres, es fa dona pròpia de 

l’Almoina en mans de Guillem Bofill, batlle de la mateixa Almoina a Fonolleres. 
N. Joan Arimbau  
18 x 28 cm 
+Fonolleres, 213  
 
3176 
 1287 maig 18 
 Arnau de Camp, procurador de l’Almoina fundada per Pere de Fontclara a 

l’església de Sta Maria de les Puelꞏles de Girona, i Bernat de Camós, ciutadà de 
Girona, marmessor del testament de dit Pere de Fontclara, permuten amb 
Berenguer de Terrades, jurista de Girona, els masos Bofill, Ferrer i Miró, de 
Fonolleres i el mas Dalmau, de Parlavà, per un quartó del delme de Vilobí. 

N. Besalú Burgués, de Girona 



Carta partida, 67 x 49’5 cm 
+Fonolleres, 214  
 
3177 
 1388 agost 20, Barcelona 
 Guillem Massot, ciutadà de Barcelona, ven a Pere Bernat, àlies Morga, 

d’Ultramort, una terra de 10 vessanes, que té per l’Almoina a Santa Coloma de 
Matella.  

Sense cloure 
22 x 37 cm 
+Fonolleres, 215 
 
3178 
 1425 novembre 10, Girona 
 Pere Bernat, àlies Morga, d’Ultramort, cabreva a Pere de Berguedà, prepòsit 

de l’Almoina, una terra que té a Santa Coloma de Matella, de 10 vessanes, 
comprada a Guillem Massot, ciutadà de Barcelona. 

N. Bernat de Soler 
30 x 29 cm 
+Fonolleres, 216  
 
3179 
 1388 desembre 30, Girona 
 Berenguer Mir, de Rupià, firma debitori a Guillem Ramon de Serres i a Pere 

de Fàbrega, procuradors de l’Almoina, de 100 sous bar., que el seu nét Bernat, fill 
de Joan de Roca, de Parlavà, i de Francesca, filla de l’atorgant, deu per raó de la 
definició dels drets de l’Almoina sobre una terra del mas Roca de Parlavà. 

N. Guillem Llobet 
27 x 41 cm 
+Fonolleres, 217  
 
3180 
 1389 febrer 24, Girona 
 Guillem Moner, propietari del mas Noguer, del terme del castell de Rupià, 

cabreva a Pere Radulf, prepòsit de l’Almoina, una terra de Fonolleres, a l’indret 
de Gorchs, de 6 vessanes, i una altra terra al mateix lloc, indret de Roure, d’una 
vessana. 

N. Guillem Llobet 
32 x 30 cm 
+Fonolleres, 218  
 
3181 
 1390 setembre 13, Ullastret 
 Narcís, fill de Bernat Salvador, de Fonolleres, reconeix al prepòsit Pere Radulf 

ser home propi de l’Almoina. 
N. Bernat Clement 
24 x 29 cm 
+Fonolleres, 219  
 
3182 



 1324 agost 30, Girona 
 Berenguera, filla de Guillem Julià, de Parlavà, i esposa de Pere Miquel, de 

Mata, enfranquida pel prior del monestir d’Ullà, es fa dona pròpia de Pere de 
Miars, prepòsit de l’Almoina, per ser-ho el seu marit. 

N. Francesc Simó 
14 x 28 cm 
+Fonolleres, 220  
 
3183 
 1390 octubre 30, Rupià 
 Francesc Guinard, escrivent de Girona, procurador de Bernat Comte, rector 

de Sant Pere de Boxadors, bisbat de Vic, ven a Pere Prat, de Matajudaica, tres 
peces de terra contigües situades a aquest lloc, indret de Camp Amar, que són a 
domini directe de la Mitra, de l’Almoina i de Bernat Isern de Monells, 
respectivament, per 280 sous bar. 

Sense cloure 
53 x 41 cm 
+Fonolleres, 221  
 
3184 
 1391 maig 23, Girona 
 Pere Carbús, de Parlavà, reconeix a Guillem Ramon de Serres i Pere de 

Fàbrega, procuradors de l’Almoina, que per raó del dret que té d’engegar el seu 
bestiar al terme de Fonolleres, ha de fer una quartera d’ordi de cens a l’Almoina. 

N. Narcís Simó 
16’5 x 25 cm 
+Fonolleres, 222  
 
3185 
 1391 juny 6, Fonolleres 
 Joan Bofill, d’Ullastret, procurador de Blanca de Cros, veïna de Fonolleres, 

firma debitori de 60 sous melg. a Guillem Ramon de Serres, procurador de 
l’Almoina, pel lluïsme d’una casa situada a la cellera de Fonolleres, llegada a dita 
Blanca per Bernat Roig, prevere. 

N. Bernat Clement 
24 x 31 cm 
+Fonolleres, 223  
 
3186 
 1395 maig 26, Fonolleres 
 Beatriu, esposa de Pere Llavià, de Fonolleres, amb consentiment del seu marit, 

es fa dona pròpia de Bernat Llogaia, prepòsit de l’Almoina. 
N. Bernat Clement  
16’5 x 45 cm 
+Fonolleres, 225  
 
3187 
 1395 maig 26, Fonolleres 
 Pere de Prat i la seva esposa Sibilꞏla, de Fonolleres, reconeixen al prepòsit 

Bernat Llogaia, ser persones pròpies de l’Almoina. 



N. Bernat Clement 
21 x 45 cm 
+Fonolleres, 226  
 
3188 
 1396 setembre 25, Fonolleres 
 Berenguer Porcell, de Fonolleres, reconeix a Pere de Berguedà, prepòsit, ser 

home propi de l’Almoina. 
N. Bernat Clement 
19 x 31 cm 
+Fonolleres, 227  
 
3189 
 1396 setembre 25, Fonolleres 
 Francesc Roig, de Fonolleres, reconeix al prepòsit Pere de Bergadà ser home 

propi de l’Almoina. 
N. Bernat Clement 
20 x 31 cm 
+Fonolleres, 228  
 
3190 
1396 setembre 25, Fonolleres 
 Bernat Miró, de Fonolleres, reconeix al prepòsit Pere de Bergadà ser home 

propi de l’Almoina. 
N. Bernat Clement 
16 x 31 cm 
+Fonolleres, 229 
 
3191 
 1396 setembre 25, Ullastret 
 Pere Ferrer, fill de Jaume Ferrer, de Fonolleres, reconeix al prepòsit Pere de 

Bergadà ser home propi de l’Almoina. 
N. Bernat Clement 
19’5 x 34 cm 
+Fonolleres, 230  
 
3192 
 1396 setembre 26, Fonolleres 
 Pere Prats, de Fonolleres, reconeix al prepòsit Pere de Berguedà, ser home 

propi de l’Almoina. 
N. Bernat Clement 
17 x 31 cm 
+Fonolleres, 231  
 
3193 
 1396 setembre 25, Fonolleres 
 Pere de Llavià, de Fonolleres, reconeix al prepòsit Pere de Bergadà ser home 

propi de l’Almoina. 
N. Bernat Clement 
20 x 31 cm 



+Fonolleres, 232  
 
3194 
 1396 setembre 25, Fonolleres 
 Pere Vaquer, de Fonolleres, reconeix al prepòsit Pere de Berguedà, ser home 

propi de l’Almoina. 
N. Bernat Clement 
19’5 x 31 cm 
+Fonolleres, 233  
 
3195 
 1396 setembre 25, Fonolleres 
 Pere Miró, de Fonolleres, reconeix ser home propi de l’Almoina, en mans de 

Pere de Berguedà, prepòsit de la mateixa. 
N. Bernat Clement 
20 x 31 cm 
+Fonolleres, 234  
 
3196 
 1396 setembre 25, Fonolleres 
 Jaume Ferrer, de Fonolleres, reconeix al prepòsit Pere de Berguedà, ser home 

propi de l’Almoina. 
N. Bernat Clement 
21 x 34 cm 
+Fonolleres, 235  
 
3197 
1396 setembre 25, Fonolleres 
 Bernat Sibiula, saig de Fonolleres, reconeix al prepòsit Pere de Berguedà, ser 

home propi de l’Almoina. 
N. Bernat Clement 
21 x 34 cm 
+Fonolleres, 236 
 
3198 
 1396 setembre 25, Fonolleres 
 Guillem Resclosa, de Fonolleres, reconeix al prepòsit Pere de Bergadà ser 

home propi de l’Almoina. 
N. Bernat Clement 
18 x 36 cm 
+Fonolleres, 237  
 
3199 
 1396 setembre 25, Fonolleres 
 Joan Porcell, de Fonolleres, reconeix al prepòsit Pere de Bergadà ser home 

propi de l’Almoina. 
16 x 35 cm 
+Fonolleres, 238  
 
3200 



 1336 octubre 21, Rupià 
 Ramon de Candell, preceptor de la casa d’Aiguaviva de l’ordre de l’Hospital, 

enfranqueix Bernat Roig, de Fonolleres, i els seus fills Bernat i Francesc, per 30 
sous bar. 

N. Francesc Sans 
14 x 44 cm 
+Fonolleres, 238bis 
 
3201 
 1396 setembre 25, Fonolleres 
 Guillem Barrera, sastre de Fonolleres, reconeix al prepòsit Pere de Berguedà, 

ser home propi de l’Almoina. 
N. Bernat Clement 
24 x 30 cm 
+Fonolleres, 239  
 
3202 
 1339 maig 18, Rupià 
 Ponç Ferrer, d’Ultramort, hereu de Brunissendis, vídua de Dalmau de Cors, 

de Parlavà, ven a Guillem Benet, de Fonolleres, una mitgera de blat de cens, que 
rep d’Elisendis Dolça, de Fonolleres i una altra mitgera que rep de Guillem de 
Prat, del mateix lloc, per 270 sous bar. 

N. Francesc Sanç 
52 x 19 cm 
+Fonolleres, 240  
 
3203 
1339 maig 14 
 Francesc Gironès, ciutadà de Girona, que ha venut a Pere de Casadevall, 

prepòsit de l’Almoina, 29 sous de bar. de cens que rep de Bartomeu Joan, de Palau 
(Sator) per una terra a St Feliu de Boada i 25 sous de cens que rep de Jaume 
Domènec, fa donació al dit prepòsit del dret d’emparar els dits censos. 

N. Pere Massanet 
31 x 27 cm. Deteriorat 
+Fonolleres, 241 
 
3204 
 1339 octubre 21, Girona 
 Guillem Bou, fill de Guillem Bou, de Fonolleres, es fa home propi de Pere 

Casadevall, prepòsit de l’Almoina, i en rep per això 200 sous. 
N. Ramon de Bruguera 
Carta partida 36 x 32 cm 
+Fonolleres, 242.  
 
3205 
1339 desembre 11, Girona 
 Maria, filla de Bartomeu Miquel i esposa de Guillem Bou, de Fonolleres, 

reconeix ser dona pròpia de Pere de Casadevall, prepòsit de l’Almoina. 
N. Ramon de Bruguera 
17 x 37 cm 



+Fonolleres, 243 
 
3206 
1402 agost 14, Girona 
 Pere de Bergadà, prepòsit de l’Almoina, atès que la capellania de Fonolleres, 

unida al capítol de la seu, té a Fonolleres una casa a directe domini de l’lmoina, 
l’amortitza a cens de 10 sous. 

N. Pere de Pont 
Carta partida, 35 x 39 cm 
+Fonolleres, 244 
 
3207 
1404 gener 28, Girona 
Arnau de Colomer, vicari general, firma rebut a Pere Vaquer, batlle d 

Fonolleres, de 10 lliures bar., adjudicades pel jutge Bernat Sadurní, sobre el preu 
de venda del mas Bofill, de Fonolleres. 

N. Berenguer Vidal, de la cúria eclesiàstica 
23 x 51 cm. 
+Fonolleres, 245. 
 
3208 
1408 abril 2, Girona 
Guillem Oller, fill de Martí Oller, de Brunyola, fa procura a Pere de Bergadà, 

paborde de l’Almina, i a Pere Costa, escrivà de Girona, per negociar prop del rei 
d’Aragó que es tregui l’empara posada sobre la jurisdicció civil de Fonolleres i per 
prestar homenatge al mateix rei per la dita jurisdicció 

N. Narcís Simó. 
50 x 37 cm 
+Fonolleres, 246. 
 
3209 
1409 febrer 7, Barcelona 
Gaufred Gilabert de Cruïlles, senyor del castell de Cruïlles, dona en feu a Pere 

de Cartellà, fill de Francesc de Cartellà, domèstic seu resident a Peratallada, la 
batllia del castell de Peratallada 

N. Pere Pellicer 
31 x 60 cm. 
+Fonolleres, 247. 
 
3210 
1401 octubre 27 – 1409 juny 3, Ullastret 
Procès i sentència de Pere Andreu, jutge ordinari del castell d’Ullastret pel 

comte d’Empúries, en causa entre Guillem Batlle, procurador comtal, i certs veïns 
de Fonolleres que s’enumeren, acusats d’haver trencat un cami amb la construcció 
de certes motes per defensar de l’aigua el lloc de Fonolleres. 

N. Bernat Climent. 
96 x 70 cm 
+Fonolleres, 248. 
 
3211 



1412 abril 16, Fonolleres 
a)Pere Prats, de Matajudaica, reconeix ser home propi de l’Almoina per raó 

del seu mas Prats. 
b) Agnès, esposa de dit Pere, enfranquida per Bernat de Senesterra, senyor del 

castell d’Ullastret, es fa dona pròpia de Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, 
per raó del seu matrimoni 

N. Bernat Clement 
59 x 38 cm 
+Fonolleres, 250. 
 
3212 
1413 gener 17, Ullastret 
Bartomeu, fill de Pere Sebiula, de Sant Iscle, i d’Antònia, reconeix ser home 

propi de l’Almoina, en mans de Berenguer Pareta, batlle de Fonolleres. 
N. Bernat Climent. 
27 x 36 cm 
+Fonolleres, 251. 
 
3213 
1414 gener 3, Ullastret 
 Pere Thos i Antònia, esposos de Matajudaica, reconeixen ser persones pròpies 

de Pere de Bergadà, prepòsit de l’Almoina. 
N. Bernat Climent 
29 x 32 cm 
+Fonolleres, 252 
 
3214 
1415, abril 1, Ullastret 
 Elena, esposa de Joan Ferrer àlies Cros, filla i hereva de Nicolau Cros, 

d’Ullastret, cabreva a l’Almoina una feixa situada a Fonolleres, indret de Sant 
Pere. 

N. Bernat Climent 
23 x 43 cm 
+Fonolleres, 253 
 
3215 
1415 octubre 8, Girona 
 Pere Cebrià de Santa Coloma de Matella, parròquia de Serra, reconeix a Pere 

de Bergadà, prepòsit de l’Almoina, que no posseeix el camp de Matella, indret de 
Giual de Canet, que havia tingut Berenguera Narbonés, i renuncia els drets que hi 
pogués tenir. 

N. Roger de Donç. 
30 x 39 cm 
+Fonolleres, 254 
 
3216 
1415 novembre 21, Girona 
Bernat Jaume, de Fonolleres, cabreva a Pere de Bergadà, paborde de 

l’Almoina, una terra de 8 vessanes, situada a Fonolleres, indret de Sant Cebrià 
N. Miquel Pere 



28 x 49 cm 
+Fonolleres, 255. 
 
3217 
1416 març 7, Girona 
Joan Verrell àlies Carreras, d’Ullastret, cabreva a Pere de Bergadà, paborde 

de l’Almoina, una terra d’Ullastret, indret de Pas de Mata, que afronta amb el 
Daró. 

N. Pere Serinyà 
17 x 36 cm 
+Fonolleres, 256. 
 
3218 
1430 desembre 30, Fonolleres 
Ramon Llabià, fill de Mateu Llabià, de Fonolleres, reconeix al paborde Pere de 

Bergadà ser home propi de l’Almoina 
N. Bernat Clement 
26 x 25 cm 
+Fonolleres, 257. 
 
3219 
1528 febrer 23, Ullastret 
Llorenç Sunyer, fill de Miquel Sunyer, del terme del castell d’Ullastret, 

defineix a Antoni Sabater, del veïnat de Cunyà, parròquia de Serra, les demandes 
que pogués fer-li per la mort de dit Miquel. 

N. Gaspar de Villena. 
33 x 59 cm. Deteriorat. 
+Fonolleres, 257bis 
 
3220 
1418 setembre 30, Ullastret 
Francesc de Raset, donzell, batlle del castell d’Ullastret, retida una demanda 

presentada contra Francesc Roig, de Finolleres, com a curador dels béns de 
Dalmau Benet, del mateix lloc, a instància del paborde Pere de Bergadà, com a 
lesiva de la jurisdicció civil de Fonolleres, pròpia de l’Almoina 

N. Bernat Clement 
31 x 53 cm 
+Fonolleres, 258. 
 
3221 
1417 abril 20 – novembre 10, Fonolleres 
Nicolau Resclosa i la seva esposa Beatriu; Bernat Prats i la seva esposa 

Peregrina; Margarida, esposa de Pere Roig, i Marquesa, esposa de Mateu Llabià, 
tots de Fonolleres, reconeixen ser persones pròpies de Pere de Bergadà, paborde de 
l’Almoina 

N. Bernat Clement 
155 x 35 cm 
+Fonolleres, 259. 
 
3222 



1423 febrer 22, Peratallada 
Pere Joan de Canapost, hereu del seu germà Antoni Joan, propietari del mas 

Bofill de Fonolleres, ven a Peregrina, viuda de Bernat Prats de Fonolleres, el 
referit mas, que es té per l’Almoina, pel preu de 69 lliures bar. 

Sense cloure 
33 x 60 cm 
+Fonolleres, 260. 
 
3223 
1423 març 11, Fonolleres 
Nicolau Salvador i Margarida, esposos de Fonolleres, fan heretament a la seva 

filla Margarida de 50 lliures melg. I aixovar, que ella constitueix en dot per a 
Nicolau Vaquer, fill de Pere i Brunissendis tambe de Fonolleres. 

Sense cloure [N. Bernat Climent] 
Carta partida, 40 x 60 cm. Hi ha els dos exemplars. 
+Fonolleres, 261. 
 
3224 
1424 juliol 12, Ullastret 
Joana, esposa de Joan Manescal, hereva de Dalmau Benet, de Fonolleres, ven a 

Nicolau Vaquer. Del mateix lloc, un camp situat a Fonolleres, dit camp des Parts, 
que es té per l’Almoina, pel preu de 30 lliures melg. 

N. Bernat Climent 
63 x 47 cm 
+Fonolleres, 262. 
 
3225 
1424 octubre 31, Peratallada 
Francesc de Raset, donzell d’Ullastret, estableix a Pere Tomàs Oller, de 

Matajudaica, un camp de 5 vessanes situat a Ullastret, indret de Pujols i un altre 
camp de 6 vessanes del mateix indret, a cens de 8 migeres de blat, per 10 lliures 
d’entrada. 

N. Antoni d’Orns. 
Carta partida, 45 x 41 cm 
+Fonolleres, 263. 
 
3226 
1430 desembre 30, Fonolleres 
Beatriu, esposa de Ramon Llavià, de Fonolleres, es fa dona pròpia de 

l’Almoina. 
N. Bernat Climent 
27 x 38 cm 
+Fonolleres, 264 
 
3227 
1431 octubre, Fonolleres 
Guillem Resclosa i Sibilꞏla, esposos de Fonolleres, fan heretament a la seva néta 

Margarida de tot el mas Resclosa i el mas Vaquer de Fonolleres, amb reserva de 25 
lliures per tstar. 

N. Bernat Climent 



Carta partida, 30 x 46 cm 
+Fonolleres, 265. 
 
3228 
1433 agost 27, Fonolleres 
Pere Julià, batlle de Llabià i obrer de les clavegueres que s’estan fent al pla 

d’aquest poble per eixugar-lo. Promet a Joan Pellicer, paborde de l’Almoina, que 
farà que el Daró passi per l’indret que s’ha pactat entre Bernat de Senesterra, 
senyor d’Ulastret, i Bernat Oliver, senyor de Gualta. 

N. Bernat Clement 
23 x 34 cm. 
+Fonolleres, 266. 
 
3229 
1441 març 24, Girona 
Joan Pellicer, paborde de l’Almoina, estableix a Jaume Ponç el camp dit 

Campassa, de Matajudaica, que ha renunciat Francesc Ferrarós i pel que feia 20 
sous de cens, a cens de 15 sous, sense entrada 

N. Francesc Negrell 
35 x 46 cm 
+Fonolleres, 267. 
 
3230 
1444 maig 2, Fonolleres 
Guillem Espígol, paborde de l’Almina, estabeix a Guillem Llenes, prevere de 

Matajudaica, una horta d’aquest poble, indret d’Horta des Pou, a cens de 3 sous 6 
d., bar., i en rep 15 sous d’entrada. 

N. Nicolau Ferrer 
27 x 57 cm 
+Fonolleres, 268 
 
3231 
1447 setembre 25, Ullastret 
Pere Prim, de Fonolleres, revèn a Pere Porcell, del mateix lloc, dues peces de 

terra del mas Porcell, situades a l’indret de Plaja, d’una vessana cada una, una de 
les quals és a directe domini del benefici de Santa Margarida i l’altra de l’Almoina, 
per 9 lliures. 

N. Joan Portell. 
28 x 38 cm. 
+Fonolleres, 269. 
 
3232 
1560 juliol 11, Girona 
Joan Duran, beneficiat de la seu i procurador de Gaspar Xatmar, paborde de 

l’Almoina, que havia ocupat la batllia de sac de Fonolleres que posseïa Pere Roig, 
reconeix haver obrat injustament, li fa agnició de bona fe i la hi restitueix. 

N. Antoni Serra 
15 x 35 cm 
+Fonolleres, 270. 
 



3233 
1462 juliol 17, Ullastret 
Pere Amat, Antoni Oliver i Joan Joan, procurador del comú d’Ullastret, atès 

que s’ha suscitat qüestió entre els homes d’Ullastret d’una part, i els de les 
parròquies de Casavells, Matajudaica., Fonolleres, Serra i Llabià d’altra, sobre la 
reconstrucció del castell d’Ullastret, i atesa la urgència creada per la invasió del 
Rosselló, prometen als síndics dels mateixos pobles que, si es demostrés 
judicialment que no havien de cooperar a la reconstrucció del castell, els refarien 
les despeses que haguessin bestret. 

N. Bernat Mascaró. 
30 x 28 cm. 
+Fonolleres, 271. 
 
3234 
1465 juliol 29, Ullastret 
Pere Prats, de Matajudaica, que té per l’Almoina una terra a l’indret de 

Feixoles i Maioles, de dues vessanes, per la que fa 2 mitgeres de blat i 2 gallines de 
cens, la renuncia per cens excessiu. 

N. Bernat Mascaró. 
31 x 29 cm. 
+Fonolleres, 272. 
 
3235 
1467 octubre 10, Ullastret 
Joan Porcell, de Fonolleres, ven a Francesc Salvador, teixidor del mateix lloc, 

un camp de 2 vessanes que té a Fonolleres, indret de Sa Contesa, pel preu de 13 
lliures. 

N. Bernat Mascaró. 
31 x 17 cm. 
+Fonolleres, 273. 
 
3236 
1473 febrer 5, Ullastret 
Joan Thos, de Matajudaica, que té per l’Almoina una terra a l’indret de 

Feixoles, per la que fa 2 mitgeres de blat de cens, la renuncia per cens excessiu. 
N. Ramon Nicola. 
18 x 30 cm. 
+Fonolleres, 274 
 
3237 
1473 octubre 28, Ullastret 
Joan Pla àlies Boet, d’Ultramort, ven a Joan Marenyà, de Sant Iscle, un camp 

que té per l’Almoina, dit Camp de Ter, de 9 vessanes de cabuda, situat a Santa 
Coloma de Matella, pel preu de 9 lliures.. 

N. Bernat Mascaró 
38 x 33 cm 
+Fonolleres, 275. 
 
3238 
1474 abril 22, Ullastret 



Joan Pareta, de Fonolleres, ven a Francesc Salvador, teixidor del mateix lloc, 
un quadró de mitja vessana de terra situat a Fonolleres, indret de Cunyan, pel 
preu de 50 sous. 

N. Bernat Mascaró. 
27 x 29 cm. 
+Fonolleres, 276. 
 
3239 
1483 desembre 16, Girona 
Nicolau Vaquer, de Fonolleres, ven a Nicolau Masdeu, paborde de l’Almoina, 

uns batllius sobe certs camps de Fonolleres que s’enumeren, pel preu de 8 migeres 
de blat. 

N. Ramon Mercader 
46 x 42 cm- 
+Fonolleres, 277. 
 
3240 
1488 juny 6, Barcelona 
Dionís Miquel, cavaller de Barcelona, procurador de Joanot de Raset àlies 

Bisbal, beneficiat de la seu fa procura a Galceran Albanell, oficial de la cúria 
episcopal de Girona, per pagar en nom de dit Joanot, com a hereu de Bartomeu de 
Raset, a Bernat Estruc,donzell de Madremanya, els deutes per raó del dot de 
l’esposa de dit Bartomeu. 

N. Joan Modolell. 
26 x 33 cm 
+Fonolleres, 278. 
 
3241 
1488 agost 11, Girona 
Galceran Albanell, jurista de Girona, procurador de Joanot de Raset àlies 

Bisbal, ven a Miquel Finó, notari de Monells, a carta de gràcia, la batllia i saionia 
d’Ullastret, Serra i Sant Iscle, una casa din situada dins del castell d’Ullastret, i 3 
migeres de blat censals, pel preu de 45 lliures. 

N. Narcís Reixach. 
36 x 31 cm 
+Fonolleres, 279. 
 
3242 
1488 octubre 4, Monells 
Miquel Finó, notari de Monells, ven a Antoni Sabater, del veïnat de Cunyà a 

Serra, les seves batllies de Sant Iscle i Serra pel preu de 26 lliures 10 sous. 
N. Pere Sunyer. 
43 x 33 cm 
+Fonolleres, 280. 
 
3243 
1498 agost 3, Ullastret 
Pere Llenes de Matajudaica, terme del castell d’Ullastret, i el seu fill Antoni, 

venen a Antoni Tomàs, també de Matajudaica, una casa i cortal de Mata que tenen 
a directe domini de l’Almoina, pel preu de 13 lliures. 



Sense clore. 
31 x 42 cm 
+Fonolleres, 282. 
 
3244 
1504 agost 8, Ullastret 
Cristòfol Picó, de Fonolleres, permuta amb Jaume Vives, del mateix lloc, una 

feixa, dita feixa de Daró, per una altra feixa, dita Foixa Molera, de 10 saions de 
cauda, que es té per l’Almoina i 100 sous. 

Sense cloure 
48 x 30 cm 
+Fonolleres, 283. 
 
3245 
1507 agost 7, Ullastret 
Joan Vaquer, de Fonolleres, amb consentiment de la seva esposa Bartomeua, 

ven a Jaume Vives àlies Ferrer, del mateix lloc, una terra de 4 vessanes del terme 
de Fonolleres, indret de Coromines, que es té per l’Almoina, pel preu de 8 lliures 
15 sous. 

Sens ecloure 
70 x 32 cm. 
+Fonolleres, 284. 
 
3246 
1521 juliol 29, Rupià 
Pau Cella, d’Ultramort, ven a Guillem Pagès, de la Sala, una terra de Foixà, 

indret de Vessanes, de 5 vessanes de cabuda, pel preu de 40 lliures. 
N. Galceran Natò. 
44 x 32 cm. 
+Fonolleres, 285. 
 
3247 
1523 març 28, Barcelona 
Pere de Cardona, arquebisbe de Tarragona i lloctinent general de Catalunya, a 

petició d’Antoni Prats, paborde de l’Almoina, declara que els homs de Fonolleres 
estan obligats a cabrevar els béns que tenen per la mateixa Almoina. 

N. J. De Gualbes 
45 x 61 cm. Restes de segell pendent. 
+Fonolleres, 286. 
 
3248 
1531 setembre 20, Ullastret 
Bernat Salvador, de Fonolleres, ven a Antoni Guerau, del mateix lloc, una 

terra de 4 vessanes situada a Fonolleres, indret de Boeta, per 33 lliures. 
Sense cloure 
59 x 31 cm 
+Fonolleres, 288 
 
3249 
1514 desembre 1, Girona 



Miquel Ferrer, de Fonolleres, compareix devant Baldiri Batlle, paborde de 
l’Almoina, i és posat a la biga en exercici de jurisdicció. 

N. Gaspar Barrot 
17 x 31 cm 
+Fonolleres, 289. 
 
3250 
1541 juny 21, Girona 
Baldiri Batlle, paborde de l’Almoina, estableix a Pere Verrell, sagristà de 

Fonolleres, una casa de la força d’aquest lloc, a 6 sous de cens, per un parell de 
capons d’entrada. 

N. Gaspar Barrot 
34 x 49 cm. 
+Fonolleres, 290. 
 
3251 
1544 abril 9, Girona 
Antoni Picó, de Fonolleres, reconeix a Baldiri Batlle, paborde de l’Almoina, 

haver estat justament empresonat per la jurisdicció de l’Almoina, per haver 
cooperat a l’execució d’un ban del batlle que prohibia pescar a la riera de 
Fonolleres, lesionant aixó la jurisdicció civil de la mateixa Almoina 

N. Gaspar Barrot 
31 x 32 cm 
+Fonolleres, 291. 
 
3252 
1544 desembre 15, Girona 
Bernat Salvador de Fonolleres, reconeix al paborde de l’Almoina, haver 

desobeít un manament del batlle de la mateixa Almoina a Fonolleres 
N. Gaspar Barrot. 
29 x 33 cm. Llatí i català 
+Fonolleres, 292. 
 
3253 
1545 agost 14, Girona 
Jaume Foraster, de Fonolleres, promet a Baldiri Batlle, paborde de l’Almoina i 

senyor de la jurisdicció civil de Fonolleres, que pagarà a Gueraua, viuda de Cebrià 
Rostei, de Sant Sadurní, el deute que li tenia per la soldada de nou mesos de la seva 
filla Cristina. 

N. Gaspar Barrot. 
19 x 32 cm. 
+Fonolleres, 293. 
 
3254 
1547 novembre 3, Girona 
Pere Negre, treballador d’Ullastret, cabreva a Baldiri Batlle, paborde de 

l’Almoina, una feixa d’una vessana, situada a Fonolleres, indret de Merdançà. 
N. Mique Garbí. 
15 x 34 cm 
+Fonolleres, 294. 



 
3255 
1548 març 20, Rupià 
Antic Picó, pagès de Fonolleres, propietari de la casa que havia estat d’Antoni 

Mestre, del mateix lloc, cabreva a Baldiri Balle, paborde de l’Almoina, una casa 
comprada a Antoni Armadà, de Fonolleres que afronta amb les valls de la força de 
dit lloc. 

N. Galceran Nató 
24 x 32 cm 
+Fonolleres, 295. 
 
3256 
1370 abril 5, Fonolleres 
Bernat Prat i la seva esposa Brunissendis, propietària del mas Prat de 

Fonolleres, reconeixen ser persones pròpies de Pere Dalmau, paborde de 
l’Almoina, i li cabreven el seu mas Prat. 

N- Guillem Llobet 
Còpia de 1628. 53 x 40 cm. 
+Fonolleres, 297 
 
3257 
a) 1551 juliol 7, Girona 
Jeroni Vilar, pagès d’Ullastret, s’excusa davant Baldiri Balle, paborde de 

l’Almoina, de no haver atès un pregó sobre neteja de recs i adob de camins a 
Fonolleres 

b) 1554 juliol 26, Girona 
Baldiri Balle, paborde de l’Almoina, remet a Quirze Quintana àlies Borràs, 

pagès d’Ultramort, les penes incorregudes per la jurisdicció civil de Fonolleres 
N. Joan Gonech 
36 x 36 cm. Llatí i català 
+Fonolleres, 298. 
 
3258 
1555 abril 1, Fonolleres 
Deposicions de testimonis proposats per l’Almoina davant els jutges de la taula 

de Girona contra Pere Maig, batlle d’Ullatret, per haver bastonejat la Llabiana i 
haver atemptat contra la jurisdicció de l’Almoina a l’indret de Jordines, a 
Fonolleres 

N. Joan Sobirà 
129 x 66 cm. Llatí i català. 
+Fonolleres, 299. 
 
3259 
1560-1564 
Cabrevacions que fan a Baldiri Balle, paborde de l’Almoina, Antoni Micalet, 

de Canet de Verges, Antoni Balle, de Canet (1), Joan Duran, de Canet (2), Martirià 
Massot, d’Ultramort (3), Pere Ferrer, d’Ultramort (4), Nicolau Ferrer, de Canet 
(5), Julià Cebrià, d’Ultramort (6), Ramon Tomàs, d’Ultramort (7), Ponça Costa, 
esposa de Joan Ballester àlies Costa, d’Ultramort (8), Sebastià Güell, de Rupià (9), 
Antic Ferrer i Joan Rabet, tutors de Caterina Ferrer, filla de Nicolau Ferrer, de 



Canet (10), Pere Rohensa, de Canet (11), Bernat padrer, d’Ultramort (12), Jaume 
Font, d’Ultramort (13), Bernat padrer, d’Ultramort (14), Pere Benet Micalet, de 
Parlavà, com a procurador de Pere Mercader, d’Ultramort (15), Miquel Guerau 
Micalet (16), Quirze Dalmau, de Verges (17) i Pere Cebrià, de Santa Coloma de 
Matella, terme de Sant Iscle d’Empordà (18). 

N. Miquel Garau, de Rupià. 250 x 56 cms. +Fonolleres, 300 (rotlle). 
 
3260 
1563 agost 17, Fonolleres 
Capbreu de béns situats a Matajudaica, Casavells i Ullastret, que fan a Baldiri 

Balle, paborde de l’Almoina Pau Tomàs, Pere Prats (1), Rafael Dedéu (2)m 
Rafaela Sunyer, viuda de Bartomeu Rufí, tots de Matajudaica, Antic Ferrer de 
Casavells (4), Joan Pagès Socals de Casavells (5), Antic Roig, de Fonolleres (6), 
Joan Martí de Casavells (7), Margarida, viuda de Jeroni Rovira àlies Nadal (8), 
Pere Rufí, de Matajudaica (9), Jaume Bernat Joan, de Matajudaica (10), Pere 
Botó, de Casavells (11), i Pau Tomàs, de Matajudaica (12). 

N. Miquel Garau, de Rupià. 180 x 50 cms. +Fonolleres 301 (rotlle). 
 
3261 
1571 setembre 12 – octubre 1, Fonolleres i Girona 
Procés informatiu sobre l’extensió de la jurisdicció de l’Almoina a l’indret de 

Jordines, terme de Fonolleres, promogut a instància de Joan Ferrer, procurador 
de la referida Almoina, a causa d’haver fet Quirze Quintana alas Borràs, 
d’Ultramort, un marge i un rec que perjudiquen el camí de Fonolleres al Ter. 

N. Jaume Vives 
76 x 60 cm. Llatí i català. 
+Fonolleres, 302. 
 
3262 
1578 març 16, Peratallada 
Antoni Ros, masover de Peratallada, ven a Pere Ros, del mateix lloc, un erm de 

6 vessanes situat a l’esmentat poble, indret de les Comes, pel preu de 12 lliures. 
Sense cloure 
29 x 45 cm 
+Fonolleres, 303. 
 
3263 
1581 abril 26, Girona 
Sebastià Mercader, d’Ultramort, ven a Joan Cebrià, del mateix lloc, una terra 

de 7 vessanes situada a Matella de Fonolleres, indret de Jardines, pel preu de 30 
lliures 

N. Jaume Vives 
33 x 37 cm 
+Fonolleres, 304. 
 
3264 
1594 novembre 21, Ullastret 
Vicenç Rupiana i Rafael Oliva, de la Pera, i Ponç Nadal, de Foixà, tutors de 

Damià Prats, de Fonolleres, cabreven a Enric Samsó, paborde de l’Almoina, el mas 
Prats, pel que dit Damià és home propi de a mateixa Almoina 



N. Miquel Font 
46 x 40 cm 
+Fonolleres, 305. 
 
3265 
1595 octubre 2, Matajudaica 
Joan Pere Pla, beneficiat de Sant Pere de Galligants i procurador d’Enric 

Sampsó, paborde de l’Almoina, firma rebut a Jeroni Clos, de Parlavà, de 21 
lliures, per tots els censos i foriscapis deguts feins al dia de la cabrevació de terres 
que li ha fet a Parlavà i Fonolleres. 

N. Antoni Salgas, de Sant Iscle 
29 x 27 cm 
+Fonolleres, 306. 
 
3266 
1596 juliol 18, Fonolleres 
Joan Gironella, pagès de Serra i batlle del castell d’Ullastret, que havia fet fer 

un pregó a la plaça de Fonolleres mentre s’hi ballava per la festa major, reconeix a 
Enric Sampsó, paborde de l’Almoina, no tenir jurisdicció per fer l’esmentat pregó, 

N. Jeroni Gifra 
27 x 17 cm 
+Fonolleres, 307. 
 
3267 
1594-1598 
Capbreu que fan a Enric Sampsó, paborde de l’Almoina, i a Pere Pla, 

procurador seu, com a senyors de Fonolleres, Damià Roig pel mas Roig, Benet 
Casadellà àlies Picó i Anna Picó (1), Antic Pareta (2), Baldiri Resclosa (3), Jeroni 
Gich, d’Ullastret (4-5), Cristòfol Llosa (6), Pere Geli, de la Sala (7), Vicenç 
Rupiana, de Rupià, i altres tutors de Damià Prats (8), Jaume Foraster (9), Esteve 
Carbonell, de Vilacolum, com a tutor de Francesc Salvador (10), Anna Ferrer (11), 
Jaume Vives, jurista de Girona, com a hereu de Jaume Vives àlies Ferrer (12). 

Capbreu de Matajudaica, Casavells, Ultramort, Canet de Verges i Parlavà, de 
Pere Coloma de Sant Iscle (13), Nicolau Dalmau, de Verges (14), Vicenç Rupiana, 
de Rupià (15), Antoni Pedrer, d’Ultramort (16), Joan Pagès Socals, d’Ultramort 
(17), Pere Font (18), Miquel Olivet, de Castelló, procurador de Margarida Micalet, 
de Canet (19), Elisabet Prats, de Matajudaica (20), Joan Guàrdia, de Rupià, pel 
mas Joan de Matajudaica (21), Sebastià Sarquella, de Parlavà, i Paulí Costa, 
d’Ultramort, tutors d’Elisabet Costa d’Ultramort (22), Pere de Déu, de 
Matajudaica (23), Pere Roca, donzell de Parlavà (24), Damià Bonet, d’Ultramort 
(25), Salvador Ferrer d’Ullastret (26), Elisabet Tomàs, esposa de Joan Bou àlies 
Tomàs, de Matajudaica (27), Jeroni cros, de Parlavà (28), Antic Ferrer, de 
Casavells (29), Pere Rufí, de Matajudaica (30), Joan Pou, de Parlavà (31, Anna, 
filla de Pere Massot, d’Ultramort (32), Antic Pagès, d’Ultramort (33), Joan Cebrià, 
d’Ultramort (34), Francesc Rohensa, de Canet (35), Antoni Balle, de Canet (36), 
Antoni Figueres de Mata i Magdalena, viuda de Joan Pere Ferrer, tutors de Joan 
Pere Ferrer, fill de dita Magdalena i de dit Joan (37), Joan Caselles, de Vilert, 
procurador de Pere Caselles (38), Montserrat Garrofa àlies Roca, de Llorà, 
procurador d’Antiga Roca, esposa seva (39), Cristòfol Carnisser, de Fonolleres 
(40), Pere Pi, de Foixà (41), Andreu Cendra, d’Ullastret (42), Damià Vidal, teixidor 



de Matajudaica (43), Antoni Figueres, de Matajudaica (44), Francesc Cendra àlies 
Negre, com a procurador de la seva esposa, Margarida Negre, d’Ullastret (45), 
Antiga Vaquer, esposa d’Antic Xifra, bracer de Fonolleres (46), Bernat Mestre, de 
Parlavà (47), Antoni Pedrer, d’Ultramort (48), Vicenç Maimó, prevere de Rupià 
(49), Antic pareta, de Fonolleres (50), Antoni sastre, de Casavells (51), Andreu 
cendra, d’Ullastret (52), Baldiri Resclosa, de Fonolleres (53), Pere Alemany, de 
Parlavà (54), Antoni Ministral, de Parlavà (55), Miquel Pigem, de Parlavà (56), 
Jaume Bassó, de Parlavà (57), JoanSolers, de Parlavà (58), Quirze Borràs, 
d’Ultramort (59), Antoni Carabús, de Parlavà (60), Nicolau Alemnay, de Parlavà 
(61), Bernat Mestre, de Parlavà (62), Pere Benet Micalet, de Parlavà (63), Pere 
Sunyer, de Parlavà (64), Antiga Serra, de Matajudaica (65), Joan Majora, de 
Parlavà (66), Antoni Carabús de Parlavà (67), Miquel Roig, de Flaçà (68), Antic 
Clos, de Fonolleres 69), Pere Guerau, de Corçà, procurador d’Anna Guerau, mare 
seva (70), Antic Bassa, de la Pera, tutor de Pere Puig, de Matajudaica (71), Pere 
Cebrià de Matella, terme del castell de Sant Iscle (72), i Miquel Prats, ciutadà de 
Girona, com a procurador de Pere Prats, fill seu i d’Anna Serra (73) 

Entre els núms 10 i 11 hi ha cosida una cabrevació que fan al paborde de 
l’Almoina Pere Dalmau, l’any 1370, Jaume Ferrer i Sibilꞏla, esposos de Fonolleres. 

N. Antoni Salgas, de Sant Iscle. 1585 x 55 cms. +Fonolleres, 307 (rotlle). 
 
3268 
1597 octubre 30, Girona 
Francesc Bassa, del veïnat de Riurans, parròquia de la Pera, constitueix en dot 

per a Montserrat, filla de Vicenç Candell, de Rupià, 150 lliures, dipositades a la 
taula de comuns dipòsits de Girona, i en rep el tantumdem, assegurat sobre el mas 
Candell de Rupià. 

N. Jeroni Gifra. 
19 x 34 cm 
+Fonolleres, 309. 
 
3269 
1599 juliol 24, Fonolleres 
Francesc Salvador, d’Ullà, propietari del mas Salvador de Fonolleres, estableix 

a Damià Roig, de Fonolleres, la dita casa Salvador, amb un hort i terra, que fan 
cens a l’Almoina i en rep un parell de pollastres d’entrada. 

Sense cloure 
57 x 38 cm 
+Fonolleres, 310. 
 
3270 
1599 octubre 8, Ullastret 
Damià Benet, pagès natural de Matajudaica i veí d’Ullastret, ven a Joan Pou, 

treballador natural de Celrà i veí d’Ullastret, una casa de Matajudaica que té per 
l’Almoina pel preu de 36 lliures. 

Sense cloure 
52 x 31 cm 
+Fonolleres, 311. 
 
3271 
1600 juny 15, Girona 



Jaume Foraster, pagès de Fonolleres, cabreva a Enric Sampsó, paborde de 
l’Almoina, tres vessanes del Clos de Mont, de Fonolleres, comprades a Baldiri 
Resclosa, pagès del mateix lloc. 

N. Miquel Vila 
15 x 65 cm 
+Fonolleres, 318. 
 
3272 
1600 juny 23, Girona 
Antoni Pedrer, pagès d’Ultramort, cabreva a Enric Sampsó, paborde de 

l’Almoina, sis vessanes del mas Massot d’Ultramort, situades a Fonolleres, indret 
de Jordines. 

N. Miquel Vila 
17 x 67 cm 
+Fonolleres, 319. 
 
3273 
1028 gener 25 
Guitart Arnau i la seva esposa Riquel venen al vescomte Bremon uns alous que 

tenen al comtat de Girona, a les vilꞏles de Fornells, Fornellets i Puig Richinario, 
que havien estat de Gausfred Llong i que afronten amb les parròquies de Quart, 
Llambilles, Campllong, Riudellots, Aiguaviva, Vilablareix i Sant Feliu de Girona, 
per una quantitat “in res valentes” 

Sense cloure. 14 x 54 cms. Deteriorat. Ed. CDS, 193. +Fornells, 1. 
 
3274 
1028 febrer 23 
El vescomte Bremon empenyora a Guadall, fill de Seniofred, per 40 unces d’or 

que li deu, l’alou que havia comprat a Guitart Arnau, situat al comtat de Girona, a 
Fornells i Fornellets, i l’alou de la Pera, comprat a Pedró Anulo, que afronten amb 
Rocacorba, el Ter, Llagostera i Vilobí. 

N. Bonhome dit Llobet, prevere. 12.5 x 31 cms. Ed. CDS, 194. Fornells, 7. 
 
3275 
1154 desembre 30 
Bernat, abat de Sant Vicenç de Cardona, amb consentiment de Rossa i els seus 

fills, estableix a Pere Maiorini i a la seva esposa Dominica un camp situat a 
Fornells, indret del Pla, per 12 anys, després dels quals haurà de contractar de nou 
amb dita Rossa, a tasca i altres prestacions, per 21 sous de diners de Girona. 

N. Arnulf, levita. 13 x 20 cms. +Fornells, 8. 
 
3276 
1129 gener 18 
Guisla i els seus fills Guillem, Arnau i Berenguer empenyoren a Llorenç l’alou 

que tenen a Fornells, dit mas de Fonollar, amb possessions situades a Aiguaviva, 
per 3 mancusos morabatins. 

N. Berenguer, prevere. 17 x 23 cms. +Fornells, 9. 
 
3277 
1176 maig 5 



Guillem de Quart, batlle reial, enfranqueix Guillem Arrufat, que passa a ser 
home propi de Sant Vicenç de Cardona, per 10 sous, moneda de Girona. 

N. Ramon, prevere. 6 x 17 cms. +Fornells, 10. 
 
3278 
1175 agost 8 
L’abat Bernat, del monestir de Cardona, estableix a Esteve i Maria, esposos, el 

mas que havia estat de Guillem de Fornellets, amb reserva d’una quartera de blat 
a l’any a favor del fill de dit Guillem, de que el facin ensenyar de sabater i de que li 
donin, en sortir del mas, 40 sous, per 20 sous d’entrada. 

N. Bernat, prevere. 11 x 17 cms. +Fornells, 11. 
 
3279 
1177 febrer 1 
L’abat Bernat del monestir de Cardona i el prior Guillem, estableixen a 

Ramon d’Om i a la seva esposa Riquensa el mas de Torcafedes, la seva coromina i 
les seves vinyes, que havia tingut Pere Poch, prevere, a dues tasques i cens de 6 
sous de Girona, a condició de fer-se persones pròpies del monestir, per 5 
morabatins d’entrada. 

Sense cloure. 20 x 33 cms. +Fornells, 12. 
 
3280 
1170 agost 20 
Compromís entre l’abat Bernat del monestir de Cardona i Berenguer de 

Folchs, paborde de Girona de la mateixa casa, d’una part, i Arnau de Prat, d’altra 
part, sobre les possessions que havia tingut Llorenç al mas Amalric, pel qual, en 
presència d’Otó Dapifer i altres nobles que s’esmenten, Arnau de Prat defineix 
l’herència de Llorenç, i una feixa que el seu pare Ramon Alemany havia donat al 
seu nét Ponç, situada a la riba de l’Onyar, i l’abat li estableix el camp de Boventó a 
tasca i mitja calcadura, el camp que havia tingut Pere Jubert i les vinyes de Poca 
de Canal, a condició de que reconstrueixi el seu mas en el lloc on havia estat. 

N. Guillem, prevere. 20 x 33 cms. +Fornells, 13 
 
3281 
1175 gener 7 
L’abat Bernat de Sant Vicenç de Cardona i el prior Guillem donen 

(estableixen) a Bernat de Pla el seu mas que havia estat d’Arnau de Prat, i el camp 
de Crosa, que és prop de l’Onyar, a condició de casar amb la filla de dit Arnau, i 
de casar la germana d’aquesta, a cens d’un anyell, una oca, i dues tasques dels 
fruits, per 60 sous d’entrada. 

N. Pere, sacerdot. 21 x 26 cms. +Fornells, 14 
 
3282 
1176 maig 16 
Ramon de Montcada, la seva esposa Raimunda i el seu nepos Guillem Ramon, 

defineixen a Sant Vicenç de Cardona i al seu abat Bernat totes les possessions que 
tenen al castell de Fornells, propi de dit Montcada, adquirides a la comtessa 
Ermessendis, al vescomte Bremon i al bisbe Eribau de Girona (sic) per 40 
morabatins. 

N. Pere, sacerdot. Carta partida. 22 x 32 cms. +Fornells, 15. 



 
3283 
1179 desembre 11 
Ramon de Montcada i el seu nepos Guillem Ramon firmen al monestir d’Amer 

i al seu abat Ramon la possessió de Vilaruric, situada a Fornells, que el seu avi 
Guillem Ramon havia llegat a l’esmentat monestir, amb reserva de la jurisdicció 
del castell de Fornells, per 200 sous bar. 

N. Ermengol, prevere de Girona. Còpia de 1297, 21 x 23 cms. +Fornells, 16. 
 
3284 
1192 març 27 
Pere Ramon de Vilademany i la seva àvia Tiburgis firmen a Guillem de 

Vinyoles un prat situat prop de la vinya d’aquest, a Fornells, que dit Guillem ha 
comprat a Pere Calvet, Bernat Calvet i Narbona, i li remet un òbol de cens que 
feien aquests. 

N. Ermengol, prevere. S. Bernat Esteve. 14 x 18 cms. +Fornells, 17. 
 
3285 
1167 desembre 29 
L’abat Bernat, del monestir de Cardona, i el prior Ramon, donen per vida a 

Arbert el mas d’Om, pròxim a l’església de Fornells, i diversos camps, a condició 
de fer tasca i mitja calcadura, i de prendre esposa amb consentiment del monestir, 
de forma que si faltessin fills, el mas tornaria a aquest, per 60 sous, moneda de 
Girona, d’acapte. 

N. Arnau, sacerdot, 18 x 25 cms. +Fornells, 18. 
 
3286 
1188 novembre 24 
Ramon d’Abadia i la seva esposa Maria donen per esposa a Guillem de 

Vinyoles la seva filla Ermessendis, dotada amb el “stallium” de Vilaruric, la vinya 
de Rovira, la vinya Pellicer, la rovira Pellicer, el mas on habita Bernat Carbonell, 
que fa un morabatí de cens, cedit a Bonanata, el mas de Pere Carbonell, la borda 
Quartell, el mas Pellicer, la borda Juliol, la borda Colleta i una terra que té per ells 
Guillem de Puig, que tenen en alou a Fornells; el mas d’Arnau Torroella, que 
tenen en feu pel monestir de Sant Vicenç de Cardona, les possessions del mas Pou i 
tot el que reben als masos Estrader de Vilaruric, Rossell, Mascort i Bonells, que 
són del monestir d’Amer, la vinya de Quartell que tenen per Ramon de Campdorà, 
el bosc de Gravalosa de Llambilles, i penyores que tenen per Guillem de 
Campllong, Arnau Tort, Bernat Ballomar i Estrader de Vilaruric. 

N. Ermengol, prevere de Girona. 33 x 25 cms. Hi ha còpia de 1318. 33 x 21 cms. 
Signatura hebrea. +Fornells, 19. 

 
3287 
1184 juny 7 
L’abat Berenguer del monestir de Cardona, empenyora a Clemència, germana 

de Bernat de Bianya, al seu nebot Ramon i a Guillem de Pedra Verda, la possessió 
que Berenguer Roig tenia pel monestir, per 100 morabatins, amb les fustes, joves i 
el mas Esteve de Fornellets que per dit monestir té Bernat de Bianya, amb reserva 
de 8 sous de cens que fa aquest; Clemència aporta 400 sous, Ramon 200 i Guillem, 
100. 



N. Arnau, sots-diaca. 15 x 25 cms. +Fornells, 20. 
 
3288 
(1194) 1195 febrer 26 
Guillem Ferrer i la seva esposa Berenguera venen a Guillem de Vinyoles les 

prestacions que reben al mas de Vilaruric, situata Fornells, a l’alou d’Adelaida, 
filla de Pere de Fornells, i d’en Besalú, per 330 sous bar. 

N. Ermengol, prevere de Girona. S. Bernat Esteve. 19 x 19 cms. +Fornells, 21. 
 
3289 
1194 octubre 23 
Guerau Sabater, de Fornells i el seu germà Guillem, venen a Guillem de 

Vinyoles una feixa de terra dita de sa Muga, el camp que tenen prop de la casa 
d’Arnau Guasch i la feixa que tenen al “robur” de Bernat Ballomir, la feixa que 
tenen a mitges amb Guillem Ferrer de Vilaruric, la feixa que tenen a Bovera, una 
feixa situada prop de l’Onyar i tots els seus drets, per 470 sous bar. 

N. Ermengol, prevere. S. Gener. 21 x 16 cms. +Fornells, 22. 
 
3290 
1201 juliol 1 
Guillem de Corçà, cabiscol i paborde de Novembre de la seu, enfranqueix 

Ermessendis, filla de Ramon Maiorini, que passa a ser dona pròpia de Sant Vicenç 
de Cardona. 

N. Guillem, prevere. 8 x 13 cms. +Fornells, 23. 
 
3291 
1218 agost 13 
Pere Nebot, batlle del monestir de Cardona a Girona, defineix en mà de l’abat 

Pere i de Ramon de Vilanova les millores i despeses fetes al celler i graner que ha 
edificat [a Fornells], en terreny del monestir, prop de la casa Sala. 

N.Ramon, prevere. 16 x 20 cms. +Fornells, 24. 
 
3292 
1244 maig 29 
Estrader de Vilaruric, la seva mare Boneta i la seva esposa Ermessendis venen, 

amb consentiment de Pere de Sala, prepòsit (sic), del monestir de Cardona a 
Girona, a Bernat de Santdaniel una feixa situada a Fornells, prop del riu Onyar, 
pel preu de 700 sous dels de 88 el marc; la terra fa 12 diners de cens i tasca i mitja 
al monestir de Cardona. 

N. Bernat de Vic. 17 x 28 cms. Còpia contemporània. +Fornells, 25. 
 
3293 
1245 novembre 8 
Pêre Narbona, de Fornells, la seva esposa Maria i el seu fill Guillem, venen a 

Maria, esposa de Bru de Mercadell, 9 diners de quatern que reben d’auxili de cens 
del seu mas a l’illa que aquesta té a Quartell per compra feta pels avantpassats de 
l’adquirent als avantpassats dels venedors, pel preu de 30 sous dels de 88 el marc. 

N. Bernat de Vic, de Girona. S. Ramon de Cassà. 20 x 19 cms. +Fornells, 26. 
 
3294 



1315 agost 28 
Jaume de Riera, ciutadà de Girona, i Guillema, viuda de Berenguer de Riera, 

cirurgià de Girona, tutor dels seus fills i de dit Jaume, senyor de Quart i de Palau, 
enfranqueix Ramon de Bancells per 80 sous bar. 

N. Pere Burgués. 18 x 25 cms. +Fornells, 26. 
 
3295 
1254 desembre 1 
Pere de Vilanova, fill de Ramon de Vilanova, de Quart, i la seva esposa Boneta, 

amb consentiment de l’abat Ramon del monestir de Cardona, venen al seu cunyat 
Joan d’Oliveres (o Olivars) i a la seva esposa Guillema, la coromina que dot abat 
havia establert a Pere Poc de Vilanova, avi seu, situada a Fornells, per 600 sous 
bar. 

N. Guillem, porevere. 20 x 18 cms. +Fornells, 27. 
 
3296 
1256 abril 26 
Guillem Calvet ven a Maria, esposa de Bru de Mercadal major, el dret que té 

sobre un quadró de terra que aquesta poseeix prop de la coromina, també de 
propietat d’ella, dita de l’Església, situada a Fornells, pel preu de 20 sous. 

N. Bernat de Vic. S.Pere d’Armentera. 12 x 29 cms. +Fornells, 28. 
 
3297 
(1261) 1262 març 7 
Arnau de Prat i Saurina, esposos de Fornells, amb consentiment de Joan i 

Maria, pares d’ell, defineixen a l’abat Ramon de Cardona la batllia que havien 
comprat a Guerau Abat, per 220 sous. 

N. Guillem de Bovera, domer de Fornells. 20 x 36 cms. +Fornells, 29. 
 
3298 
(1261) 1262 febrer 23 
Bernat de Galliners, paborde de Cassà de la seu, enfranqueix Pere, fill de 

Guillem Requesens de Fornells, per 80 sous. 
N. Ramon de Cassà, de Girona. S. Arnau de Santmartí. 18 x 18 cms. +Fornells, 

30. 
 
3299 
(1277) 1278 febrer 8 
Guillem Estrader, de Fornells, i la seva mare Ermessendis enfranqueixen 

Joana, filla d’Elicsendis Beneta, de Fornells, per 2 sous 8 d. 
N. Berenguer de Morrofred, domer de Llambilles. 11 x 20 cms. +Fornells, 31. 
 
3300 
(1278) 1279 març 24 
L’abat Pere del monestir de Cardona, atès que el mas Torrent de Fornells, per 

la seva pobresa ha quedat abandonat i ha estat unit a la borda Goy, l’estableix a 
Arnau Goy de Fornells, sense obligació de residir-hi, ja que és home propi per 
l’esmentada borda, amb obligació de fer les prestacions de costum, a cens d’una 
gallina, per 100 sous d’entrada. 

N. Miquel d’Om, de Girona. S. Besalú Burgués. 36 x 22 cms. +Fornells, 32. 



 
3301 
(1271) 1272 gener 10 
Arnau de Vilademany firma a Bernat Vidal, ciutadà de Girona, dues 

parellades de terra que a aquest ha venut Ramon Bru d’Eivissa, situades a 
Fornells, indret d’Illes, pel 30 sous bar. de tern. 

N. Besalú Burgués. S. Pere Ferrer. 13 x 25 cms. +Fornells, 33. 
 
3302 
1286 novembre 30 
Bonanat de Bordils, ciutadà de Girona, enfranqueix Bernat Arrufat, de 

Fornells, que passa a ser persona pròpia de l’abat de Sant Vicenç de Cardona. 
N. Besalu Burgués. 10 x 19 cms. +Fornells, 34. 
 
3303 
1282 abril 17 
Ponç de Urgio, sagristà de la seu, enfranqueix Arnaleta, filla de Berenguer 

Goxat, de Llambilles, que passa a ser dona pròpia del monestir de Cardona, per 2 
sous 8 d. 

N. Ramon Estruch, de Girona. 12 x 19 cms. +Fornells, 35. 
 
3304 
1286 novembre 30 
L’abat Jaume, del monestir de Cardona, estableix a Bernat Arrufat, de 

Fornells, durant la seva vida, la batllia de totes les possessions del monestir a 
Fornells i Fornellets, per 130 sous i a condició de que es faci home propi seu. 

N. Besalú Burgués. 30 x 20 cms. +Fornells, 36. 
 
3305 
(1296) 1297 febrer 6 
Arnau de Güell, la seva esposa Marquesa, Bernat Gassol i la seva esposa Maria 

estableixen a Pere de Riera una terra que es té pel monestir de Cardona, situada a 
Fornells, per 60 sous d’entrada 

N. Bernat Guinart, notari de Cardona. 
Carta partida. 19 x 21 cm. 
+Fornells, 37. 
 
3306 
(1298) 1299 febrer 9 
Margarida, viuda de Bernat de Camós, jurista de Girona, i el seu fill Pere, 

enfranqueixen Adelaida, filla de Nadal d’Avellaneda, de Fornells, que passa a ser 
dona pròpia de l’Almoina, per 2 sous 8 d. 

N. Ramon de Cot, de Girona. 12 x 20 cms. +Fornells, 38. 
 
3307 
1028 gener 24 
El vescomte Bremon empenyora a Bernat els alous que té al comtat de Girona, 

indrets de la Pera, Fornells i Fornellet, a carta de gràcia durant un any, 
exceptuant-ne l’alou de dit Bernat que aquest ha empenyorat a Guadall de 
Santvicenç, per 53 unces. 



N. Ramon, sots-diaca. 15 x 30 cms. +Fornells, 39. 
 
3308 
1040 octubre 22 
Testament del bisbe Eribau d’Urgell, que llega possessions situades a Fornells 

al monestir de Sant Vicenç de Cardona. 
N. Borrell, escolàstic. 
57 x 57 cm. Hi ha còpia de clàusules, de 1416. 
+Fornells, 40. 
 
3309 
1302 juny 9, Fornells 
Bernat Martí, batlle del monestir de Cardona, Arnau Goy, Guillem Buscari, 

Pere de Figuera, Berenguer de Riera, Pere Arrufat, Bernat de Torrent, Pere de 
Boventó, Mateu d’Alzina i Bernat de Torrent, fill, fan homenatge a l’abat Bernat 
del monestir de Cardona. 

N. Guillem de Bovera, domer. 15 x 35 cms. +Fornells, 41. 
 
3310 
1041 maig 1 
La comtessa Ermessendis, Ramon, ardiaca de Girona, Arnau Miró, Bofill de 

Falcs i l’abat Guillem, lliuren al monestir de Sant Vicenç de Cardona, en 
compliment del testament del bisbe Eriball d’Urgell, de les possessions que aquest 
tenia a Fornells, i que afronten amb les parròquies de Sant Feliu de Girona, Palol 
d’Onyar, Quart, Llambilles, Campllong, Riudellots de la Selva, Aiguaviva 
Vilablareix i Salt. 

N. Pere, sacerdot. 19 x 41 cms. +Fornells, 42. 
 
3311 
1303 juny 17, Girona 
L’abat Bernat, del monestir de Cardona, estableix a Arnau Català, fuster, i 

Ermessendis, esposos de Fornells, la casa Sala, pròxima a l’església del lloc, a cens 
de 4 sous bar., per 120 sous d’acapte. 

N. Pere Burgués. Carta partida. Hi ha els dos exemplars. 24 x 28 cms. 
+Fornells, 43. 

 
3312 
1304 juny 9 
Guillema, viuda d‘Arnau Goy, de Fornells, defineix a l’abat Bernat, del 

monestir de Cardona, els drets que pogués tenir sobre el mas Torrent de Fornells, 
que ella i el seu marit havien establert a Girona de Torrent, dona de Fornells. 

Sense cloure. Carta partida. 41 x 24 cms. +Fornells, 44 
 
3313 
1305 abril 8 
Arnau Català, fuster de Fornells, i la seva esposa Ermessendis, venen a Bernat 

Martí la casa Sala, pròxima a l’església de Fornells, i una terra annexa, pel preu de 
120 sous, i amb reserva de cens de 4 sous per al monestir de Cardona. 

N. Guillem Fuyà. 31 x 30 cms. +Fornells, 45. 
 



3314 
1306 agost 23 
Brunissendis, viuda de Domènec Blanquer, de Girona, cabreva a Romeu de 

Montoliu, canonge que té l’ofici de la Caritat de la seu, un camp situat a Fornells, 
indret de Gurri, que fa tasca al dit ofici. 

N. Pere Burgués. 15 x 17 cms. +Fornells, 46. 
 
3315 
1308 agost 16 
Clàusula del testament de Romia, viuda de Bernat Vidal, ciutadà de Girona, 

que pren per marmessors els seus germans Bonanat i Jaume de Bordils, i Arnau de 
Serra, jurista de Girona; institueix hereus els pobres i llega a Bernat, fill de Bernat 
d’Escala i de Romia, neboda de la testadora, la possessió de Quartell de Fornells. 

N. Besalu Burgués. Còpia parcial de 1310. 24 x 32 cms. +Fornells, 47. 
 
3316 
(1312) 1313 gener 21 
Domènec de Pou, de Fornells, ven a Nicolau de Boera, del mateix lloc, un mitjó 

de terra que té per l’Almoina, per 5 sous bar. 
N. Jaume Tresfort. 22 x 31 cms. +Fornells, 48. 
 
3317 
1312 agost 14 
Saura, esposa de Ramon de Palol, i hereva de Joan, fill d’Arnau de Prat, de 

Fornells, cosí seu, segons testament fet quan anà a Granada, fa donació del mas 
Prat de Fornells a Bartomeu, fill de Pere Ferrer de Fornells, en agraïment dels 
serveis que en té rebuts. 

N. Bartomeu de Catllar, d’Amer. S. Bernat Pedrer. Còpia sense data. 27 x 25 
cms. +Fornells, 49. 

 
3318 
(1313) 1314 gener 2 
Nadal Rossell, de Fornells, i el seu fill Joan cabreven a Bernat d’Escala junior, 

ciutadà de Girona, administrador legal del seu fill Bernat d’Escala, un quadró de 
terra de Fornells, pel que fan tasca i dos sous de cens, i paguen, per la firma que 
reben, 5 sous. 

N. Francesc Simó. Carta partida. 19 x 24 cms. +Fornells, 51. 
 
3319 
(1316) 1317 gener 7 
Dalmau de Pujals, prevere de capítol de la seu, procurador de Ramon de 

Vilamarí, canonge i paborde de Maig de la mateixa seu, enfranqueix Ermessendis, 
filla de Ferrer Xiberta, de Fornells, dona pròpia de la referida pabordía, per 2 sous 
8 d. 

N. Bernat Cabot. 15 x 28 cms. +Fornells, 52. 
 
3320 
1316 juliol 24 
Bernat de Torre, procurador dels feus reials dels bisbats de Barcelona, Girona 

i Vic, firma a Bernat d’Escala la possessió de Quartell, composada per cinc masos 



de Fornells, que aquest havia rebut en llegat de Romia, esposa de Bernat Vidal, de 
Girona, i tanca així un plet obert a l’entorn de la possessió; i rep 600 sous bar. i 
homenatge de l’esmentat Bernat. 

N. Bernat d’Hort, notari reial. 39 x 63 cms. +Fornells, 53. 
 
3321 
1319 desembre 19, Cardona 
L’abat Bernat, del monestir de Cardona, havent establert a Bernat de Cervera, 

veí de Girona, el mas de Prat de Fornells, li concedeix que durant la vida de idt 
Bernat els habitants del mas no siguin homes propis del monestir ni s’hagin de 
redimir, prestacions que substitueix per un cens de 5 sous bar. 

R. Ramon de Nagut. Carta partida. 26 x 39 cms. +Fornells, 54. 
 
3322 
(1320) 1321 gener 30 
Bernardí d’Escala, senyor de Vinyoles i ciutadà de Girona, ven a Pere de 

Boventó, de Fornells, una terra situada a Fornells, que havia heretat de Bernat 
Vidal, ciutadà de Girona, per 50 lliures bar., i amb retenció d’un cens d’una 
migera de blat. 

N. Pere Massanet. Carta partida. 29 x 28 cms. +Fornells, 55. 
 
3323 
1321 agost 4, Cardona 
L’abat Bernat, del monestir de Cardona, estableix a Bernat d’Anglada, clergue 

de Fornells, un pati i hort, pròxims al cementiri de Fornells, per a edificar-hi, a 
cens d’una migera de blat, per 80 sous d’acapte. 

N. Ramon de Nagut. Carta partida. 33 x 47 cms. +Fornells, 56. 
 
3324 
1321 agost 17, Girona 
Fra Pere de Vall, cabiscol del monestir de Cardona, intima a Ferrer de Lillet, 

batlle general de Catalunya, una carta del rei al mateix batlle, que es transcriu, on 
li ordena treure l’empara sobre els masos del monestir situats a Fornells, atès que 
són alodials. 

N. Bernat Bracó de Montblanc, notari reial. 21 x 29 cms. +Fornells, 57. 
 
3325 
(1325) 1326 gener 31 
Pere de Boventó, de Fornells, procurador de l’abat de Cardona, atès que 

Arnau de Pujada i Saurina, esposos de Fornells, han comprat a Bonanat de 
Bordils, ciutadà de Girona, un prat situat a l’indret del mas Requesens, al mateix 
poble, els autoritza a construir-hi casa, a cens de 8 diners. 

Sense cloure. 28 x 31 cms. +Fornells, 58 
 
3326 
(1325) 1326 març 12 
L’abat Bernat, del monestir de Cardona, que havia firmat a Miquel Llobet el 

mas de Fornellets, de Fornells, comprat el 1314 a Pere de Fornellets, fill de 
Berenguer de Fornellets i Ermessendis, a condició de que dit Llobet es fes home 
propi del monestir en un termini de 12 anys, atès que Miquel Llobet ha mort i que 



la viuda, Alamanda, ha demanat pròrroga, fixa un termini de 8 anys perquè 
Bonanata, filla d’Alamanda, es faci dona pròpia del monestir, per 50 sous que rep 
d’aquesta. 

N. Jaume Tresfort. Carta partida. 64 x 43 cms. +Fornells, 59. 
 
3327 
1325 març 28 
Bernat Martí, batlle de l’abat de Cardona, dna llicència a Ferrer de Vinyes, de 

Fornells, de plantar rovira de roures i suros en una terra de conreu que té pel dit 
monestir, prop del mas Sagrera, substituint la tasca per 8 diners de cens. 

N. Jaume Tresfort, Carta partida. 39 x 31 cms. +Fornells, 60. 
 
3328 
1329-1330 
Capbreu de béns situats a les parròquies de Fornells i Aiguaviva, que fan a 

l’abat de Sant Vicenç de Cardona Pere de Boventó, Guillem Busquet i Bartomeua, 
esposos 81), Guillem Arrufat (2), Pere de Figuera (3), Guillem de Prat (4), Pere 
Martí i Elicsendis, esposos (5), Brunissendis de Torrent i el seu marit Arnau (6), 
Alamanda Llobet pel mas Goy (88), Pere de Prat, la seva esposa Berenguera i la 
seva filla Bonanata (8), Pere Goy (9), Berenguer Mateu d’Estrabau (10), 
Alamanda, viuda de Miquel Llobet (11), Ramon d’Aulina i Saurina, esposos (12), 
Berenguer de Sagrera, la seva esposa Margarida, la seva filla Saurina i el marit 
d’aquesta, Jaume de Sagrera (13), Agnès, viuda de Ramon Calvet, jurista de 
Girona, pel mas Torcafedes (14), Guillema, viuda d’Arnau Carpi (15), Arnau de 
Pujada (16), Berenguer Arnost (17), Bartomeu de Fonollar (18), Pere Selvà, fill de 
Selvà Mercader (19), Alamanda, viuda de Miquel Llobet (20), Jaume Ferrer (21), 
Domènec Carrió (22), Berenguer d’Anglada (23), Bonanata d’Om i el seu espòs 
Bartomeu (24), Bonanat de Bordils, draper de Girona (25), Berenguer Oller, 
ciutadà de Girona (26), Bonanat, fill de Jaume de Sagrera (27), Pere de Rovira i 
Brunissendis, esposos (28), Guillem de Cardon eda (29), Guillem Dorca (30), Pere 
de Síbils (31), Pere Carnut (32), Ferrer Xiberta (33), Berenguer d’Hort (34), 
Jaume Garrofa (35), Pere de Costell (36), Ferrer de Vinyes (37), Maria, esposa de 
Guillem de Molí, sabater (38), Pere de Castell (39), Pere Selvà (40), Guillem de 
Busquets (41), Nicolau Estrach (42) i Nicolau de Cardoneda (43). 

N. Arnau de Mas, de Girona. 550 x 55 cms. +Fornells 61 (rotlle). 
 
3329 
1330 abril 19 
Pere d’Albesa, canonge i procurador del monestir de Cardona, atès que els 

tenidors de la borda Sagrera de Fornells solien tenir una gansada d’oques, de les 
que el monestir rebia cada any la meitat de les cries, i que han deixat de tenir-la a 
causa del perjudici que feien als camps, redueix la prestació a cens de 12 sous i 
limita els drets de pasturar o “bruyar” i l’obligació de femar els camps a 
Berenguer de Sagrera, la seva esposa Margarida, la filla Saurina i el gendre, 
Jaume. 

N. Arnau de Mas. 54 x 63 cms. +Fornells, 62. 
 
3330 
1331 abril 18, Girona 



Sentència arbitral de Berenguer d’Espolla, jurista de Girona, en la causa entre 
Pere d’Albesa, canonge i procurador del monestir de Cardona a Girona, i Jaume 
de Sagrera i Saurina, esposos de Fornells, sobre un auxili de cens al mas Riba de 
Fornells. 

N. Arnau de Mas. 51 x 57 cms. +Fornells, 63. 
 
3331 
1331 octubre 8, Girona 
Pere d’Albesa, canonge i procurador del monestir de Cardona, defineix a 

Jaume Ferrer, de Fornells, les peticions i demandes que pogués fer-li per raó de 12 
diners que dit Jaume havia de fer en auxili de cens al mas Sitjar de Fornells, del 
qual el monestir té el domini directe. 

N. Ramon Viader. Carta partida. 33 x 28 cms. +Fornells, 64. 
 
3332 
1331 desembre 12 
Pere d’Albesa, canonge i procurador del monestir de Cardona, defineix a Pere 

Figuera, i Pere Goy, de Fornells, les demandes que els podia fer per raó d’un auxili 
de cens que dit Pere Goy devia per raó del mas Sitjar de Fornells, propi del 
monestir. 

N. Arnau de Mas. 26 x 28 cms. +Fornells, 65. 
 
3333 
1329 novembre 25 
Berenguer Oller, ciutadà de Girona, cabreva a l’abat Bernat, del monestir de 

Cardona, una terra situada a Fornells, per la que fa 6 diners de cens.  
N. Arnau de Mas. Còpia de 1335. 21 x 40 cms. +Fornells, 66. 
 
3334 
(1334) 1335 març 7 
Pere Nicolau Llobet, de Fornells, permuta amb la seva germana Bonanata, del 

mateix lloc, un camp, dit Rossell, situat a Fornells indret de Serres, que és a directe 
domini del monestir de Cardona, per una peça de terra d’aquesta, que és part del 
mas Goy i es troba prop de l’era del mas Llobet. 

N. Arnau de Mas. Carta partida. 58 x 33 cms. +Fornells, 67. 
 
3335 
1334 novembre 24 
Bernat d’Escala, ciutadà de Girona i senyor de Vinyoles, que ha bastit un molí 

a Fornells, el monar del qual passa per terres que Guillem de Prat, Arnau de 
Pujada i Pere de Figuera tenen a directe domini del monestir de Cardona, s’obliga 
a pagar al mateix monestir 12 diners bar. de cens en compensació. 

N. Arnau de Mas. Carta partida. Hi ha els dos exemplars. 26 x 29 cms. 
+Fornells, 68. 

 
3336 
1336 abril 22, Girona 
Sentència del jutge Hug de Cruïlles, canonge, en causa promoguda a denúncia 

de Pere de Boventó, de Fornells, procurador de l’abat Bernat, del monestir de 
Cardona, davat l’oficial eclesiàstic Bernat de Xesa, sagristà d’Ullà, contra Pere 



Corberà, i Pere, fill de Guillem de Brugueres, tots dos de Fornells, per haver 
causat diversos perjudicis al mas Sitjar, de senyoria directa del monestir. 

N. Berenguer Cervià, de la cúria episcopal. 64 x 69 cms. +Fornells, 69. 
 
3337 
1337 desembre 31 
Guillem de Brugueres, de Fornells, autoriza Francesc d’Escala, fill de Bernat 

d’Escala, a fer un rec al mig de la peça de terra que té al pla de Fornells, a directe 
domini de dit Francesc, per a un molí que aquest té a Quart. 

N. Pere Massanet. 25 x 26 cms. +Fornells, 70. 
 
3338 
1337 maig 20 
Arnau, fill de Guillem Busquet, de Sarrià, enfranquit per Guillem Sunyer, de 

Girona, es fa home propi de l’abat Bernat del monestir de Cardona, per haver-se 
casat amb Bonanata, filla de Guillem Arrufat, al mas Arrufat de Fornells. 

N. Arnau de Mas, de Girona. 13 x 33 cms. +Fornells, 71. 
 
3339 
(1338) 1339 febrer 17 
Jaume Calvet ven a Berenguer de Riera, ciutadà de Girona, el mas Torcafedes, 

dit també de Pont, situat a Fornells, amb la coromina que té per l’abat de Cardona 
i altres possessions, pel preu de 2.000 sous bar. 

N. Ramon de Bruguera. Còpia de 1340. 46 x 29 cms. +Fornells, 72. 
 
3340 
1339 maig 11 
Bonanat de Bordils, draper de Girona que ha cabrevat a l’abat Bernat del 

monestir de Cardona certes possessions que té per aquest a Fornells, sense tenir-ne 
les escriptures que recentment li ha lliurat el seu germà, Bernat de Bordils, jurista 
de Girona, cabreva ara el mas Sitjar de Fornells, comprat pel seu avi a Guillem 
Busquet, de Fornells, i certs censos. 

N. Ramon de Bruguera, de Girona. 39 x 32 cms. +Fornells, 73. 
 
3341 
1339 agost 21 
Sentència de Romeu Oliver, oficial del bisbe de Girona, contra Pere Corberà i 

Pere de Brugueres, que en confirma una altra d’Hug de Cruïlles, anterior oficial, 
sobre haver invadit aquests i Tomàs Barrat, ciutadà de Girona, certs béns del 
monestir de Cardona, situats a Fornells. 

N. Berenguer Cervià, de la cúria episcopal. 38 x 51 cms. +Fornells, 74. 
 
3342 
1340 desembre 
Reconeixements que fan a Maimó, sagristà del monestir de Sant Vicenç de 

Cardona, de ser persones pròpies del monestir, Pere Figuera i Sibilꞏla, esposos, 
Pere de Boventó i el seu fill Bernat (1), Saurina de Sagrera i el seu marit Jaume (2), 
Pere Martí, la seva esposa Elicsendis i el seu fill Berenguer (3), Arnau de Torrent i 
la seva esposa Brunissendis (4), Guillem de Prat (5), Bonanata, filla de Guillem 
Arrufat i el seu marit Arnau (6), Berenguer Estrabau i la seva esposa Alamanda, 



d’Aiguaviva (7), Bartomeua de Busquet i Guillem, esposos (8), Saurina d’Aulina i 
Ramon, esposos (9), Bonanata de Fornellets, viuda de Simó (10), Bernat de Prat i 
Bonanata, esposos (11), Pere Gall i Guillema, esposos, Jeroni de Sagrera, fill de 
Jaume de Sagrera i de Saurina (13), Guillem de Busquet, fill de Guillem i de 
Barcelona (14), i Pere de Part (15), tots de Fornells. 

N. Jaume Tresfort, de Girona. 300 x 54 cms. +Fornells, 75 (rotlle). 
 
3343 
1344 desembre 12 
Romia, filla de Martí de Castell, de Fornells, es fa dona pròpia de l’abat Pere, 

del monestir de Cardona, per haver-se casat al mas Sagrera de Fornells amb 
Gironès de Sagrera. 

N. Francesc Simó, de Girona. 22 x 28 cms. +Fornells, 76. 
 
3344 
(1345) 1346 gener 25, Girona 
Composició entre Bernat Bertó, procurador reial i l’abat Pere del monestir de 

Cardona, per raó del dret de llòssol i altres prestacions del mas Sitjar, que pretenia 
Tomàs Barrat, batlle del castell de Fronells, i que remet el procurador, a condició 
de que facin 4 sous de cens al rei. 

N. Miquel de Bordell, de Montblanc. Carta partida. 41 x 51 cms. +Fornells, 77. 
 
3345 
1345 octubre 1 
Berenguer d’Anglada, clergue de Fornells, que ha comprat amb Berenguer 

Mateu, albadiver de Girona, i Guillem Ramon de Serra, taverner també de 
Girona, les rendes del monestir de Cardona a Fornells, Aiguaviva i Riudellots, 
enfranqueix Margarida, filla de Pere Figuera, de Fornells, per 2 sous 8 d. 

N. Jaume Tresfort. 22 x 37 cms. +Fornells, 78. 
 
3346 
1346 juliol 28 
a) Guillem de Boventó, fill de Pere de Boventó, de Fornells, es fa home propi de 

l’abat Pere del monestir de Cardona, per raó del mas Boventó 
b) Brunissendis, esposa de l’anterior, enfranquida per Guillem, paborde de 

Sant Martí Sacosta, es fa dona pròpia del mateix per raó del referit mas, on s’ha 
casat. 

N. Bartomeu Vives, de Girona. 44 x 32 cms. +Fornells, 79. 
 
3347 
(1348) 1349 gener 31 
Guillema, filla de Ferrer Flor, de Riudellots de la Selva, i Margarida, filla 

d’Arnau de Rovirola es fan dones pròpies del monestir de Cardona; la primera, 
per haver entrat al mas Prat [de Vall] de Fornells, on ha casat amb Pere de Prat, i 
la segona per haver casat amb Guillem de Busquets, del mas Busquets de Fornells. 

N. Ramon de Bruguera. 24 x 28 cms. +Fornells, 80. 
 
3348 
(1348) 1349 gener 31 



Pere de Boventó, propietari del mas Boventó, i Guillem Busquetm pel mas 
Busquet, Pere de Prat, pel mas Prat de Vall, Pere Arrufat, del mas Arrufat i 
Gironès Sagrera, del mas Sagrera, tots de Fornells, reconeixen ser homes propis de 
l’abat Bernat del monestir de Cardona. 

N. Ramon de Bruguera. 27 x 32 cms. +Fornells, 81. 
 
3349 
(1348) 1349 febrer 5 
Pere Goy, de Fornells, reconeix ser home propi de l’abat Bonanat del monestir 

de Cardona, per raó del mas Goy de Fornells. 
N. Ramon de Bruguera, de Girona. 21 x 26 cms. +Fornells, 82. 
 
3350 
(1348) 1349 gener 16 
L’abat Bonanat, de Sant Vicenç de Cardona, enfranqueix Margarida, filla de 

Pere Martí, de Fornells, per 2 sous 8 d. 
N. Ramon de Corrà, de Cardona. 12 x 31 cms. +Fornells, 83. 
 
3351 
1348 desembre 2 
Pere Vallcebre, procurador de l’abat Bonanat del monestir de Cardona, atès 

que el mas Prat de Fornells, que té Martí de Forn d’Estanyol, no ha rebut la firma 
de l’abat, la dóna per 11 lliures bar. 

N. Ramon Gil, de Girona. Carta partida. 35 x 31 cms. +Fornells, 84. 
 
3352 
1353 maig 30 – 1354 gener 28, Girona 
Sentència de Galceran de Montcorb, oficial del bisbe, en causa de l’abat del 

monestir de Cardona, contra Caterina, viuda de Berenguer Oller, de Girona, i 
contra Martí de Prat, sobre terços i lluïsmes d’unes terres del mas Prat de 
Fornells, situades una a Aiguaviva i l’altra a Fornells, indret de Torracuques, de 
les que s’havia escripturat en vendre-les, un preu molt baix per disminuir-ne els 
terços. 

N. Arnau Ramon, de la cúria episcopal. 61 x 40 cms. +Fornells, 85. 
 
3353 
1355 maig 16, Girona 
Martí de Pujada, de Fornells, cabreva a l’abat de Cardona, una terra situada a 

Fornells, dita Requesens. 
N. Bartomeu Vives. 28 x 29 cms. +Fornells, 86. 
 
3354 
1357 juliol 27, Girona 
Gironès Sagrera, la seva esposa Romia, Jaume Sagrera i la seva esposa 

Saurina, permuten amb Pere Carnut i la seva esposa Sibilꞏla un tros del camp de 
Colomer, propi del mas Sagrera, de Fronells, per un jornal de bous del mas 
Carnut, pròxim a la terra referida abans. 

N. Ramon de Peradalta. Carta partida. 62 x 59 cms. +Fornells, 87. 
 
3355 



1357 febrer 18, Cardona. 
L’abat Bonanat, de Sant Vicenç de Cardona, estableix a Jaume de Vilar, de 

Fornells, un pati i bassa situats a la cellera d’aquest poble, a cens de 5 diners. 
N. Ramon de Corrà. Carta partida. 28 x 44 cms. +Fornells, 88. 
 
3356 
1358 juny 14, Girona 
Ramon de Corrà, canonge de Cardona, requereix Gironès de Sagrera, de 

Fornells, que presti homenatge a l’abat Bonanat, de Sant Vicenç de Cardona, com 
a home propi, a que respon dit Gironès negativament, i afegeix que “escaulat, 
aygua tebee tem”. 

N. Bartomeu Vives. 47 x 44 cms. +Fornells, 89. 
 
3357 
1359 març 13-19, Girona 
Procés, seguit a instància de Pere de Vallcebre, procurador del monestir de 

Cardona, davant el sots-veguer de Girona, Ramon Ribot, contra Gironès de 
Sagrera, de Fornells, per incompliment dels seus deures d’home propi. 

N. Bartomeu d’Avellaneda, de la cort reial. 77 x 65 cms. +Fornells, 90. 
 
3358 
1359 març 16, Girona 
Procés del conflicte de jurisdicció entre l’abat de Cardona i els sots-veguer de 

Girona, Bartomeu Ribot, amb motiu de la detenció i empresonament de Gironès 
Sagrera, de Fornells. 

N. Bartomeu d’Avellaneda, de la cort reial. 77 x 67 cms. +Fornells, 91. 
 
3359 
1364 juny 13, Girona 
Pere de Vallcebre, procurador de l’abat Bonanat, de Sant Vicenç de Cardona, 

defineix a Gironès Sagrera, de Fornells, totes les peticions i demandes que pogués 
fer-li, per raó de la transgressió de certs manaments, per 15 florins d’or d’Aragó. 

N. Berenguer Capella. 36 x 32 cms. +Fornells, 92. 
 
3360 
1367 octubre 29 – novembre 24, Girona 
Capbreu que fan a l’abat Bonanat, de Sant Vicenç de Cardona, Nicolau ça 

Cardoneda, Nicolau Estrach, Antoni Síbils i Pere Estorga, dit Corberà, de terres 
situades a Fornells, que es descriuen. 

N. Guillem Llobet. 123 x 42 cms. +Fornells, 93. 
 
3361 
1368 maig 27, Girona 
Martí de Fornells, escrivent veí de Girona, fa donació a la seva cosina 

Margarida, esposa de Guillem de Rovira, de Fornells, de dos trossos de terra del 
mas Goy de Fornells, dits ça Coma i Costa Goya, que són a domini directe del 
monestir de Cardona. 

N. Guillem Llobet. 32 x 43 cms. +Fornells, 94 
 
3362 



1373 juny 15, Cardona 
L’abat Ramon, de Sant Vicenç de Cardona estableix a Guillem de Vila, 

prevere de Fornells, un pati on hi havia hagut una casa, situat a Fornells i que 
afronta a sol ixent amb la Sala del monestir, a cens de 6 diners per 2 florins 
d’entrada. 

N. Jaume Gros. 23 x 49 cms. +Fornells, 95. 
 
3363 
1377 juny 19, Fornells 
Margarida, viuda de Guillem de Vinyoles, jurista de Girona, tudriu del seu fill 

Guillem, a fi de donar a la seva filla Constança, casada amb Ramon de Boixols, la 
legítima de 12.000 sous, ven a Pere de Serra, de Fornells, certes pertinences del 
mas Goy de Fornells, que es descriuen, pel preu de 30 lliures. 

N. Ramon de Peradalta. Còpia de 1423. 36 x 53 cms. +Fornells, 96 
 
3364 
1378 novembre 22, Girona 
Martí de Fornells, de l’escrivania del duc de Girona, fa donació a la seva cosina 

Margarida, esposa de Guillem Rovira dit Llobet, de tots els seus drets sobre el mas 
Fornells o de Fornellets, de la parròquia de Fornells, de 10 jornals de bous de 
cabuda, que és a directe domini del monestir de Cardona i que afronta a sol ixent 
amb l’Onyar. 

Sense cloure. 49 x 35 cms. +Fornells, 97. 
 
3365 
(1285) 1286 març 22 
Arnau Goy, de Fornells, i la seva mare Guillema, venen a Miquel Llobet, del 

mateix lloc, una feixa de terra situada a Fornells, que és a directe domini del 
monestir de Cardona, pel preu de 40 sous. 

N. Besalú Burgués de Girona. 24 x 24 cms. +Fornells, 98. 
 
3366 
1387 juliol 26, Fornells 
Agnès, filla de Bernat de Comes i esposa de Pere de Busquets, de Fornells, es fa 

dona pròpia del monestir de Cardona, per raó del mas Busquets, on s’ha casat. 
N. Guillem Llobet. 21 x 37 cms. +Fornells, 99. 
 
3367 
1387 juliol 26, Fornells 
Caterina, filla de Francesc de Bosch, esposa de Pere de Figuera, de Fornells, es 

fa dona pròpia del monestir de Cardona, per haver entrat al mas Figuera de 
Fornells. 

N. Guillem Llobet. 19 x 42 cms. +Fornells, 100. 
 
3368 
a) 1387 juliol 26, Fornells 
Caterina, filla de Francesc de Bosch i esposa de Pere de Figuera, de Fornells es 

fa dona pròpia del monestir de Cardona per haver entrat al mas Figuera. 
b) Acte anàleg passa Agnès, filla de Bernat de Comes i esposa de Pere de 

Busquets, per haver entrat al mas Busquets de Fornells 



c) 1394 agost 24 
Acte similar passa Margarida, filla de Pere Viader i esposa de Bernat Arrufat, 

en entrar al mas Arrufat de Fornells. 
N. Guillem Llobet, de Girona. 73 x 35 cms. +Fornells, 101. 
 
3369 
1382 agost 16, Palau-sacosta 
Francesc Estorga, dit Corberà, de Fornells, ven a Pere Viader i Margarida, 

esposos de Cassà de la Selva, el mas Bruguera de Fornells, que és a directe domini 
de Francesc de Gornal, senyor de la casa de Vinyoles, pel preu de 60 lliures. 

N. Berenguer Capella. 62 x 58 cms. +Fornells, 102. 
 
3370 
a) 1394 maig 1, Girona 
Jaume Prat, fill de Pere Prat, de Fornells, propietari del mas Tàpies, abans 

anomenat Torcafedes, que fa comprar a Bernat Recouta, carnisser de Girona, fa 
homenatge a l’abat Francesc del monestir de Cardona, en virtut d’un requeriment 
d’aquest i d’un arbitratge de 1360 que es transcriu, entre el monestir i Bernat 
Arbert, de Girona, aleshores propietari del mas. 

b) 1394 abril 29, Girona 
Bernat Arrufat, fill de Pere Arrufat, de Fornells, reconeix a l’abat Francesc del 

monestir de Cardona, ser home propi seu per raó del mas Arrufat. 
N. Guillem Llobet. 61 x 57 cms. +Fornells, 103. 
 
3371 
1394 maig 15, Girona 
Pere de Busquets, fill de Guillem, de Fornells, reconeix a l’abat Francesc del 

monestir de Cardona, ser home propi seu per raó del mas Busquets. 
N. Guillem Llobet. 17 x 55 cms. +Fornells, 104. 
 
3372 
1401 maig 24, Girona 
Jaume Frugell àlies Badia, de Sant Medir, en agraïment de beneficis rebuts del 

seu germà Benet Frugell, escrivent de Girona, li fa donació de 30 sous censals que 
rep de Francesc de Gornal, de Girona, senyor de la casa de Vinyoles, censal creat 
el 1384 a favor de Guillem de Frugell, domer de Sant Medir, amb un capital de 60 
lliures. 

N.Antoni de Coll. 29 x 35 cms. +Fornells, 105. 
 
3373 
1407 gener 9, Girona 
Bernat Vilar, beneficiat de la seu, procurador del monestir de Cardona a 

Girona, ven en subhasta a Joan Costa, barber de Girona, el mas Martí d’Estrabau, 
de Fornells, pel preu de 30 lliures, després de comprovar judicialment que ha estat 
abandonat pels seus propietaris. 

N. Bernat de Soler. 84 x 64 cms. +Fornells, 106. 
 
3374 
1329 maig 20 



Bernat de Caldeduch, natural de Brunyola i veí de Fornells, reconeix a Bernat 
de Pera, paborde de l’Almoina, ser home propi d’aquesta, com a fill de Bernat de 
Caldeduch de Brunyola, home propi de la mateixa. 

N. Arnau de Mas. 16 x 31 cms. +Fornells, 107. 
 
3375 
1409 octubre 24, Cardona 
Francesc de Besora, abat, i la comunitat de Sant Vicenç de Cardona, bisbat 

d’Urgell, a fi de satisfer a Ramon de Pinós, senyor dels castells de Palamós i 
Balsareny situat a la vegueria de Cervera, i a Humbert de Marlés, senyor del 
castell de Sant Guillem, el preu del castell de Freixenet, situat al bisbat de Vic, 
vegueria de Cervera, que puja a 3.275 lliures, amb permís papal que es transcriu, 
venen a Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, els béns i drets que posseeixen a 
les parròquies de Fornells, Aiguaviva i Riudellots de la Selva, que es descriuen, pel 
preu de 55.000 sous bar. 

N. Pere Pinós, de Girona 
1) 1409 octubre 24 
Àpoca de 25.000 sous 
2) 1409 novembre 1, cervera 
Humbert de Marlés firma rebut a l’abat de Sant Vicenç de Cardona de 27.000 

sous. 
3) 1409 octubre 30, Fornells 
En presència de Francesc Garrofa i dels altres homes propis del monestir de 

Sant Vicenç de Cardona, el procurador d’aquesta casa dòna possessió a Pere de 
Bergadà de la quadra de Fornells que li ha venut, i els referits homes propis fan 
homenatge al no propietari. 

N. Berenguer Ferrer sa Sala 
4) 1409 novembre 1, Freixenet 
Francesc de Besora garanteix d’evicció amb el castell de Freixenet la compra 

que l’Almoina li ha fet de la quadra de Fornells. 
N. Pere Pinós. 
5) 1409 octubre 1, Girona 
Pere de Bergadà fa procura a Joan Miquel, clergue de la seu, per prendre 

garantia d’evicció del monestir de Cardona. 
6) 1409 octubre 24, Cardona 
 L’abat i el monestir de Cardona fan procura a Francesc de Calm, Bernat de 

Vilar, Pere Soler i Bernat Riambau, beneficiat de la seu, per donar possessió a 
l’Almoina de la quadra de Fornells. 

N. Pere Pinós 
7) 1409 octubre 24, Cardona 
L’abat i el monestir de Cardona garanteixen d’evicció a l’Almoina la quadra 

de Fornells, manant que els veïns els facin homenatge i no pertorbin la possessió. 
8) 1409 octubre 24, Cardona 
L’abat i el monestir de Cardona fan procura a Francesc de besora, abat, per 

rebre els 30.000 sous que manquen a pagar del preu de la quadra de Fornells. 
9) 1410 juliol 1, Cardona 
L’abat i el monestir de Cardona firmen rebut a Pere de Bergadà, paborde de 

l’Almoina, de 10.000 sous a compte de la compra de Fornells. 
10) 1411 març 9, Girona 



L’abat de Cardona firma rebut a Pere de Bergadà de 10.000 sous a compte de 
la compra de Fornells. 

N. Pere Pinós 
11) 1411 juny 18, Girona 
L’abat de Cardona firma rebut de 10.000 sous a Pere de Bergadà i li retorna 

l’escriptura de debitori de 30.000 sous que aquest li havia firmat. 
12) 1410 juliol 1, Girona 
Bernat de Vilar i altres procuradors de Ramon de Pinós, senyor de Palamós i 

Balsareny, firmen rebut a Francesc de Besora de 10.000 sous, part del preu que dit 
Pinós vengué al monestir de Cardona el castell de Freixenet.. 

13) 1411 març 9, Girona 
Pere Cordelés, d’Altadill, terme de Freixenet, junt amb Bernat de Vilar i altres 

procuradors de Ramon de Pinós, firmen rebut a Francesc de Besora de 10.000 
sous. 

14) 1411 juny 18, Girona 
Joan d’Arbosseda, de Cardona, Joan de Vilar i altres procuradors de Ramon 

de Pinós, firmen rebut a Francesc de Besora de 10.000 sous, part del preu del 
castell de Freixenet. 

+Fornells, 108 (rotlle). 
 
3376 
1410 novembre 6, Barcelona 
El papa Benet XIII autoritza el monestir de Cardona, que ha comprat el castell 

de Freixenet al noble Joan de Cardona, a vendre a l’Almoina de la seu de Girona 
possessions del mateix monestir per import de 5.000 florins d’or d’Aragó, després 
de rebre informació del vicari general de Girona, Pere de Donç, a fi de pagar 
l’adquisicó efectuada. 

N. A. de Campis. 37.5 x 49 cms. +Fornells, 109. 
 
3377 
1409 octubre 28, Seu d’Urgell 
El bisbe Galceran d’Urgell concedeix a l’abat del monestir de Cardona la 

llicència que aquest li ha demanat, de vendre propietats de Fornells a fi de 
comprar el castell de Freixenet, bisbat de Vic, després de fer prendre informació 
sobre l’afer a Pere Ripoll, jurista de Cardona, i a Ramon ces Guàrdies, oficial del 
mateix bisbe a Cardona. 

Còpia de 1410. 49 x 52 cms. +Fornells, 110. 
 
3378 
1409 novembre 5, Barcelona 
Joan Soler, sastre de Barcelona, procurador de diversos veïns, que s’enumeren 

de les parròquies dels Arcs i Prades i del lloc d’Aleny, bisbat de Vic, fa confessió 
judicial de donar-se per fermança d’evicció per tuició de la venda de directes 
dominis de Fornells, entre ells els masos Boventó, Arrufat, Figuera, Prat, Martí 
d’Estrabau, Goy, borda Sagrera, mas Busquet, Estrabau, Fornellet i borda Goy, 
feta pel monestir de Cardona a l’Almoina de la seu de Girona. 

N. Genís Almogàver, de la vegueria de Barcelona. Còpia contemporància. 73 x 
65 cms. +Fornells, 111. 

 
3379 



1409 novembre 12, Girona 
Davant Pere de Bosch, vicari general del bisbe de Girona, Francesc de Besora, 

abat de Sant Vicenç de Cardon garanteix d’evicció a Pere de Bergadà, paborde de 
l’Almoina, la venda de masos de Fornells, i li obliga el castell de Freixenet, de la 
vegueria de Cervera. 

N. Bernat Ginesta, de la cúria episcopal. 80 x 69 cms. +Fornells, 112. 
 
3380 
1410 juny 19, castell de Durfort 
Ramon de Pinós, senyor dels castells de Palamós i Balsareny, de la vegueria de 

Cervera, fa procura a Bernat Vilar, paborde de la seu de Girona i a Pere Toses i 
Pere Gibert, beneficiats de la mateixa, per cobrar 38.200 sous, preu de la venda de 
la seva part del castell de Freixanet, feta al monestir de Cardona, quantitat que se 
li ha de pagar amb part dels 55.000 sous en què el dit monestir vengué a l’Almoina 
les seves possesisons de Fornells. 

N. Bernat Marquilles, de Calaf. 34 x 44 cms. +Fornells, 113. 
 
3381 
1419 – 1428, Girona 
Capbreu de béns situats a Fornells i Aiguaviva, que fan a l’Almoina, Francesc 

Garrofa, pel mas Boventó, Bernat Arrufat (1), Francesc Figuera (2), Martí Prat i el 
seu fill Pere (3), Guerau Selvà pel mas Prat (4), Pere Busquet (5), Martí Dorca per 
la borda Goy (6), Jaume de Prat, pel mas Torcafedes (7), Pere Costa (8), Pere 
Síbils (9), Pere Estrach (10), Pere Cardoneda (11), Nicolau Rovira (12), Antoni 
Estrach (13), Pere Sibils de l’Avellaneda (14), Martí Dorca (15), Bernat Carnut i 
Caterina, esposos (16), Nicolau Selvà, pel mas Pla (17), Arnau de Pujada (18), 
Nicolaua, viuda de Bernat Ferrer (19), Bernat de Soler (20), Joan d’Om (21), 
Bartomeu Serra (22), Nicolau Estorga, àlies Corberà (23), Ferrer Manlo, dit Carpi 
(24), Margarida, viuda de Guillem Llobet (25), Constança, viuda de Bernat de 
Vilar, mercader de Girona (26), Narcís Clopés àlies Xiberta (27), Margarida, viuda 
de Pere de Vic, ciutadà de Girona (28), la mateixa, com a tutora de Guillem, fill de 
Joan de Vinyoles (29), Pere Rei (30), Pere Massot, pel mas Fonollar (31), Nicolau 
Selvà (32), Francesc Hospital, dit Hort (33), Pere de Bordils, ciutadà de Girona 
(34), i Pere Oller, mercader de Girona (35). 

N. Pere Pinós. 950 x 58 cms. +Fornells, 114 (rotlle). 
 
3382 
1409 octubre 30 – novembre 30, Girona 
Capbreu que fan a l’Almoina i al paborde Pere de Bergadà, JaumeGarrofa i 

Niciolau garrofa pel mas Boventó, Martí Prat pel mas Prat, Pere Prat, fill de 
l’anterior, Pere Busquet, pel mas Busquet, Pere de Figuera pel mas Figuera, Joan 
Figuera, fill de l’anterior, Martí Dorca per la borda Goy, Margarida, esposa de 
Martí Prat i Margarida, esposa de Pere Prat, com a doens pròpies, Agnès, esposa 
de Pere Busquet, Margarida, esposa de Francesc Figuera, Margarida, esposa de 
Bernat Arrufat i el fill d’aquest, Joan, i Joan, fill de Pere Busquet, tots de Fornells. 

N. Pere Pinós. 250 x 56 cms. +Fornells, 115. 
 
3383 
1410 maig 16, Girona 



Pere Pinós, notari de Girona, firma rebut a Pere de Bergadà, paborde de 
l’Almoina, de 70 florins d’or d’Aragó, que valen 38 lliures 10 sous, salari seu per 
certes escriptures referents als béns de l’abat de Cardona situats a Fornells, 
adquirits per l’Almoina. 

N. Pere Pinós. 31 x 65 cms. +Fornells, 116. 
 
3384 
1411 febrer 15, Palamós (Freixanet) 
Ramon de Pinós, senyor dels castells de Palamós i Balsareny, de la vegueria de 

Cervera, fa procura a Bernat Vilar, paborde de la seu de Girona i a Pere Toses i 
Pere Gibert, beneficiats de la mateixa, per cobrar 20.000 sous, part dels 38.200 
sous, preu de la venda de la seva part del castell de Freixanet, feta al monestir de 
Cardona. 

N. Bernat Marquilles, de Calaf. 33 x 51 cms. +Fornells, 118. 
 
3385 
1411 juliol 11, Girona 
Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, amb consentiment de Guillem de 

Brugueroles, sagristà de la seu, redueix els censos que paguen els masos Martí i 
Estrabau, del veïnat d’Estrabau a Fornells, que ha venut a Joan Costa, barber de 
Girona, a cens de 7 sous, a condició d’edificar-hi casa en cert termini. 

N. Bernat de Soler. Carta partida. 54 x 62 cms. +Fornells, 119. 
 
3386 
1411 juliol 31, Girona 
Pere Pinós, notari de Girona, firma a Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, 

rebut de 80 sous, salari de tres àpoques que ha fet de la venda de Fornells, feta pel 
monestir de Cardona a l’Almoina. 

N. Pere Pinós. 28 x 38 cms. +Fornells, 120. 
 
3387 
1411 desembre 10, Girona 
Eimeric de la Via, jutge de Girona, declara que el mas Sagrera de Fornells ha 

quedat sense tenidor, i l’adjudica a Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina. 
N.Ramon Pere. 28 x 41 cms. +Fornells, 121 
 
3388 
1415 maig 18, Girona 
Pere de Bordils i Alamanda, esposos, venen a Pere de Bergadà, paborde de 

l’Almoina, dues vessanes i mitja de terra, situades a Fornells i que afronten amb el 
camí públic de Girona a Caldes, pel preu de 33 lliures. 

N. Pere Pinós. 73 x 61 cms. +Fornells, 122. 
 
3389 
1415 octubre 29, Cardona 
Bernat Sagrera, veí de Cardona, fa donació al seu germà Pere Sagrera, veí de 

Monells, de la borda Sagrera de Fornells, que té per herència. 
N. Joan Pelós, de Cardona. 28 x 44 cms. +Fornells, 123. 
 
3390 



1416 octubre 22, Girona 
Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, fa procura a Joan Miquel, beneficiat 

de la seu, i Pere Costa, escriptor de Girona, per respondre a una citació de Pere 
Basset, batlle general de Catalunya, sobre els béns de Fornells que l’Almoina ha 
adquirit al monestir de Cardona. 

N. Miquel Pere. 33 x 42 cms. +Fornells, 124. 
 
3391 
1416 novembre 6, Cardona 
Martí Prat, de Fornells, procurador de Pere de Bergadà, paborde de 

l’Almoina, requereix l’abat de Cardona, Gabriel de Gotsens, que satisfaci certs 
censos reials deguts per les possessions de Fornells que l’Almoina ha adquirit a 
aquest monestir. 

N. Joan Pelós. 65 x 57 cms. +Fornells, 125. 
 
3392 
1416 novembre 3, Girona 
Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, fa procura a Pere Costa, escriptor de 

Girona i Martí Prat, de Fornells, per respondre a una demanda de la Batllia 
general de Catalunya sobre drets de la casa de Montcada annexes al castell de 
Fornells, alienats amb la venda que li ha estat feta pel monestir de Cardona, de 
certs masos situats a aquest poble. 

N. Pere Pinós, 30 x 57 cms. +Fornells, 126. 
 
3393 
1419 febrer 1, Girona 
Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, fa procura a Francesc Cervià, notari 

de Girona, per resoldre amb l’abat de Sant Vicenç de Cardona afers referents a 
una petició de la Batllia general de Catalunya derivada de la compra feta per 
l’Almoina a l’esmentat monestir, de masos situats a Fornells. 

N. Pere Cervià. 30 x 37 cms. +Fornells, 127. 
 
3394 
1419 abril 1, Girona 
Miquela, filla de Pere Dorca i de Joana, esposos, de Riudellots de la Selva, que 

ha rebut del seu pare heretament del mas Goy de Fornells, que es té per l’Almoina, 
havent estat enfranquida per Gil Sánchez Muñoz, es fa dona pròpia de l’Almoina. 

N. Francesc Cervià. 22 x 31 cms. +Fornells, 128. 
 
3395 
1419 abril 3, Girona 
Joan Figuera, de Fornells, reconeix ser home propi de Pere de Bergadà, 

paborde de l’Almoina, per ser-ho el seu pare, Pere Figuera. 
N. Francesc Cervià. 15 x 29 cms. +Fornells, 129. 
 
3396 
1419 abril 17, Girona 
Pere de Donç, jurista de Girona, fill de Joan de Donç i de Blanca, fa donació a 

al seva germana Blanca de 6.000 sous, dels quals 2.000 amb dret a testar, quantitat 
que ella aporta a Joan de Gornal, fill de Francesc, senyor de la casa de Vinyoles de 



Fornells, i de Francesca, que els correspon amb el tantumdem, hipotecant els seus 
béns. 

N. Antoni de Coll. 32 x 49 cms. +Fornells, 130. 
 
3397 
1420 maig 29, Girona 
Nicolaua, viuda de Bernat Ferrer, de Fornells, cabreva a Pere de Bergadà, 

paborde de l’Almoina, una terra d’un jornal de bous de cabuda, situada prop de la 
plaça de Fornells, indret de Coromines. 

N. Pere Cervià. Còpia del s. XVII., 20 x 26 cms. +Fornells, 131. 
 
3398 
1420 maig 29, Girona 
Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, estableix a Nicolaua, viuda de Bernat 

Ferrer, de Fornells,una terra d’un jornal de bous situada prop de la plaça de 
Fornells,indret de Coromines, a cens de 5 sous, per 12 lliures d’entrada. 

N. Pere Cervià. Còpia del s. XVII. 37 x 35 cms. +Fornells, 132. 
 
3399 
1423 març 9, Girona 
Pere Sagrera, de Fornells, i el seu fill Nicolau, venen a Pere de Bergadà, 

paborde de l’Almoina, la borda Sagrera de Fornells, pel preu de 27 lliures. 
N. Miquel Pere. 59 x 57 cms. +Fornells, 133. 
 
3400 
1423 maig 11, Girona 
Bernat Sagrera, veí de Cardona, natural de Fornells, firma la venda que el seu 

germà Pere ha fet a Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, de la borda Sagrera 
de Fornells. 

N. Lluís Martí. 27 x 46 cms. +Fornells, 134. 
 
3401 
1423 desembre 23, Girona 
Nicolaua Serra, propietària del mas Serra de Fornells i esposa de Llorenç 

Dalmau àlies Serra, renuncia a l’Almoina per cens excessiu una terra situada a 
Fornells, indret de Feixes del mas Goy. 

N. Bernat de Soler. 32 x 26 cms. +Fornells, 135. 
 
3402 
1427 octubre 27, Girona 
Nicolaua, esposa de Llorenç Serra, propietària del mas Serra de Fornells, 

cabreva a Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, una terra de 8 jornals de bous, 
que havia estat del mas Goy i que anteriorment havia renunciat al mateix paborde. 

N. Bernat de Soler. 31 x 36 cms. +Fornells, 136. 
 
3403 
1427 febrer 22, Girona 
Antònia, viuda de Nicolau Selvà, de Fornells, propietària del mas Prat Forn del 

mateix lloc, el ven a Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, pel preu de 25 lliures. 
Sense cloure. 65 x 50 cms. +Fornells, 137. 



 
3404 
1430 març 21, Girona 
Francesc Busquets, propietari del mas Busquets de Fornells, reconeix ser 

persona pròpia de Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina; igual reconeixement fa 
la seva esposa Joana, filla d’Estruc de Santamaria, de Sant Dalmai. 

N. Bernat Ferran. 30 x 26 cms. +Fornells, 138. 
 
3405 
1431 octubre 26, Girona 
Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, atès que Jaume Prat i el seu fill Pere 

Prat, de Fornells, tenen a directe domini de l’Almoina, un bosc de tres jornals de 
bous de cabuda, que no conreen alꞏlegant que és torrentera i que els cal per al 
bestiar, els redueix la tasca i mitja que haurien de satisfer a cens de 12 diners. 

N. Francesc Negrell. 36 x 39 cms. +Fornells, 139. 
 
3406 
1418 abril 16, Girona 
Caterina, esposa de Pere Busquets de Fornells, i filla de Francesc Soler de 

Vilablareix, es fa dona pròpia de Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, per raó 
del matrimoni que ha contret. 

N. Miquel Pere. 19 x 32 cms. +Fornells, 140. 
 
3407 
1445 (...) Girona 
Guillem Espígol, paborde de l’Almoina, que ha rebut el mas Baus de Fornells 

per donació de Caterina, viuda de Joan Baus, l’estableix a Pere de Puig, de la 
parròquia de Pedrinyà, a condició de prestar aliments a dita Caterina, per 20 
lliures d’entrada. 

N. Jaume Fèlix Calvó. 52 x 42 cms. Deteriorat. +Fornells, 141. 
 
3408 
1347 desembre 19 
Joan Proheta, de Fornells, es fa home propi de Francesc d’Escala, senyor de la 

casa de Vinyoles i ciutadà de Girona, i li promet cens de dos capons. 
N. Jaume Comte, de Girona. 14 x 35 cms. +Fornells, 142. 
 
3409 
1447 març 11, Girona 
Francesc Estrader, de Fornells, ven a Joan de Gornal, senyor de la casa de 

Vinyoles del lloc, el directe domini de dues terres de Fornells que havien estat del 
mas de Burgueres, situades, una dita camp de ses Vinyes, a l’indret de Bosseganys, 
i l’altra, a l’indret de ses Maioles, per 22 sous bar. 

N. Jaume Fèlix Calvó. 35 x 59 cms. +Fornells, 143. 
 
3410 
1455 octubre 4, Girona 
Pere Selvà, ferrer natural de Fornells i veí de Cassà de la Selva, ven a Joan de 

Gornal, de Girona, i a Bernat de Boixols, de Palau-sacosta, una casa situada al 
poble de Fornells, que afronta amb la plaça del Pedró, pel preu de 30 lliures. 



N. Nicolau Roca. 50 x 32 cms. +Fornells, 144. 
 
3411 
1459 març 13, Girona 
Joan Duran, beneficiat de la seu, procurador de Gaspar Xatmar, paborde de 

l’Almoina, atès que el mas Arrufat de Fornells ha estat renunciat per Pere 
Fàbrega, de Riudellots de la Selva, l’estableix a Nicolau Cardoneda, de Fornells, 
per 6 florins i mig d’entrada, equivalents a 71 sous. 

N. Antoni Arnau. 28 x 37 cms. +Fornells, 145. 
 
3412 
1459 març 10, Girona 
Pere Fàbrega, de Riudellots de la Selva, la seva esposa Eulàlia, Esteve Fàbrega, 

Jaume Fàbrega, beneficiat de Breda i Tomàs Fàbrega, paraire de Santa Coloma de 
Farners, venen a Nicolau Cardoneda, oncle seu, els seus drets sobre el mas Arrufat 
de Fornells, per 29 lliures 10 sous. 

N. Antoni Arnau. 36 x 34 cms. +Fornells, 146. 
 
3413 
1459 març 13, Girona 
Nicolau Cardoneda, la seva esposa Margarida, Jaume Cardoneda i Margarida, 

esposos, tots de Fornells, que han comprat a Pere Fàbrega el mas Arrufat de 
Fornells, que es té per l’Almoina, s’encarreguen d’un censal de 30 sous que fa a la 
confraria de Santa Maria de la Selva. 

N. Antoni Arnau. 39 x 38 cms. +Fornells, 147. 
 
3414 
1460 novembre 27, Girona 
Joan de sa Vila, paborde de l’Almoina, estableix el mas Sagrera de Fornells, 

del que es descriuen les possessions, a Jaume Rombau, natural de Franciac, per 30 
sous d’entrada. 

N. Antoni Arnau, Carta partida. Hi ha els dos exemplars. 40 x 59 cms. 
+Fornells, 148. 

 
3415 
1478 març 30, Girona 
Narcís Bruguera, paborde de l’Almoina, atès que el mas dit abans Prat i 

després Baus, de Fornells, que havia estat de Guerau Selvà, ha quedat deshabitat, 
a pesar de tenir 30 jornals de bous de terra, l’estableix a Joan Estrac i li redueix les 
prestacions que feia a cens de 30 sous. 

N. Pere Escuder. 35 x 64 cms. +Fornells, 149. 
 
3416 
1494 novembre 24, Girona 
Bartomeu Barnés, àlies Bruguera i la seva esposa Aldonça, filla de Nicolau 

Bruguera, propietària del mas Bruguera, dit Antigament Prat, de Fornells, que 
tenen la batllia dels drets que l’Almoina rep a Fornells, composen amb Nicolau 
Masdeu, paborde d’aquesta, per pensions endarrerides, i renuncien la batllia 
rebent 45 lliures. 

N. Joan Oliu. 45 x 60 cms. +Fornells, 150. 



 
3417 
1498 setembre 7, Girona 
Aldonça, viuda de Bartomeu Barnés àlies Bruguera, de Fornells, propietària 

del mas Bruguera d’aquest lloc, van a l’Almoina un censal de pensió d’una migera 
i una quartera de blat, per 15 lliures bar. 

N. Joan Guilana. 53 x 44 cms. +Fornells, 151. 
 
3418 
1505 març 4, Girona 
Joan Riera, paborde de l’Almoina, estableix a Baldiri Rodó, natural de 

Perpinyà, una terra d’una vessana i dos saions de cabuda, situada perop del camí 
reial de Caldes, a Fornells, a cens de 4 sous per 24 sous d’entrada. 

N. Carles Serdà. 29 x 49 cms. +Fornells, 152. 
 
3419 
1505 juliol 27, Cardona 
Joan Palet, procurador de l’Almoina, intima a la comunitat del monestir de 

Sant Vicenç de Cardona un manament judicial entorn dels masos de Fornells que 
el monestir havia venut a l’Almoina. 

N. Gabriel Noguers. 25 x 54 cms. +Fornells, 153. 
 
3420 
1506 agost 11, Girona 
Baldiri Rodó, teixidor de lli natural de Perpinyà, ven a Andreu de Coll, jurista 

de Girona, una casa i hort que té per l’Almoina a Fornells, pel preu de 20 lliures. 
Sense cloure. 56 x 34 cms. +Fornells, 154. 
 
3421 
1507 gener 18, Girona 
Andreu de Coll, jurista de Girona, que ha comprat a Baldiri Rodó una casa 

situada a Fornells que havia estat del mas Síbils, fa agnició de bona fe a Joan 
Moner, ferrer de Sils, d’haver-la comprat amb diners d’aquest. 

Sense cloure. 45 x 33 cms. +Fornells, 155 
 
3422 
1509 agost 8, Girona 
Antonoi Prats, paborde de l’Almoina, estableix a Pere Massot, Joan Moner i 

Jaume Moner, una terra de 5 vessanes situada a Fornells, dita “Coromina de 
l’Abat”, a cens de 3 migeres i una quartera de blat, amb obligació de construir-hi 
cases, per tres parells de formatges d’entrada. 

N. Joan Guilana. 43 x 61 cms. Hi ha còpia posterior, 43 x 43 cms. +Fornells, 
156. 

 
3423 
1515 novembre 10, Roma 
Lletres de Dominicus Jacobazzi, auditor papal, que citen a instància del 

paborde de l’Almoina els que pretenen tenir dret sobre una possessió situada a 
Fornells, indret de Puig de la Torre de Gornal. 

N. Gustavus Lubeck. 48 x 28 cms. +Fornells, 157. 



 
3424 
1517 novembre 28, Girona 
Antoni Prats, paborde de l’Almoina, estableix a Joan Llobet un pati i hort on 

hi havia hagut cases, després enrunades per la guerra, situats a Fornells, prop de 
l’església, a cens de 4 sous i a condició d’edificar-hi casa en el termini de 4 anys. 

N. Joan Guilana. 38 x 55 cms. +Fornells, 158. 
 
3425 
1542 setembre 22, Girona 
Roc Busquets, de Fornells, cabreva a Baldiri Balle, paborde de l’Almoina, una 

casa i hort d’una vessana, situats a Fornells, prop de l’església, pels que fa 10 sous 
de cens. 

N. Joan Gonech. 15 x 37 cms. +Fornells, 159. 
 
3426 
1539 setembre 11, Girona 
Matias Julià, mercader de Girona veí de Fornells, ven a Nicolau Selvà, també 

de Fornells, un camp del mas Selvà, que és a domini directe de l’Almoina, de 30 
vessanes de cabuda, pel preu de 110 lliures. 

N. Narcís Reixach. 44 x 41 cms. +Fornells, 160- 
 
3427 
1592 maig 4, Girona 
Jeroni Batlle, paborde de l’Almoina, firma rebut a Jerònima Vidal, esposa de 

Miquel Gibert, comerciant de Castelló d’Empúries veí de Girona i filla de 
Bartomeu vilagran àlies Vidal, de Santa Llogaia de Terri, de 3 lliures pel terç, 
lluïsme i foriscapi del mas Selvà de Fornells, comprat a Antic Oliveres, de Santa 
Coloma de Farners. 

N. Pere Canals. 22 x 13 cms. +Fornells, 161. 
 
3428 
1594 setembre 23, Girona 
Joan Pere Mateu i Armans, jurista de Girona, cabreva a Enric Sampsó, 

paborde de l’Almoina, 6 vessanes de terra situades a Fornells, que posseeix per 
compra feta a Joan Sobirà, notari de Girona 

N. Miquel Vila, 11 x 65 cms. +Fornells, 162. 
 
3429 
1598 abril 17, Girona 
Margarida, viuda de Mateu Montaner àlies Vidal, terrisser de Fornells, i 

Caterina, filla seva i esposa de Jaume Síbils àlies Vidal, i Monsterrat Vidal, fill de 
Caterina i Jaume, cabreven a l’Almoina una vessana de terra situada a Fornells, a 
la plaça del pedró. 

N. Miquel Vila. 13 x 65 cms. +Fornells, 163. 
 
3430 
1598 abril 17, Girona 
Margarida, viuda de Mateu Montaner àlies Vidal, terrisser de Fornells, i 

Caterina, filla seva i esposa de Jaume Síbils àlies Vidal, i Montserrat Vidal, fill de 



Caterina i Jaume, cabreven a Enric Sampsó, paborde de l’Almoina una casa, hort i 
forn d’olles, que ocupa una vessana de terra i afronta amb el camí de Girona a 
Caldes i amb la plaça del Pedró de Fornells. 

N. Jeroni Gifra. 24 x 64 cms. +Fornells, 164. 
 
3431 
a) 1597 juny 21, Fornells 
Caterina, esposa de Baldiri Torrent, bracer de Fornells i filla de Francesc 

Mateu, cabreva a Enric Sampsó una casa i hort situats a Fornells 
b) 1598 agost 20 
Montserrat Pou, sastre de Fornells,cabreva a Enric Sampsó, paborde de 

l’Almoina, mitja vessana de terra situada a Fornells. 
N. Miquel Vila. 26 x 55 cms. +Fornells, 165. 
 
3432 
a) 1598 agost 27, Girona 
Guerau Font, oller de Fornells, cabreva a Enric Sampsó, paborde de 

l’Almoina, una casa i forn d’olles situats a Fornells, que havien estat de Mateu 
Vidal 

b) 1597 agost 27, Girona 
Roc Mateu, pagès de Fornells, cabreva a Enric Sampsó una acsa i hort que 

havien estat de Joan Llobet, ferrer del mateix lloc. 
N. Miquel Vila, 27 x 63 cms. +Fornells, 166. 
 
3433 
1598 agost 8, Girona 
Joan Font àlies Figueres, pagès d’Aiguaviva, cabreva a Enric Sampsó, paborde 

de l’Almoina, quatre cases amb els seus horts, situades al poble de Fornells. 
N. Miquel Vila. 14 x 65 cms. +Fornells, 167. 
 
3434 
1598 setembre 3, Girona 
Bartomeu Estrac de l’Alzina, pagès de Fornells, propietari del mas Estrac de 

l’Alzina, cabreva a Enric Sampsó, paborde de l’Almoina, tres peces de terra del 
seu mas, que es descriuen. 

N. Miquel Vila. 26 x 60 cms. +Fornells, 168. 
 
3435 
1599 gener 26, Girona 
Enric Sampsó, paborde de l’Almoina, amortitza als obrers de l’església 

parroquial de Fornells, unes cases situades a aquest poble, a cens de 55 sous. 
N. Miquel Vila. 42 x 58 cms. +Fornells, 169 
 
3436 
1599 maig 13, Girona 
Montserrat Estrac de la Costa, esposa de Guerau Sunyer àlies Estrac, de 

Fornells, propietària del mas Estrac de la Costa, dit abans Comas Fornellets, el 
cabreva a Enric Sampsó, paborde de l’Almoina, junt amb les terres que es 
descriuen. 

N. Miquel Vila. 22 x 58 cms. +Fornells, 170. 



 
3437 
1599 abril 19, Girona 
Jaume Negre, propietari del mas Negre de Fornells, dit abans Pujades, cabreva 

a Enric Sampsó, paborde de l’Almoina, diferents peces de terra que es descriuen. 
N. Miquel Vila. 36 x 52 cms. +Fornells, 171. 
 
3438 
1599 agost 7, Girona 
Jaume Estrac, propietari del mas Estrac del Camí Reial, de Fornells, dit 

antigament mas Prat, cabreva a Enric Sampsó, paborde de l’Almoina, les terres 
del mas que es descriuen. 

N. Miquel Vila. 25 x 62 cms. +Fornells, 172. 
 
3439 
1624 març 11, Barcelona 
Joan Malla i de Centelles, ciutadà de Barcelona, cabreva a Enric Sampsó, 

paborde de l’Almoina, una terra de 80 vessanes, dins la qual es troba la torre dita 
de Pere de Bordils, que abans havia estat de la família Cardona, i altres terres 
situades a Fornells. 

N. Rafael Riera. 55 x 53 cms. +Fornells, 173 
 
3440 
1274 juliol 9, Castelló 
Arbitratge d’Arnau de Terrades, jurista, i Bernat d’Empúries i Marquès de 

Santacecília, paborde de l’Almoina, en la causa pendent davant del jutge ordinari 
del comtat, Bernat d’Empúries, sobre la jurisdicció que pertocava a la mateixa 
Almoina a Gaüses, per raó de la compra feta d’aquest lloc a Arnau de Foixà. 

N. Mateu Eimeric, de Castelló. Carta partida. 50 x 19 cms. Hi ha còpies de 
1324 i 1385. +Gaüses, 8. 

 
3441 
1274 juliol 9, Ullastret 
El comte Hug d’Empúries cedeix a Marquès de Santacecília, paborde de 

l’Almoina, i a Pere de Cornellà, procurador seu, tot el seu dret sobre les accions 
criminals existents fils al dia present a Gaüses, exceptuant-ne les de Pins, les de 
Camallera i les que comportessin pena de mort. 

N. Pere de Coll. 15 x 23 cms. +Gaüses, 9. 
 
3442 
1281 setembre 26 
Berenguer de Palol, cavaller, i la seva esposa Raimunda, filla de Guillem 

Arnau de Vilopriu i senyora de Vilopriu, venen a la confraria de Santa Maria de 
Camallera, representada per Pere, clergue de Sant Jordi Desvalls, Pere Batlle de 
Camallera i Jaume de Sant Mateu (de Diana), un sisè del delme de Gaüses, 
Camallera i Pins, pel preu de 2.140 sous. 

N. Guillem Bernat, de Verges. Còpia de 1343. 48 x 38 cms. +Gaüses, 10. 
 
3443 
1282 abril 23 



Berenguer de Palol, cavaller, i la seva esposa Raimunda, senyora de Vilopriu, 
ratifiquen la venda feta a la confraria de Santa Maria de Camallera, d’un sisè del 
delme de Gaüses, Pins i Camallera. 

N. Guillem Bernat, de Verges. Còpia de 1343. 33 x 47 cms. +Gaüses, 11. 
 
3444 
s. XIII 
a) Bernat (...)ledini, de Foixà, ven a Pere de Galliners, prevere de capitol de la 

seu, els delmes de Camallera i de Gaüses, pel preu de 3.500 sous. 
b) (1281 setembre 26) 
Berenguer de Palol, cavaller, i la seva esposa Raimunda, filla de Guillem de 

Vilopriu, venen a la confraria de Santa Maria de Camallera els seus delmes de 
Gaüses, Pins i Camallera. 

Còpies parcials, sense data ni signatura. 21 x 17 cms. +Gaüses, 12. 
 
3445 
s. XIII 
Capbreu de drets que rep el castell de Foixà a les parròquies de Gaüses, 

Viladesens i Sant Jordi Desvalls, del mas Batlle de Camallera, Pere Gaufred de 
Pins, Bernat de Pins, Sunyer Bruyol, Arnau Ramon, Onofred, Joan de Perles, 
Simó Viu, Guillem Simoró, Pere Pellicer, Ramon Vilaür, Bernat Rotllan, 
Berenguer Sifre, Esermieg Rossell, Ramon de Fellines, Pere Pons, Pere Sifre, 
Guillem d’Aula, Berenguer Negrell de Colomers, Adelaida Semonda, PereBord 
Gordana, Pere Bord de Foixà, Bonet de Sant Mateu (de Diana), Pere Ros, Pere 
Estrader, Jaume Aniet, Pere Otger, Pere Romeu, Guillem de Font de Puig 
Amanric, Pere Marner, Ramon de Carrera, Ramon de Puig, Ramon Garriga, 
Arnau Carrera, Pere Barcó, Ramon Roc de Mata, Berenguer Manresa i en 
Carbonell. 

Sense cloure. 49 x 23 cms. +Gaüses, 13 
 
3446 
(1303) 1304 març 2, Sant Miquel de Fluvià 
Ponç Hug, comte d’Empúries, reconeix al bisbe Bernat de Girona i als abats de 

Sant Pere de Rodes, Sant Quirze de Colera, Santa Maria de Roses, Sant Miquel de 
Fluvià, Amer, Ullà i Vilabertran i al prior de Lladó, no tenir dret d’host i 
cavalcada sobre els homes d’església dels pobles que s’enumeren. 

N. Ramon Pere. Còpia de 1303. 47 x 27 cms. Hi ha còpia al cartoral de 
Rúbriques Vermelles. +Gaüses, 14. 

 
3447 
1307 maig 12, Girona 
El comte Ponç Hug d’Empúries, atès que el seu pare Hug havia concedit que 

l’Almoina tingués a Gaüses jutge, saig i costell, declara que el jutge, en les seves 
actuacions, pugui tenir escrivà de la mateixa Almoina. 

N. Jaume Tresfort. Còpia de 1307. 17 x 28 cms. +Gaüses, 15 
 
3448 
1324 desembre 11 



Bernat Guillem de Foixà ven a Pere de Galliners, prevere de capítol de la seu, 
el delme que rep al lloc, vilar i estany de Camallera i a la parròquia de Gaüses, dit 
“delme de dins i delme de fora”, per 3.300 sous bar. 

N. Ponç de Foixà. 60 x 31 cms. +Gaüses, 16. 
 
3449 
1337 juliol 8 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, fa procura a Bernat Geli de Gaüses, 

per a tota mena de plets de l’Almoina dins del comtat d’Empúries 
N. Arnau de Mas. 27 x 29 cms. +Gaüses, 17. 
 
3450 
1333 novembre 19, Verges 
Sentència de Joan de Prat, jutge de Verges, en qüestió entre Bernat Castelló, 

regent de la batllia de Verges, i Bernat Geli, batlle de l’Almoina a Gaüses, sobre 
una actuació d’aquest darrer contra Bernat Mases, de Gaüses, considerada lesiva 
dels drets de la batllia de Verges. 

N. Pere Costa. 20 x 32 cms. +Gaüses, 18. 
 
3451 
(1335) 1336 febrer 1 
Procés i sentència de Bonanat de Santjoan, jutge de Gaüses per l’Almoina, 

contra Arnau Ferrer de Gaüses, que havia ferit amb una pedra Bernat Ferrer, del 
mateix lloc, el qual és condemnat a pagar 100 sous i 50 més pel batlle, Bernat Geli.. 

N. Llorenç Lluqués. Còpia de 1409. 48 x 42 cms. +Gaüses, 19. 
 
3452 
1335 maig 24, Castelló 
L’infant Pere, comte d’Empúries i Ribagorça mana als seus batlle i jutge de 

Verges que, atesa la querella presentada per Pere de Casadevall, paborde de 
l’Almoina, sobre intervencions dels mateixos en una injúria feta per Arnau Ferrer, 
de Gaüses, contra Bernat Ferrer, deixin que l’Almoina exerceixi la seva 
jurisdicció. 

Còpia de 1335. 23 x 30 cms. Hi ha dos exemplars. +Gaüses, 20. 
 
3453 
1343 novembre 17 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, permuta amb Bernat de Riuclar, 

obtentor del benefici de Sant Vicenç, fundat a la seu per Pere de Galliners, les 
rendes que l’Almmoina té a Foixà, Sant Llorenç de les Arenes, Ferreres i Flaçà, 
rendes que aplega el propietari del mas Pujada de Foixà, per un sisè del delme del 
delme de dins i de fora de l’estany de Camallera, que havia pertangut a Guillem de 
Foixà, i del que es reserva un quart pel bisbe. 

N. Ramon de Burguera. Carta partida. 60 x 54 cms. +Gaüses, 21. 
 
3454 
1345 desembre 1, Verges 
Bernat Geli, de Gaüses, i Bernat Oller, procurador de l’Almoina, apelꞏlen de la 

sentència interlocutòria d’Arnau Torroella, jutge ordinari de Verges, pronunciada 



contra dit Bernat, Castelló Simó i Berenguer, fill de Berenguer Mir, per no constar 
del delicte del que l’acusen certs veïns de Pins. 

N. Francesc Gispert. 31 x 28 cms. +Gaüses, 22. 
 
3455 
1346 novembre 24 – 1347 febrer 24, Verges 
Procés d’enqüesta i sentència interlocutòria d’Arnau Torroella, jutge de 

Verges, en causa sobre haver alguns homes de Gaüses alçat ilꞏlegalment sometent 
contra Berenguer Bonet i Ramon Bonet, de Pins, Berenguer Sunyer de Vilopriu i 
Pere Vilella, de Raset. 

N. Francesc Gispert. 82 x 68 cms. Hi ha còpia de 1409, 122 x 59 cms. +Gaüses, 
23. 

 
3456 
(1347) 1348 març 20, Verges 
Sentència de Pere de Puig, jutge del castell de Verges, que en reforma una de 

l’anterior jutge del mateix lloc, Arnau Torroella, per la que declara que el 
coneixement dels fets pels quals Bernat Geli i altres homes de Gaüses havien sortit 
a so de sometent contra Berenguer Bonet i altres homes de Puns i de Raset, toca a 
la cúria del paborde de l’Almoina, i no al seu propi tribunal. 

N. Francesc Gispert. Còpia de 1409. Hi ha dos exemplars. 72 x 51 cms. 
+Gauses, 24. 

 
3457 
1351 novembre 4, Verges 
Sentència de Pere de Puig, jutge ordinari de Verges, en causa promogida per 

Pere de Costa, procurador fiscal del comtat d’Empúries, contra Bernat Geli, batlle 
de l’Almoina a Gaüses, per haver procedit contra Miquel Teixidor, de Camallera, 
per furt i per haver fet adobar un camí. 

N. Pere de Pujol. 95 x 64 cms. Hi ha còpia de 1353. 131 x 159 cms. +Gaüses, 25. 
 
3458 
1352 febrer 28, Girona 
Bernat Geli, de Gaüses, declara haver arribat a bon compte amb Francesc 

Andreu, procurador de l’Almoina, de les despeses fetes per una causa amb el 
comte d’Empúries a la cort de Verges sobre la jurisdicció de Gaüses, i li firma 
rebut de 1.020 sous. 

N. Francesc Viader. 17 x 39 cms. +Gaüses, 26. 
 
3459 
1352 gener 28 –1353 maig 31, Gaüses 
Procés i sentència de Joan Guerau, jutge ordinari de Gaüses en el plet 

promogut per Guillem Eimeric contra Bernat Geli, batlle de l’Almoina, per haver 
dit Guillem fet posar manlleuta sobre Miquel Teixidor per un furt i haver-lo 
obligat en 200 sous, que per culpa de dit Geli no es pogueren executar. 

N. Guillem Benet. 122 x 60 cms. Hi ha còpia de 1409. 115 x 55 cms. +Gaüses, 
27. 

 
3460 
1359 febrer 1 



Sentència de Pere de Puig, jutge ordinari del castell de Verges en causa entre 
Guillem de Solers, procurador de l’infant Ramon Berenguer, comte d’Empúries, i 
Arnau Geli, de Gaüses, acusat d’haver treballat un camp d’en Roig Mateu de 
Gaüses, que el procurador reivindicava i que és adjudicat a l’Almoina. 

N. Miquel Corsaví. 36 x 63 cms. +Gaüses, 28. 
 
3461 
1355-1360 
Capbreu de Gaüses a favor de l’Almoina 
+Gaüses, 29 (rotlle). 
 
3462 
1361 desembre 7, Castelló 
Bernat de Caselles, de Castelló, colꞏlector dels terços de la cúria de l’infant 

Ramon Berenguer, comte d’Empúries, atès que a instància d’Armay Cortal, jueu 
de Castelló i per ocasió de 100 sous que a aquest deu Castelló Ferrer de Gaüses, ha 
fet emparar certa quantitat de blat, en restitueix 12 migeres a requisitòria de 
Ramon d’Horta, paborde de l’Almoina, per no perjudicar la jurisdicció d’aquesta 
a Gaüses. 

N. Miquel de Vilanova. 24 x 38 cms. +Gaüses, 30. 
 
3463 
1) 1363 abril 11, Girona 
Guillem de Cassà, cavaller veí de Fontanilles, ven a Ramon de Masó i Nicolau 

de Font, marmessors de Ramon de Clota, que havia estat paborde de l’Almoina, de 
la qual són procuradors, la seva part del delme de Gaüses, que havia comprat a 
Ramon de Pont el 1362, pel preu de 2.840 sous. 

N. Ramon de Bruguera. 72 x 60 cms. 
2) 1363 març 3, Girona 
Bernat Alemany d’Orriols, senyor d’Albons, fill de Bernat Guillem de Foixà, 

senyor de Foixà i germà i marmessor d’Huguet de Foixà, senyor de Foixà, a fi de 
saldar deutes de la marmessoria, fa procura a Guillem de Cassà per vendre el feu i 
drets feudals que té sobre el delme que aquest rep a la parròquia de Gaüses, a qui 
li sembli i pel preu que aquest darrer determini. 

N. Ramon de Bruguera. 40 x 54 cms. 
3-4) 1363 abril 11, Girona 
Guillem de Cassà, amb procura de Bernat Alemany d’Orriols, senyor 

d’Albons, ven a Ramon Masó i Nicolau de Font, marmessors de Ramon de Clot,a 
que havia estat paborde de l’Almoina, el feu sobre el delme de Gaüses que havia 
estat d’Huguet de Foixà, pel preu de 500 sous, que són satisfets del fons de la 
marmessoria. 

N. Bernat de Bruguera. 72 x 62 cms. 
5) 1363 abril 11, Girona 
El bisbe Ennec de Valtierra amortitza el delme de Gaüses que havia estat 

d’Huguet de Foixà i que Guillem de Cassà ha cenut a l’Almoina, a cens de 30 sous, 
per 30 lliures. 

N. Bernat de Bruguera 
6) 1363 abril 13, Gaüses 



Guerau de Cassà dona possessió a Ramon de Masó de la part del delme de 
Gaüses que li ha venut, lliurant-li a l’era de Bernat Geli de Gaüses, una mica de 
gra 

N. Ramon de Bruguera 
7) 1363 abril 13, Gaüses 
Pere Baró, de Gaüses, renuncia a l’Almoina el seu dret de batlliu sobre la part 

de delme que dita Almoina ha adquirit. 
N. Ramon de Bruguera. 50 x 62 cms. 
8-10) 1352 gener 16, Orriols 
Ramon de Pont, fill i hereu de Ponç de Pont, cavaller d’Orfes, ven a Guillem de 

Cassà, cavaller, la seva part del delme de Gaüses, pel preu de 3.000 sous 
N. Pere Hospital de Vilademuls. Amb escriptura d’àpoca i presa de possessió. 

92 x 48 cms. 
11) 1357 juliol 31 
El bisbe Berenguer de Cruïlles cedeix a Gaufred Palol, domer d’Albons, els 

seus drets sobre el terç, lluïsme i foriscapi del delme de Gaüses que li deu Guillem 
de Cassà, cavaller, per compra feta a Ramon de Pont. 

N. Bernat de Verdaguer, de la cúria episcopal. 30 x 21 cms. 
12) 1361 agost 7, Girona 
Gaufred Palol, domer d’Albons, reconeix a Guillem de Cassà, cavaller, haver 

rebut plena satisfacció pel terç del delme de Gaüses. 
N. Berenguer Guerau, de la cúria episcopal. 30 x 21 cms. 
+Gaüses, 31 (rotlle) 
 
3464 
1383 novembre 10, Girona 
El bisbe Bertran de Mont-rodon, a petició dels abats de Vilabertran, Amer, 

Sant Miquel de Fluvià, Colera i Santa Maria de Roses, de l’ardiaca de Besalú de la 
seu i del paborde de l’Almoina, senyors jurisdiccionals de Vilamacolum, 
Sobirànigues, Montiró, Sant Pau de la Calçada, Delfià, Colomers, Sant Miquel de 
Fluvià, Palol de Vila-robau, Saus, Colera, Esprac, Roses, Tonyà, Palau Sardiaca, 
Estanyet, Gaüses i Fonolleres, initma monitòria als oficials del comte d’Empúries 
que han pertorbat la jurisdicció en aquests llocs. 

82 x 62 cms. +Gaüses, 32 
 
3465 
1391 0ctubre 1-11, Gaüses 
Castelló Ferrer, Guillem Ferrer, Arnau Teixidor, Pere Llorenç, Bernat Ros, 

Jaume Mases, Marc Cardona, Pere Pons, Bernat Geli, Guillem Vilaür, Pere Baró i 
Bernat Eimeric, tots de Gaüses, reconeixen ser homes propis de l’Almoina 

N. Pere batet. 138 x 32 cms. +Gaüses, 33 
 
3466 
1400 novembre 6, Verges 
Sentència de Hug del Bosc, jutge ordinari de Verges, que autoriza Pere de 

Bergadà, paborde de l’Almoina, a tallar els arbres d’una terra pròxima a la riera 
de Gaüses, que havia plantat el propietari del mas Romeu, de Diana. 

N. Francesc Guinart. 27 x 41 cms. +Gaüses, 34. 
 
3467 



1401 març 18, Gaüses 
Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, atès que li han estat adjudicats per 

sentència d’Hug del Bosch, jutge ordinari del castell de Verges els arbres polls i 
salzes de la Coromina de l’Almoina de Gaüses, prop de la riera, en fa tallar alguns 
en presència de testimonis. 

N. Francesc Guinart. 18 x 42 cms. +Gaüses, 35. 
 
3468 
1405 març 5 – octubre 29, Gaüses 
Sentència del jutge Bartomeu Bleda en el procés d’enqüesta instruit per Jaume 

Ferrer, batlle de Gaüses, contra alguns veïns del poble que han ferit Guillem Geli, 
que condemna a multa de 100 sous Pere Teixidor, també de Gaüses. 

N. Francesc Guinart. Llatí i català. 76 x 67 cms. Hi ha còpia de 1409. +Gaüses, 
36. 

 
3469 
1423 abril 26, Verges 
Bernat Martí, escriptor de Girona, procurador de Pere de Bergadà, paborde 

de l’Almoina, requereix Miquel de Camós, batlle de Verges, que llevi la pena 
imposada a Jaume Ferrer, batlle de la jurisdicció de l’Almoina a Gaüses 

N. Jaume Guinart. 38 x 44 cms. +Gaüses, 37. 
 
3470 
1438 setembre 15, Barcelona 
La reina Maria sentencia la causa entre el vescomte de Rocabertí i la 

universitat dels homes de Verges, d’una part, i el cambrer del monestir d’Ullà, 
d’altra, sobre revocació d’un procés regi contra Joan de Garrigoles i altres homes 
propis de dit cambrer. 

N. Bernat de Canet. 44 x 53 cms. +Gaüses, 38. 
 
3471 
1482 setembre –octubre, Gaüses 
Cabrevació que fan a Pere Ramon Mut, paborde de l’Almoina, de béns situats 

a Gaüses, Pere Aimeric (1), Guillem Ferrer i el seu fill Pere Ferrer (2), Martiriana, 
viuda d’Andreu Brescó (3), Andre Brescó àlies Andreu (4), Pere Teixidor (5), 
Miquel Ferrer i el seu fill Joan (6), Miquel Vilaür (7), Jaume Baró (8), Jordi Geli 
(9), Martí Rich, tutor d’Antoni Mir (10), Antoni Simon (11), Jaume des mases (12), 
Pere Aimeric àlies Gifre i la seva esposa Margarida, pel mas Gifre de Camallera 
(13), Jaume Maig àlies Calvó i la seva esposa Joana (14), Joan Feliu (15), Pere 
Ferrer, de Camallera (16), Manuel Taverner (17), Pere Fort àlies Vilaür (18), 
Miquel Martí (19), Joan Martí, sastre (20), Joan Ferrer, de Valldavià (21), Joan 
Bou àlies Feliu i Margarida, esposos (22), Antoni Sabater, de Colomers (23), 
Miquel Bossa àlies Pol i Bartomeua (24), Antoni Simon (25), Esteve Tolosa àlies 
Aimeric (26), Pere Costa, de Colomers (27), Jaume Pagès Moner (28), Antoni Poch 
àlies Mallol (29), Andreu Massana àlies Batlle i Joana, esposos (30), Lienç Pujol 
(31), Joan Mestre àlies Pons (32), Baldiri Perpinyà àlies Roques (33), Lienç Almar i 
la seva filla Aldonça (34), Antoni Costal àlies Roure i Antònia (35), Antoni Poch 
àlies Mallol (36), Antoni Ros, de Diana (37), Jaume ça Vall, de Sant Jordi Desvalls 
(38), Mateua Roneu (39), Antoni Aimeric (40), Antoni Ferrer (41) i Antoni Aimeric 
(42). 



N. Narcís Cotxa. 550 x 66 cms. +Gaüses 39 (rotlle). 
 
3472 
1483 novembre 10, Verges 
Joan de Rocabertí, amb les seves germanes Blanca de Rocabertí, esposa de Gil 

d’Andrada, Beatriu de Rocabertí, donzella i Joana de Rocabertí, donzella filla 
d’Onofre de Rocabertí, germà de l’atorgant, com a senyor del castell de Verges, la 
Tallada i Bellcaire, confirma tots els privilegis i gràcies de la universitat dels homes 
de Gaüses. 

N. Miquel de Maians. 26 x 58 cms. +Gaüses, 40. 
 
3473 
1544 gener 24, Girona 
Baldiri Balle, paborde de l’Almoina, remet a Pere Geli, pagès de Gaüses, la 

falta d’haver pres dos bous a en Tomàs de Sant Jordi Desvalls. 
N. Gaspar Barrot. 23 x 28 cms. Llatí i català. +Gaüses, 41. 
 
3474 
1565 octubre 16, Colomers 
Gabriel Sampsó, ciutadà de Girona, procurador de l’abat comanador d’Amer, 

estableix a Llorenç Pons, de Colomer, el mas Pons d’aquest lloc, i unes terres de 
Gaüses, amb prestació de diferents censos. 

N. Joan Vinyes., 37 x 36 cms. +Gaüses, 43. 
 
3475 
1571 abril 5, Girona 
Sentència de Miquel Agullana, oficial del bisbe, a instència de Jeroni Balle, 

paborde de l’Almoina, anulꞏlant pregons fets per oan d’Olmera i de Puigpardines, 
batlle del castell de Verges, prohibint caçar perdius a Gaüses. 

N. Antic Onofre Steldat, de la cúria episcopal. 81 x 73 cms. +Gaüses, 44 
 
3476 
1571 maig 10, Verges 
Testimonial del pregó fet per Joan Vermell, nunci del castell de Verges, 

revocant crides anteriors per les que es prohibia la cacera al terme de Gaüses, a fi 
de no lesionar la jurisdicció del paborde de l’Almoina. 

N. Rafael Clapers. 38 x 23 cms. +Gaüses, 45. 
 
3477 
1582 setembre 12, Girona 
Julià Rigau, jutge ordinari de Verges, anulꞏla tots els procediments fets contra 

la jurisdicció de l’Almoina a Gaüses. 
N. Pere Canals. 19 x 21 cms. +Gaüses, 46 
 
3478 
1200 març 12 
Gaufred Gilabert enfranqueix Guillem Vezoni per 20 sous bar., i aquest es fa 

home propi de Guillem de Cassà, el qual li promet que per l’enfranquiment només 
pagarà 5 sous. 

N. Pere de Guardiola. Carta partida. 6 x 18 cms. +Gaüses, 48. 



 
3479 
(1210) 1211 febrer 6 
Berenguer de Trilla i la seva mare Arnaleta empenyoren a Jocio un cens de 

masoveria, consistent en 11 diners, un parell de gallines, mitja quartera de blat i 12 
ous, ili donen per fiadors Joan de Busquet i Guillem Robau. 

N. Pere de Santcliment. 8 x 16 cms. +Gaüses, 49. 
 
3480 
1290 octubre 7 
Guillem Vilaür, de Gaüses, i la seva mare Alamanda venen a Bernat, clergue 

del mateix lloc, dos camps que tenen per l’Almoina en alou fiscal o feudal, pel preu 
de 40 sous bar. 

N. R. Llorenç, de la cúria episcopal. 22 x 22 cms. +Gaüses, 50. 
 
3481 
1229 maig 8 
Guillem Semon, de Gaüses i els eiu fill Guillem firmen a Guerau, fill de Pere 

Guifred, de Camallera, una feixa situada a Gaüses, indret de Vall Dacon, a tasca i 
cens de 2 diners. 

N. Castelló, prevere. 8 x 19 cms. +Gaüses, 51. 
 
3482 
1231 març 30 
Bernat de Foixà estableix a Arnau Isarn la magistria dels molins que té a 

Gaüses, amb dret vde prendre un sisè dels ingressos, per 30 sous d’acapte, 10 sous 
per Beatriu, esposa de l’atorgant i 4 sous per Momet, jueu, batlle 

N. Arnau, prevere. 13 x 17 cms. Hi ha còpia de 1299. 19 x 38 cms. +Gaüses, 52. 
 
3483 
1235 abril 28, Foixà 
Arnau, clergue de Foixà i Guillem Bernat, del mateix lloc, marmessors de 

Bernat Moner, cedeixen a Beatriu, viuda d’Arnau Isarn, de Jafre, el seu dret a la 
magistria dels molins de Bernat de Foixà a Gaüses, per 40 sous de doblenc. 

N. Ramon, prevere. 14 x 14 cms. +Gaüses, 53. 
 
3484 
(1237) 1238 febrer 17 
Bernat de Vilopriu i la seva esposa Berenguera venen a la confraria de Santa 

Maria de Camallera, en mans de Guillem, clergue de Sant Jordi Desvalls, Bernat, 
clergue de Saus i Joan, clergue de Vilopriu, el dret que tenen sobre un quartó del 
delme de Camallera, per 120 sous melg. 

N. Guillem, sacerdot. Còpia de 1343. 22 x 29 cms. +Gaüses, 54. 
 
3485 
1240 desembre 5 
Pere Simó de Gaüses estableix a Pere Cervià, fill de Berenguer Cervià un 

quadró de terra situat a Gaüses, a tasca i una gallina de cens. 
N. (...) de Gaüses, capellà de la confraria de Camallera. 19 x 11 cms. 

Deteriorat. +Gaüses, 55. 



 
3486 
1242 juny 13 
Pere de Pedrinyà, paborde de l’Almoina, estableix a Garsendis Batlle, de 

Camallera, i al seu fill Pere dues terres situades a Gaüses, al vilar de Camallera, 
prop del mas Batlle, a cens d’una quartera de blat. 

N. Guillem de Moles. Carta partida. 10 x 17 cms. +Gaüses, 56. 
 
3487 
1247 agost 5 
Ramon de Mata ven al seu germà Jaume el mas que té a la salvetat de Gaüses i 

l’hort que havia estat del mas de Brugueres, també de Gaüses, amb reserva de cens 
per Bernat de Foixà, per 10 sous bar. 

N. Pere, s acerdot. 13 x 17 cms. +Gaüses, 57. 
 
3488 
1247 agost 5 
Ramon Mata ven al seu germà Jaume una terra i vinya situada a Gaüses, 

indret de Matal, amb reserva de tasca i cens per a Ramon de sa Maura, fill de Pere 
de Foixà, pel preu de 7 sous bar. 

N. Pere, sacerdot. 11 x 17 cms. +Gaüses, 58. 
 
3489 
(1253) 1254 març 8 
Pere Ramon, ferrer de Camallera, i Ermessendis, esposos, cabreven a Marquès 

de Santacecília, paborde de l’Almoina i a Pere de Cornellà, procurador de la 
mateixa, una terra que havia estat del mas Arnau de Gaüses, situada a la 
parròquia de Gaüses, al vilar de Sant Bartomeu de Camallera, indret de 
Rotaporcells. 

N. Berenguer Garrigàs, clergue de Saus. 18 x 15 cms. +Gaüses, 59. 
 
3490 
(1257) 1258 gener 3, Foixà 
Beatriu Dominga, de Corçà, defineix a Pere Godomar, de Colomers, la 

magistria dels molins d’Arnau de Foixà a la parròquia de Gaüses, que tenia per 
esponsalici del seu marit Arnau Isern. 

N. Bernat Arnau, de Foixà. 14 x 19 cms. +Gaüses, 60. 
 
3491 
1257 desembre 3 
Bernat Isern, de Jafre, fill d’Arnau Isern, ven a Pere Godomar, de Colomers, 

la seva magistria dels molins que Arnau de Foixà té a Gaüses, pel preu de 90 sous 
bar. 

N. Bernat Arnau, de Foixà. 18 x 18 cms. +Gaüses, 61. 
 
3492 
(1264) 1265 març 11 
Arnau de Foixà, fill de Bernat de Foixà i la seva esposa Gueraua, Berenguer de 

Maura, fill de Pere de Foixà i Dalmau de Peratallada, canonge de la seu, 
reconeixen haver rebut de Zara, viuda de Verdzelai, jueu, 1.000 sous bar., i li 



prometen pagar-ne 200 en un any, i en cas contrari, donar-se per ostatges a 
Girona; Arnau de Foixà obliga el seu molí de Vall, situat a Gaüses, i dòna diverses 
fermances. 

N. Bernat de Vic, de Girona. S. Bernat Rafael. 67 x 25 cms. +Gaüses, 63. 
 
3493 
1266 agost 4 
Jachob, fill d’Arnau Bisbe, firma rebut a Pere Simó, del mas de Mont de 

Gaüses, de 20 sous bar., part del deute de 300 de capital que li devia Arnau de 
Foixà i del qual dit Pere era fiador. 

N. Ramon de Cassà, de Girona. S. Miquel d’Om. Signatura hebrea. +Gaüses, 
64. 

 
3494 
1267 juny 9 
Arnau de Foixà, fill de Bernat de Foixà, autoritza Arnau de Miana, ardiaca 

d’Empordà a la seu, a pagar, dels 2.000 sous que li deu per la venda de la possessió 
de Gaüses, les penyores que es posessin sobre la mateixa per raó dels deutes de 
l’atorgant. 

N. Bernat de Vic, de Girona. S. Miquel d’Om. 14 x 27 cms. +Gaüses, 65. 
 
3495 
1267 juny 8 
Bondia, fill de Verdelai, jueu de Girona, desobliga a Arnau de Miana, ardiaca 

d’Empordà a la seu, tota la possessió de Gaüses que Arnau de Foixà ha venut al 
mateix ardiaca, amb reserva del seu dret a 130 sous contra els homes de Gaüses 
per un deute que li tenien. 

N. Bernat de Vic. S. Miquel d’Om. 14 x 27 cms. Signatura hebrea. +Gaüses, 66. 
 
3496 
1267 novembre 19 
Gilabert de Cruïlles pacta amb Arnau de Miana, ardiaca d’Empúries, que li 

garantirà d’evicció els masos i terres comprats a Arnau de Foixà, situats a Gaüses i 
Sant Mateu de Diana, per 14.400 sous bar. 

N. Ramon de Cassà. S. Arnau de Santmartí. 22 x 245 cms. +Gaüses, 67. 
 
3497 
1269 juliol 26, Girona 
Bernat de Vilaür, batlle del castell de Sant Mori, defineix a Jaume de Far, 

prevere de capítol de la seu, i a Esteve de Pedret, clergue de Girona, marmessors 
de Pere Gispert, sagristà de la seu, els seus drets sobre els esplets de l’estany de 
Camallera, que aquests han comprat a Bernat d’Aiguaviva, per 15 sous bar. 

N. Ramon Oller de Palol. 17 x 25 cms. +Gaüses, 69. 
 
3498 
1267 maig 19 
Arnau de Foixà, fill de Bernat de Foixà, ven a Arnau de Miana, ardiaca 

d’Empordà, tota la seva possessió de Gaüses, composta pels masos de Pere 
Brunyol, Pere Ramon, Dalmau Aulofre, Pere Simò, Pere Simó fill de Guillem, 
Ramon Arnau, Pere Llorenç Rotllan, Eimeric, Guillem Trobat, Pere Mestre, Pere 



Ferrer, Bernat Cebrià, Ermessendis Ponça, Joan Sala, Joan Mateu, Pere Negre i el 
mas de Llorenç Rotllan, del vilar de Sant Mateu de Sant Jordi Desvalls, i tots els 
drets que rep a aquesta darrera parròquia, pel preu de 14.400 sous bar. 

N. Bernat de Vic. S. Miquel d’Om. 66 x 48 cms. Hi ha còpia de 1409. +Gaüses, 
69 

 
3499 
(1271) 1272 febrer 24 
Bernat Oller, ciutadà de Girona, enfranqueix Dolça, filla de Guillem Geli, de 

Gaüses, per 5 sous bar. 
N. Ramon de Cassà. S. Pere Ferrer. 10 x 16 cms. +Gaüses, 70. 
 
3500 
(1272) 1273 gener 8 
Arnau de Miana, cabiscol de la seu, estableix a Joan Trobat i a la seva esposa 

Maria una feixa de la coromina de Prat que té a Gaüses, pròxima al rec del Molí, a 
cens de 5 migeres de blat, per 100 sous d’entrada. 

N. Guillem Pere, domer de Gaüses. 21 x 24 cms. +Gaüses, 71. 
 
3501 
1272 octubre 16 
Salomó, fill de Maïr de Cabanes, promet a Arnau de Miana, cabiscol de la seu, 

que per 440 sous de capital i dels interessos que li ha cedit Sara, viuda de Verdelai 
(Barzelai), que és part del deute de 1.000 sous de capital que Arnau de Foixà tenia 
amb dita Sara, i pels quals va obligar els homes de Gaüses, deslliurarà els referits 
homes de les obligacions contretes per aquest deute, i desobligarà la possessió de 
Gaüses que té dit Arnau de Miana. 

N. Ramon de Cassà. S. Miquel d’Om. 9 x 26 cms. Signatura hebrea. +Gaüses, 
72 

 
3502 
1273 setembre 12, Girona 
Testament d’Arnau de Miana, que pren per marmessors Bernat de Vilamarí, 

canonge de Girona, Guillem Gaufred, tresorer de la seu,Arnau d’Olives i Jaume de 
Far, preveres de capítol; llega a l’Almoina tota la seva possessió de Gaüses 
comprada a Arnau de Foixà. 

N. (...). Còpia parcial de 1411. 18 x 58 cms. Deteriorat. +Gaüses, 73. 
 
3503 
1273 octubre 16 
Raimuda, esposa de Joan Mateu, de Gaüses, es fa dona pròpia de Marquès de 

Santacecília, paborde de l’Almoina. 
N. Berenguer Garrigàs,clergue de Saus. 10 x 24 cms. +Gaüses, 74. 
 
3504 
1274 maig 9 
Marquès de Santacecília, paborde de l’Almoina, i Pere de Cornellà, 

procurador de la mateixa, venen a Joan Trobat i Guillem Arnau, tots de Gaüses, 
totes les rendes de l’Almoina en aquest poble per 700 sous bar., amb obligació de 
refer a despeses seves els molins que l’Almoina hi té 



N. Ramon de Cassà. S. Miquel d’Om. 19 x 27 cms. +Gaüses, 75. 
 
3505 
1274 octubre 16 
a) Arnau de Foixà, dona llicència a Marquès de Santacecília, paborde de 

l’Almoina i a Pere de Cornellà, procurador, que si per raó dels seus deutes 
d’obliguessin les possessions de Gaüses que va vendre a Arnau de Miana, pugui 
desobligar-les amb els 2.000 sous que resten a pagar pels marmessors de dit Arnau 
de Miana. 

b) Arnau de Foixà reconeix a Marquès de Santacecília, paborde de l’Almoina i 
a Pere de Cornellà, procurador, que els 2.000 sous que ha lliurat a Bellhom Efrain 
i Bonet Capito, secretaris dels jueus de Girona, són els 2.000 sous que els 
marmessors d’Arnau de Miana li han pagat, resta del preu de la seva possessió de 
Gaüses. 

N. Ramon de Cassà. S. Miquel d’Om. 22 x 26 cms. +Gaüses, 76. 
 
3506 
1276 setembre 17 
El comte Hug d’Empuries defineix a Pere Simó de Gaüses, al seu fill Guillem 

Simó i a Pere Dalmau, Pere Bruyal, Joan Crabat, Berenguer Teixidor, Guillem 
Ferrer, el seu germà Pere Ferrer, Joan Mateu i Pere Ramon, homes de l’Almoina, 
totes les penes que els pogués imposar, i rep de Marquès de Santacecília, paborde 
de l’Almoina, i Pere de Cornellà, procurador, 840 sous melg. 

N. Pere de Coll, d’Ullastret. 36 x 27 cms. +Gaüses, 78 
 
3507 
1278 novembre 29, Girona 
Sentència de l’oficial del bisbe, Pere de Banyoles, en el plet entre Marquès de 

Santacecília, paborde de l’Almoina, i Dolça de Llampaies, per haver fet cavar 
aquesta del Prat de Joan Mateu, de Gaüses, d’on l’Almoina treu terra per refer les 
rescloses dels molins de Gaüses. 

N. Ramon Oller de Palol. 74 x 31 cms. +Gaüses, 79. 
 
3508 
1279 desembre 22 
Ramon Garadella, de Camallera, cabreva a l’Almoina una terra comprada en 

alou fiscal a Pere Dalmau de Gaüses i a la seva esposa Berenguera, situada a 
Gaüses, indret de Coll de Remema, per la que no fa cens, sinó sols terç, lluïsme i 
foriscapi. 

N. Joan de Puig, diaca de Saus. Carta partida. 11 x 21 cms. +Gaüses, 80. 
 
3509 
1279 octubre 27 
Joan Mateu, de Gaüses, i la seva esposa Raimunda venen a Guillem de Clota, 

paborde de l’Almoina, un camp de Gaüses, indret d’Oliva, pel preu de 100 sous 
bar. 

N. Joan de Pijada, diaca de Saus. 21 x 18 cms. +Gaüses, 81. 
 
3510 
1279 gener 11 



Sentència de Berenguer Ramon, jutge de Gaüses, en causa instada per 
Bartomeu Batlle, en nom de Guillem deClota, contra Pere Miró, de Sant Mateu, 
parròquia de Sant Jordi Desvalls, sobre el domini d’unes terres que aquest tenia 
per Arnau de Foixà, situades a Gaüses, indrets de Coarques i del Prat. 

N. (...). 11 x 31 cms. +Gaüses, 82. 
 
3511 
1283 maig 28 
Sentència de Berenguer Ramon, jutge de Gaüses, en causa entre Pere Gotmar, 

de Colomers, i l’Almoina, representada pel procurador Guillem de Déu, sobre si la 
sisena part a rebre per la magistria dels molins de Gaüses havia de llevar-se abans 
o després de prendre’n el moliner els seus drets. 

N. Ramon d’Osca. 34 x 21 cms. +Gaüses, 83. 
 
3512 
(1287) 1288 març 1 
Castelló Simó i Berenguera, esposos de Gaüses, venen a Arnau Sabater i a la 

seva esposa Berenguera, del mateix lloc, dues peces de terra, una a l’indret de 
Serra Major i l’altra al Coll de Camallera, per 10 sous, amb reserva de domini 
directe de Gueraua de Foixà. 

N. Guillem Bernat, de Verges. S. Marquès de Puig. 17 x 24 cms. +Gaüses, 85. 
 
3513 
1288 desembre 12, Verges 
Arnau de Sexà, cambrer del monestir de Sant Pere de Rodes, enfranqueix 

Cília, filla de Pere Batlle, de Camallera, que passa a ser dona pròpia de l’Almoina, 
per 2 sous. 

N. Guillem Bernat, de Verges. S. Marquès de Puig. 14 x 18 cms. +Gaüses, 86. 
 
3514 
(1289) 1290 gener 25 
Sentència de Joan de Bianya, oficial del bisbe de Girona, en causa entre 

Guillem de Clota, paborde de l’Almoina i Arnau Eimeric, clergue de Colomers, 
sobre una aimina de blat a prestar per Berenguer de Tern sobre un camp situat a 
Gaüses, indret de Rodes. 

N. Ramon Oller de Palol, de la cúria episcopal. 43 x 26 cms. +Gaüses, 87. 
 
3515 
1298 novembre 18 
Arnau Eimeric, clergue de Colomers, reconeix a Arnau Adroher, paborde de 

l’Almoina, que aquesta ha de rebre una aimina dels esplets del camp alodial que té 
a Gaüses, al pla de Rodes. 

N. Besalú Burgués. 12 x 25 cms. +Gaüses, 88. 
 
3516 
1298 novembre 18 
Arnau Eimeric, clergue de Colomers, reconeix a Arnau Adroher, paborde de 

l’Almoina, tenir per aquesta un camp alodial situat a Gaüses, al pla de Rodes, 
comprat a Castelló Simó, pel qual fa dues tasques. 

N. Besalú Burgués. 11 x 20 cms. +Gaüses, 89. 



 
3517 
1290 gener 19, Girona 
Sentència de Berenguer Ramon en qüestió entre Guillema Simó, de Gaüses, i 

Berenguer Ros, sobre si una prestació anual de civada i blat havia de prestar-se a 
mesura de Monells o d’Anyells. 

N. Ramon d’Osca. 19 x 16 cms. +Gaüses, 90. 
 
3518 
(1290) 1291 març 22 
Pere Ramon, de Gaüses, ven a Guillem Sabater i a la seva mare Berenguera, 

del mateix lloc, dues peces de terra que té a Gaüses, indret de Vall-llobera, per 19 
sous, amb reserva de tasca per a Berenguer de Mora. 

N. Guillem Bernat, de Verges. S. Nicolau Pellicer. 23 x 20 cms. +Gaüses, 91. 
 
3519 
1290 juny 20 
Pere Xifre, de Garrigàs, es fa home propi d’Arnau Adroher, paborde de 

l’Almoina, per haver-se-li establert el mas Pons de Gaüses. 
N. Besalú Burgués. 10 x 13 cms. +Gaüses, 92 
 
3520 
(1291) 1292 febrer 8 
Conveni entre Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, i Guillem Simó, de 

Gaüses, sobre els censos i redempcions del mas Ros de Gaüses, abans dit mas de 
Sallent, del qual s’enumeren les terres, 

N. Besalú Burgués. Carta partida. 27 x 21 cms. Hi ha els dos exemplars. 
+Gaüses, 93. 

 
3521 
1291 agost 30 
Bernat Cebrià, de Gaüses, ven a Arnau Sabater i Berenguera, esposos del 

mateix lloc, un camp situat a Gaüses, indret de Llevador, per (...) sous. 
N. Guillem Bernat, de Verges. S. Nicolau Pellicer. 23 x 19 cms. Deteriorat. 

+Gaüses, 94. 
 
3522 
1291 agost 17 
Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, amb consentiment de Berenguer de 

Terrades, jurista, procurador de la mateixa, estableix a Arnau Sabater, de Gaüses, 
un pati d’aquest lloc, i li confirma un eixample fet a la seva era, a cens d’una 
gallina, per 36 sous d’entrada. 

N. Besalú Burrgués. 19 x 21 cms. +Gaüses, 95. 
 
3523 
1292 agost 21 
Guillem Simó, de Gaüses, i la seva esposa Dolça, venen a Arnau Adroher, 

paborde de l’Almoina, el seu dret sobre el mas Ros de Gaüses, que habita 
Berenguer Ros i que abans es deia mas de Sallent, i els seus camps, que 
s’enumeren, per 200 sous bar. 



N. Besalú Burgués. 27 x 32 cms. +Gaüses, 96. 
 
3524 
(1292) 1293 gener 26 
Pere Ramon de Camallera cabreva a la capella de Santa Maria del castell de 

Foixà una terra situada al Pla de Camallera i un camp situat al Coll de Pins. 
N. Guillem Bernat, de Verges. Còpia de 1482. 24 x 29 cms. +Gaüses, 97. 
 
3525 
1259 octubre 12, Castelló 
Arnau de Foixà, el seu germà Bernat de Foixà, Ramon de Mora i Gilabert de 

Cruïlles, cavallers, firmen a Provençal Salendí i Abraham Cordoví, jueus de 
Castelló, debitori de 400 sous melg., i donen per fiadors a Berenguer de Torrent, 
cavaller, i a Bernat Pere, Arnau Pere, Joan de Roca, Pere Gilabert d’Albons, 
Arnau Bernat, batlle de Gaüses, Pere Simón Ramon Arnau i Eimeric Sifred, tots 
de Gaüses. 

N. Castelló Adroher, de Castelló. S. Bernat Pere. 21 x 15 cms. +Gaüses, 98. 
 
3526 
1265 març 26 
Zara, viuda de Verdzelay (...) Arnau de Foixà, cedeix a Salomó, fill de Maïr de 

Cabanes (...) 320 sous sobre el deute de 1.000 sous que Arnau de Foixà, la seva 
esposa Gueraua, Berenguer de Mora, fill de Pere de Foixà i Dalmau de 
Peratallada, canonge de Girona, li tenien a interès del 20%. 

N. Bernat de Vic. S. Bernat Rafael. 13 x 21 cms. Deteriorat. +Gaüses, 99. 
 
3527 
(1265) 1266 març 10 
Arnau de Foixà i la seva esposa Gueraua firmen debitori a Bru de Castelló, 

ciutadà de Girona de 1.500 sous bar., per raó de draps que li han comprat, i li 
obliguen el seu lloc de Gaüses; reconeixen també deutes anteriors de 740, 870 i 
1.400 sous, i donen per fiadors diversos veïns de Gaüses, que s’enumeren. 

N. Ramon de Cassà. S.Miquel d’Om. 86 x 26 cms. +Gaüses, 100. 
 
3528 
1267 juny 9 
a) Arnau de Foixà firma rebut a Arnau de Miana, ardiaca de la seu, de 8.000 

sous bar.; 4.000 en comptant i 4.000 per mitjà de Bellhom Efraim, Fonen Cabitó, 
Bonet, fill de Salomó Aninai i Abraham Deuslocresca, secretaris dels jueus de 
Girona, que li’, feren préstec. 

b) Bru de Castelló traspassa a Arnau de Miana tot el seu dret en el deute de 
1.500 sous que Arnau de Foixà li havia reconegut davant de notari, pel que li havia 
empenyorat la possessió de Gaüses 

c) Arnau de Miana firma carta de gràcia per tres anys a Arnau de Foixà de la 
venda que aquest li ha fet. 

N. Bernat de Vic. S. Miquel d’Om. Carta partida. 41 x 28 cms. +Gaüses, 101 
 
3529 
1267 juny 9 



Arnau de Foixà promet a Arnau de Miana, ardiaca d’Empúries, que 
procurarà que els seus germans, Bernat, Cecília i Gaufred, aquest amb llicència 
del guardià dels framenors de Barcelona, firmin la venda de masos de Gaüses que 
li ha fet, i li obliga per això 4.000 sous; li promet també lliurar l’escriptura de 
donació per causa de núpcies de Ramon Ademar a Gueraua, ara esposa de 
l’atorgant, i altres documents referents als castells de Finestres, Santa Pau i 
Porqueres. 

N. Bernat de Vic. S. Miquel d’Om. Carta partida. 33 x 27 cms. +Gaüses, 102. 
 
3530 
1267 maig 20 
Guerau, vescomte de Cabrera, firma a Arnau de Miana, ardiaca d’Empúries el 

feu que Arnau de Foixà, fill de Bernat de Foixà, tenia a Gaüses, composat pels 
masos de Pere Mestre, Barceló Eimeric, Joan de Sala, Pere Llorenç i Ermessendis 
Ferrer. 

N. Bernat de Vic. S. Bernat Palol. 16 x 24 cms. +Gaüses, 103. 
 
3531 
1267 juliol 15 
Provençal Salendí i Abraham Cordoví, jueus de Castelló, firmen rebut a 

Arnau de Miana, ardiaca d’Empúries, de 700 sous melg., a satisfacció del deute 
que amb ells tenia Arnau de Foixà i altres cavallers, procedents de la venda de la 
possessió de Gaüses. 

N. Bernat Pere. S. Pere Nater. 23 x 29 cms. Signatura hebrea. +Gaüses, 104. 
 
3532 
1267 novembre 19 
Bernat de Foixà, fill de Bernat de Foixà, firma a Arnau de Miana, ardiaca 

d’Empúries, la compra feta al seu germà, Arnau de Foixà, d’una possessió situada 
a Gaüses i Sant Mateu de Diana. 

N. Ramon de Cassà. S. Arnau de Santmartí. 18 x 24 cms. +Gaüses, 105. 
 
3533 
(1270) 1271 març 14 
Cecília, filla de Bernat de Foixà i de Beatriu de Foixà, esposos, firma a Arnau 

de Miana, cabiscol de la seu, la venda que el seu germà, Arnau de Foixà, li ha fet 
d’una possessió de Gaüses. 

N. Guillem Redorta, de la Bisbal. S. Guillem d’Espolla. 21 x 21 cms. +Gaüses, 
106. 

 
3534 
1272 octubre 16, Girona 
Arnau de Miana, cabiscol, firma rebut a (...) fill de Salomó Aninaí, Bellhom 

Efraïm Astruc, Caravida, Astruc Cordoví, Fonen Captum Salomó (...) Salomó 
Bonafe, Vidal, fill de Bonastruc Aninaí, Isaac Jaffia, jueus de Girona, de (...) sous, 
part d’un deute de 4.400 que li han de pagar a ordre d’Arnau de Foixà. 

N. Ramon de Cassà. S. Miquel d’Om. Carta partida. 13 x 27 cms. Deteriorat. 
+Gaüses, 107. 

 
3535 



1294 abril 10 
Alemany de Foixà, fill d’Arnau de Foixà, firma rebut a Arnau Adroher, 

paborde de l’Almoina, de 1.000 sous que se li devien per la definició feta dels seus 
drets sobre Gaüses. 

N. Besalú Burgués. 11 x 16 cms. +Gaüses, 108. 
 
3536 
1294 abril 10 
Alemany de Foixà, fill i hereu d’Arnau de Foixà, cavaller, ratifica a Arnau 

Adroher, paborde de l’Almoina, la venda que el seu pare havia fet a Arnau de 
Miana, ardiaca d’Empúries a la seu, d’una possessió situada a Gaüses, i en rep 
1.000 sous, part dels 3.700 en què el jutge Castelló Ferrer, del comte d’Empúries, 
condemnà dit Alemany per injusta retenció de fruits de la possessió venuda. 

N. Besalú Burgués. S. Pere Burgués. 36 x 26 cms. +Gaüses, 109. 
 
3537 
1295 agost 25, Girona 
Sentència de Bernat de Puig, claver de la seu i jutge de l’Almoina, en causa 

entre Pere Gotmar, de Colomers, i Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, sobre la 
mestría dels molins de Gaüses, que Bernat de Foixà havia donat a Arnau Isern. 

N. Besalú Burgués. 38 x 29 cms. +Gaüses, 110. 
 
3538 
(1296) 1297 febrer 21 
Bernat Besalú, clergue de Camallera, reconeix a Arnau Adroher, paborde de 

l’Almoina, tenir per aquesta una tasca i 6 diners bar. de cens que rep del camp dit 
de Rotaporcels que Bernat Camallera té a Camallera, parròquia de Gaüses. 

N. Besalú Burgués. 9 x 17 cms. +Gaüses, 111. 
 
3539 
1296 
Berenguer de Mora, cavaller de Viladesens, enfranqueix Arnau, fill d’Arnau 

Sabater, de Gaüses, per 40 sous bar. 
N. Joan de Puig, diaca de Saus. 10 x 29 cms. +Gaüses, 112. 
 
3540 
1297 agost 22 
Simó, fill de Pere de Simó, de Gaüses, reconeix ser home propi d’Arnau 

Adroher, paborde de l’Almoina, 
N. Besalú Burgués. 9 x 21 cms. +Gaüses, 113. 
 
3541 
1298 novembre 19 
Arnau Sabater, de Gaüses, batlle de Berenguer de Mora (Maura), cavaller, 

enfranqueix Berenguera, filla de Jaume Vilaür, de Gaüses, per 2 sous melg. 
N. Guillem Bernat, de Verges. 13 x 26 cms. +Gaüses, 114. 
 
3542 
1299 abril 16 



Arnau Seguer de Pins, parròquia de Gaüses, reconeix a Arnau Adroher, 
paborde de l’Almoina, que legítimament ha exercit el dret de retracte sobre la 
vinya i terra de Bernat Arnau, situada a Gaüses, indret de la Pedrera., i en rep 54 
sous, import de la compra que n’havia fet. 

N. Besalú Burgués. 10 x 23 cms. +Gaüses, 115. 
 
3543 
1298 agost 1 
Bernat Arnau, de Gaüses, renuncia a Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, 

el mas Arnau, en no poder conrear-lo. 
N. Besalú Burgués. 17 x 21 cms. +Gaüses, 116. 
 
3544 
1299 agost 3 
Francesc Eimeric, de Gaüses, ven a Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, 

una vinya de Gaüses que té per la mateixa Almoina, pel preu de 25 sous. 
N. Pere Burgués. 23 x 26 cms. +Gaüses, 117. 
 
3545 
(1300) 1301 març 16 
Bernat Arnau, de Gaüses, fa donació a Bernat Ferrer i Berenguera, esposos del 

mateix lloc, d’un quadró de terra que hi té a l’indret de Remema, salvant els drets 
de l’Almoina sobre el mateix. 

N. Guillem Bernat, de Verges. S, Guillem Rovira. 11 x 27 cms. +Gaüses, 118. 
 
3546 
1300 octubre 13 
Alemany de Foixà dòna a Guillem Ros, de Gaüses, la batllia del delme que rep 

a aquesta parròquia a cens d’un parell de gallines, per 90 sous. 
N. Pere Arnau, de Foixà. 18 x 26 cms. +Gaüses, 119. 
 
3547 
1300 novembre 5 
Arnau de Verges, jutge de l’Almoina a Gaüses, havent mort Raimunda Geli, 

del mateix poble, designa tutor per al fill d’aquesta Bernat en la persona de 
Castelló Simó, també de Gaüses. 

N. Guillem Bernat, de Verges. 14 x 34 cms. +Gaüses, 120 
 
3548 
1301 novembre 14 
Bartomeua, filla de Pere Brunyol, de Gaüses, reconeix ser dona pròpia de 

l’Almoina per ser filla d’home propi, i promet fer cens d’un parell de gallines. 
N. Besalú Burgués. 10 x 21 cms. +Gaüses, 121. 
 
3549 
(1302) 1303 gener 28 
Arnau de Lladrera, batlle de Verges i procurador del noble Bernat Amat de 

Cardona, senyor del castell de Verges per donació del comte d’Empúries, 
enfranqueix Guillema, filla de Berenguer Riculf, de Sant Pere de la Vall, que passa 
a ser dona pròpia de l’Almoina, per 22 sous melg. 



N. Guillem Bernat, de Verges. 16 x 21 cms. +Gaüses, 122. 
 
3550 
1302 agost 24 
Brunissendis, filla de Guillem Joan, de Colomers, dòna en dot a Bernat Trobat, 

de Gaüses, 300 sous melg i diverses peces de vestir, i en rep altres tants, hipotecats 
sobre possessions que es tenen per Pere de Miars, paborde de l’Almoina. 

N. Guillem Bernat, de Verges. Carta partida. 24 x 25 cms. +Gaüses, 123. 
 
3551 
(1303) 1304 gener 25 
Guillem Just, obtentor del benefici fundat a Sant Feliu de Girona per Jaume 

d’Albons, cabiscol de la mateixa, enfranqueix Bernat Seguer, fill de Bernat Seguer, 
de Pins, parròquia de Gaüses, i en rep dos parells de gallines. 

N. Besalú Burgués. 9 x 32 cms. Gaüses, 124. 
 
3552 
1303 novembre 11 
Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, firma rebut a Castelló Simó, Ramon 

Trobat, Pere Pons, Jaume Brunyol, Pere Ramon, Castelló Dalmau, Bernat Arnau, 
Bernat Trobat, Pere Mestre, Castelló, i Guillem Sala, tots de Gaüses, de 100 sous 
per refer la resclosa del molí de l’Almoina, i estableix normes per a la prestació 
personal dels mateixos en futures restauracions de la mateixa resclosa. 

N. Besalú Burgués. 23 x 26 cms. +Gaüses, 125. 
 
3553 
1305 maig 13 
Berenguer Seguer, que ha entrat al mas Mestre de Gaüses, es fa home propi 

d’Arnau Adroher, paborde de l’Almoina. 
N. Besalú Burgués. 7 x 22 cms. +Gaüses, 126. 
 
3554 
1304 octubre 9 
Jaume Brunyol, de Gaüses, ven a carta de gràcia per 9 anys a la seva germana, 

Blanca Brunyol, una terra situada a Gaüses, indret de Coll de Camallera, pel preu 
de 106 sous melg., una capa, una túnica “biffe de Sancto Dionisio” i dos llits 
complets menys una flaçada, salvant el domini directe de l’Almoina, a qui fa tasca. 

N. Guillem Bernat, de Verges. 28 x 23 cms. +Gaüses, 127. 
 
3555 
(1305) 1306 gener 28 
Bernat Cebrià, de Gaüses, i Barcelona, esposos, venen a Guillem Sabater, del 

mateix lloc, una terra que tenen a Gaüses, indret de Matals, pel preu de 20 sous 
melg., amb reserva de tasca i domini directe per l’Almoina. 

N. Guillem Bernat, de Verges, 23 x 25 cms. +Gaüses, 128. 
 
3556 
1305 juny 27 



Bernat Cebrià i Barcelona, esposos de Gaüses, venen a Arnau Sabater, del 
mateix lloc, una terra situada a Gaüses, indret de Comes, pel preu de 18 sous 
melg., amb reserva de tasca per a l’Almoina. 

N. Guillem Bernat, de Verges. 16 x 30 cms. +Gaüses, 129. 
 
3557 
1305 novembre 10 
Jaume Brunyol i Dolça, esposos de Gaüses, venen a Arnau Sabater, del mateix 

lloc, una terra situada a Gaüses, indret de Remema, pel preu de 12 sous melg., 
salvant el dret de l’Almoina, que en rep tasca. 

N. Guillem Bernat, de Verges. 21 x 25 cms. +Gaüses, 130. 
 
3558 
(1306) 1307 gener 21 
Fra Gaufred, de l’orde dels framenors, fill de Bernat de Foixà, amb 

consentiment de fra Guillem de Freinat, guardià del seu convent, firma a Arnau de 
Miana, ardiaca d’Empúries, la venda feta per seu germà, Arnau de Foixà, d’una 
possessió situada a Gaüses. 

N. Guillem Seguer, de Pontós. 21 x 25 cms. +Gaüses, 131. 
 
3559 
(1307) 1308 gener 30 
Acord entre Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, i Pere Batlle, de 

Camallera i el nebot d’aquest, Francesc, sobre la prestació d’una oca i fogaces a 
l’Almoina per una guàrdia, que Francesc es nega a fer, i sobre l’oposició dels dos 
darrers a deixar construir una resclosa a la riera de Remema per als molins de 
l’Almoina. 

N. Besalú Burgués. Carta partida. 24 x 25 cms. +Gaüses, 132. 
 
3560 
(1307) 1308 febrer 18 
L’abat Berenguer, del monestir d’Amer, enfranqueix Ermessendis, filla de 

Ramon Vives, de Pins, [que entra al mas Ros de Gaüses], per 2 sous 8 d. nelg. 
N. Marquès de Puig, sagristà de Colomers. 11 x 17 cms. +Gaüses, 133. 
 
3561 
1307 juny 6 
A precs de creditors de Guillem Vives i Ermessendis, esposos de Valldavià, 

Arnau de Lladrera, batlle de Verges, fa subhastar una terra de la propietat d’ells, 
situada a Vilopriu, indret d’”Alou de na Rafarda”, que compren Bernat pagès i 
Berenguera, esposos, de Valldavià, pel preu de 70’5 sous melg. 

N. Pere Ferrer, de Verges. 35 x 27 cms. +Gaüses, 134 
 
3562 
1307 agost 29 
Jaume Brunyol i Dolça, esposos de Gaüses, venen a Pere Baró, del mateix lloc, 

tres òbols bar. i tasca que reben en auxili de cens per una terra d’aquest, situada a 
Gaüses, indret del Camp de la Confraria, prop de la riera de Remema, pel preu de 
8 sous melg. 

N. Guillem Bernat, de Verges. 25 x 24 cms. +Gaüses, 135. 



 
3563 
1308 desembre 16 
Arnau Valveralla, de Camallera, cabreva a l’Almoina una terra comprada a 

Pere Mestre, de Gaüses, situada a Gaüses, indret de Puig. 
N. Arnau de Puig, de Colomers. 9 x 22 cms. +Gaüses, 136. 
 
3564 
(1308) 1309 abril 1 
Ermessendis, esposa de Bernat Ros, de Gaüses, es fa dona pròpia d’Arnau 

Adroher, paborde de l’Almoina, per causa del seu matrimoni. 
N. Guillem Fuyà, de Girona. 14 x 20 cms. +Gaüses, 137. 
 
3565 
(1309) 1310 abril 3 
Gaufred Mir, fill i hereu de Berenguer Mir de Provedronecs, parròquia de 

Fontcoberta, i de Berenguera, esposos, reconeix no tenir cap domini per haver 
comprat el directe domini del mas Mir a Bernat Labarut, la seva mare Paula i la 
seva filla Bernarda, ara esposa de Pere Segueró, sobre el seu germà Berenguer 
Mir, que s’ha casat al mas Simo de Gaüses i que per aquest motiu es fa home propi 
de l’Almoina. 

N. Bernat de Reixach, de Banyoles. S. Francesc Simó. 19 x 26 cms. +Gaüses, 
138. 

 
3566 
1310 març 26 
Berenguera, esposa de Bernat Arnau, de Gaüses, es fa dona pròpia de 

l’Almoina. 
N. Marquès Puig, clergue de Colomers. 12 x 15 cms. +Gaüses, 139. 
 
3567 
(1312) 1313 març 6 
Berenguer Otger, cavaller de Verges i batlle de la Tallada pel comte 

d’Empúries, enfranqueix Guillema, filla de Guillem Fortià, de la Tallada, que 
passa a ser dona pròpia de l’Almoina, per 2 sous melg. 

N. Guillem Bernat. S. Guillem de Solius. 17 x 20 cms. +Gaüses, 140. 
 
3568 
(1313) 1314 febrer 20 
L’abat Ferrer, del monestir d’Amer, enfranqueix Barcelona, filla de Gueraua 

Pellicer, de Colomers, que passa a ser dona pròpia de l’Almoina, per 2 sous 8 d. 
N. Bernat Oller, de Colomers. 21 x 13 cms. +Gaüses, 141. 
 
3569 
1313 juliol 25 
Sibilꞏla, filla de Bernat Montaner de Valòria, parròquia d’Esponellà, es fa 

dona pròpia d’Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, per haver casat amb Pere 
Ramon, entrant al mas Ramon de Gaüses. 

N. Guillem de Quer. 8 x 25 cms. +Gaüses, 142. 
 



3570 
(1313) 1314 febrer 12 
Guillem Llorenç, d’Espinavessa,que ha entrat per matrimoni al mas Mestre de 

Gaüses, es fa home propi d’Arnau Adroher, paborde de l’Almoina. 
N. Francesc Simó. 9 x 28 cms. +Gaüses, 143. 
 
3571 
(1313) 1314 abril 11 
Pere Berenguer Begudà, senyor d’Esponellà, enfranqueix Sibilꞏla, filla de 

Bernat Montaner de Valòria, parròquia d’Esponellà, per 2 sous 8 d. bar. 
N. Joan de Reixach, de Banyoles. 11 x 24 cms. +Gaüses, 144. 
 
3572 
1314 octubre 29 
Barcelona, esposa de Bernat Geli, de Gaüses, es fa dona pròpia d’Arnau 

Adroher, paborde de l’Almoina. 
N. Pere Burgués. 11 x 25 cms. +Gaüses, 145. 
 
3573 
1315 novembre 15 
Guillem Corçà, de Verges, remet tots els deutes que li pogués tenir Bernat 

Cebrià, de Gaüses, i la seva esposa Barcelona. 
N. Guillem Bernat, de Verges. 11 x 13 cms. +Gaüses, 146. 
 
3574 
1315 agost 2 
Arnau Gifre, de Camallera, cabreva a Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, 

tres feixes situades a Gaüses, indret de Val Lachon, un camp del pla de Camallera i 
una feixa al Coll de Camallera. 

N. Ramon Viader. 24 x 26 cms. +Gaüses, 147. 
 
3575 
1359 setembre 7, Girona 
Guillem de Vilaür, de Camallera, cabreva a l’Almoina la meitat d’un canp 

situat a Gaüses, indret de Remema, de 4 vessanes, pel que fa de cens dues migeres 
de blat, a mesura de Bàscara. 

N. Ramon de Bruguera. 26 x 36 cms. +Gaüses, 147. 
 
3576 
(1316) 1317 gener 17, Verges 
Sibilꞏla, filla de Bernat Montaner, d’Esponellà, dota a Pere Ramon, de Gaüses, 

amb 750 sous melg. i diverses peces de vestir que es valoren, i ell li correspon amb 
850 sous de donació per núpcies, que assegura sobre béns que té per l’Almoina, 

N. Guillem Bernat, de Verges. Carta partida. 19 x 33 cms. +Gaüses, 148. 
 
3577 
1316 agost 26 
Berenguer de Masó, clergue de Gaüses, cabreva a Arnau Adroher, paborde de 

l’Almoina, una trilla i terra de Gaüses, indret de Serra de Pins, i una vinya a 
l’indret de Coll de Camallera, per les que fa tasca. 



N. Ramon Viader. 13 x 26 cms. +Gaüses, 149. 
 
3578 
1317 abril 29 
Dalmau de Palol, cavaller, enfranqueix Juliola, filla de Ponç Teixidor, de 

Vilopriu, que passa a ser dona pròpia de l'Almoina [per casar al mas Sala de 
Gaüses].  

N. Guillem Sanç, de Bàscara. 10 x 19 cms. +Gaüses, 150. 
 
3579 
1317 abril 18 
Jaume Brunyol i Maria, esposos de Gaüses, venen a Arnau Valveralla, de 

Camallera, un cens d’una gallina que els fa Guillem Ros, de Gaüses, per una casa 
que els havia comprat, pel preu de 8 sous.  

N. Guillem Bernat, de Verges. 20 x 25 cms. +Gaüses, 151. 
 
3580 
1317 juliol 9 
Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, estableix a Castelló Dalmau i 

Guillema, esposos de Gaüses, sis peces de terra dites Camp de Roca, Serra de Pins, 
Feixa de sa Parella, Serra de Perafita, Coll de Camallera i Puig de Caritat, que han 
de fer tasca a l’almoina i 5 sous bar. de cens, per 50 sous d’acapte. 

N. Francesc Simó. Carta partida. 33 x 33 cms. +Gaüses, 152. 
 
3581 
1317 setembre 3 
Acord entre Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, i els homes de Gaüses que 

tenen terres per la mateixa, sobre la forma de pagar les tasques del cànem. 
N. Ramon Viader. Carta partida. 34 x 26 cms. +Gaüses, 153. 
 
3582 
a) 1317 setembre 3 
Acord entre Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, i els homes de Gaüses que 

tenen terres per la mateixa, sobre la forma de pagar les tasques del cànem. 
b) 1303 novembre 11 
Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, firma als seus homes propis de Gaüses 

rebut de 100 sous bar. per fer resclosa al molí de la riera de Remema, i determina 
la seva contribució a futures reparacions. 

Còpies de 1360. 45 x 54 cms. +Gaüses, 154. 
 
3583 
1316 juliol 12 i novembre 22 
Arbitratge de Castelló Simó, de Gaüses, Pere Germà, de Colomers, i Arnau de 

Verges, jurista, entre Guillem de na Ferrera, procurador de l’abat Ferrer, d’Amer, 
i Arnau Guillem de Tor, batlle de l’Almoina, en causa vertent entre les dues parts 
sobre l’obligació d’escurar una agulla sota el rec dels molins de Gaüses. 

N. Bernat Oller, escrivà jurat dels cavallers de Jafre. 23 x 28 cms. +Gaüses, 
155. 

 
3584 



1318 maig 23 
Bernat Geli, de Gaüses, reconeix a Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, ser 

home propi seu, i es compromet a edificar casa, en un termini de tres anys, a la 
terra de Gaüses que té per l’almoina, on farà residència. 

N. Guillem Bernat, de Verges. 12 x 28 cms. +Gaüses, 156. 
 
3585 
1318 juliol 14, Sant Mori 
Dalmau de Creixell enfranqueix Bernat, fill de Pere de Mas, de Sant Mori, per 

70 sous melg. 
N. Bernat Dalmau, de Sant Mori. 12 x 21 cms. +Gaüses, 157. 
 
3586 
(1319) 1320 febrer 13 
Bernat des Mases, de Gaüses, es fa home propi de Pere de Miars, paborde de 

l’Almoina, amb reserva de que els seus fills mascles es puguin redimir per 10 sous 
melg., i li promet cens de 12 diners bar. 

N. Bernat Oller, de Colomers. 12 x 26 cms. Hi ha còpia de 1338, 21 x 28 cms. 
+Gaüses, 158. 

 
3587 
(1319) 1320 febrer 8 
Pere de Miars, paborde de l’Almoina, estableix a Pere Feliu, de Camallera, una 

terra de Gaüses, indret de Remema, per la que ha de donar una mesura de cada 
dotze dels esplets, i, a més, una quartera d’ordi de cens a mesura de Bàscara. 

N. Miquel de Segalers, de Colomers. 17 x 19 cms. +Gaüses, 159. 
 
3588 
(1319) 1320 gener 26 
Fra Ferrer, abat del monestir d’Amer, enfranqueix Guillem Feliu, fill de 

Ferrer Arnau, de Gaüses, per 80 sous bar. 
N. Ramon Viader. 15 x 24 cms. +Gaüses, 160. 
 
3589 
1319 novembre 14 
Bernat Geli, fill de Ramon Geli, de Gaüses, reconeix a Bernat Barrau i Ramon 

de Clota, clergues de Girona, marmessors d’Arnau Adroher, paborde de 
l’Almoina, ser home propi d’aquesta, i els cabreva el mas Geli, del qual rep la 
firma, per 40 sous bar. 

N. Ramon Viader. Carta partida. 61 x 30 cms. +Gaüses, 161. 
 
3590 
1320 agost 1 
Pere de Miars, paborde de l’Almoina, firma a Pere Gotmar, de Colomers, la 

magistria dels molins de la riera de Remema de Gaüses, que té per donació del seu 
pare, Pere Gotmar, a directe domini de l’Almoina, per 60 sous. 

N. Pere Massanet. 23 x 26 cms. +Gaüses, 162. 
 
3591 
1320 setembre 13 



Bernat Trobat, de Gaüses, ven a Bernat Pagès, de Vilopriu, un hort situat a 
Gaüses, indret de l’Horta, del que l’Almoina rep dues tasques, pel preu de 40 sous 
melg. 

N. Francesc Gispert, de Verges. 25 x 24 cms. +Gaüses, 163. 
 
3592 
1325 maig 24 
Bernat Trobat, de Gaüses, i la seva esposa Brunissendis, fan heretament al seu 

fill Guillem, amb reserva de 150 sous melg. per al fill Pere, en concepte de legítima; 
li substitueixen en l’heretament el dit fill Pere i les filles Guillema i Ermessendis.  

N. Francesc Gispert, de Verges. Carta partida. 20 x 51 cms. (altre exemplar, 
Gaüses, 178). +Gaüses, 164. 

 
3593 
1323 març 30 
Castelló Dalmau, de Gaüses, ven a Castelló Simó, del mateix lloc, i a Pere 

Feliu, de Pins, procuradors de la confraria de Sant Joan de l’església de Santa 
Maria de Gaüses, una terra situada a Gaüses, indret de Coier, que es té per 
l’Almoina, pel preu de 35 sous melg. 

N. Francesc Gispert, de Verges. 29 x 27 cms. +Gaüses, 165. 
 
3594 
1322 setembre 5 
Guillem Feliu, de Gaüses, dit Guillem Eimeric, es fa home propi de Pere de 

Miars, paborde de l’Almoina. 
N. Bernat Oller, de Colomers. 11 x 26 cms. +Gaüses, 166. 
 
3595 
1323 abril 28 
Pere Joher, de Gaüses, i la seva esposa Adelaida, es fan persones pròpies de 

Pere de Miars, paborde de l’Almoina. 
N. Arnau de Mas. 10 x 29 cms. +Gaüses, 167. 
 
3596 
1323 maig 3 
Jaume de Pi, clergue de Vulpellac, enfranqueix Pere Joher, de Gaüses, i la seva 

esposa Adelaida, i li firma rebut de l’import de la redempció. 
N. Guillem Blanc. 14 x 22 cms. +Gaüses, 168. 
 
3597 
1323 març 17 
Pere Bonet, de Pins, parròquia de Gaüses, cabreva a l’Almoina un quadró de 

terra situada al pla de Camallera de la dita parròquia, pel que fa de cens una 
gallina i una fogaça que ha de valdre tants diners com sous valgui la migera de blat 
de Verges. 

N. Pere Massanet. 17 x 32 cms. +Gaüses, 169. 
 
3598 
1323 maig 17 



Guillem Seguer, de Pins, parròquia de Gaüses, capreva a Pere de Miars, 
paborde de l’Almoina, una feixa de terra, dita d’en Galceran, situada al pla de 
Camallera, i una altra, també de Gaüses, dita de l’Hospital. 

N. Pere Massanet. 20 x 31 cms. +Gaüses, 170. 
 
3599 
1323 juliol 23, Gaüses 
Bernat Seguer, jutge de l’Almoina, a instància del batlle de la mateixa, Arnau 

Guillem, atès que Joan Mateu s’ha absentat del mas que tenia a Gaüses per 
l’Almoina sense notificar-ho a Pere de Miars, paborde, declara que ha perdut els 
seus drets al mas i que la mateixa Almoina el pot establir lliurement. 

N. Bernat Oller, de Colomers. Còpia de 1359. 33 x 33 cms. +Gaüses, 171. 
 
3600 
1323 setembre 23 
Arnau de Mont-rodon, canonge de la seu i procurador de l’abat Ferrer del 

monestir d’Amer [germà seu], enfranqueix Romia, filla de Robau de Vilar, de 
Flaçà, [que casa amb Arnau Ferrer de Gaüses], per 2 sous 8 d. 

N. Bernat Cabot, de Girona. 11 x 32 cms. +Gaüses, 172. 
 
3601 
(1324) 1325 gener 10, Gaüses 
Sentència del jutge de l’Almoina, Bernat Seguer, en causa entre Guillem Vives, 

de Pins, parròquia de Gaüses, com a tutor de Bernat i Ermessendis, fills de Bernat 
Ros, de Gaüses, i Garsendis, viuda de dit Bernat Ros, sobre la dot d’Ermessendis, 
primera esposa del mateix Ros. 

N. Bernat Oller. 33 x 40 cms. +Gaüses, 173. 
 
3602 
1324 desembre 15 
a) Fra Bernat, abat del monestir de Banyoles, senyor directe d’un terç del mas 

de Mont Calb, enfranqueix Guillema, filla de Genís de Mont, de la parròquia de 
Montcal, per un terç de 2 sous 8 d. 

b) Brunissendis, viuda de Joan de Reixach, jurista de Banyoles, procuradora 
del seu fill Bernat de Reixach, enfranqueix per dos terços l’esmentada Guillema 
[que casa amb Berenguer Llorens, de Gaüses]. 

N. Jaume de Puig, de Banyoles. 37 x 22 cms. +Gaüses, 174. 
 
3603 
(1324) 1325 febrer 1 
Guillema, esposa de Pere Bernat Trobat, de Gaüses, es fa dona pròpia de Pere 

de Miars, paborde de l’Almoina. 
N. Francesc Gispert, de Verges. 16 x 18 cms. +Gaüses, 175. 
 
3604 
1324 setembre 17 
Romia, filla de Bernat Robau de Flaçà, esposa d’Arnau Ferrer, de Gaüses, es 

fa dona pròpia de Pere de Miars, paborde de l’Almoina. 
N. Francesc Gispert. 18 x 24 cms. +Gaüses, 176. 
 



3605 
1324 octubre 19 
Guillema, filla de Pere Ferrer de Puig Amanric, esposa de Bernat Font de 

Viladesens, amb consentiment del seu marit ven a Bernat Cebrià, de Gaüses, i 
Barcelona, esposos, una terra situada a Gaüses, indret de Gurguinell, pel preu de 
50 sous melg., amb reserva de domini directe per a Ramon de Maura, cavaller, a 
qui fa tasca. 

N. Francesc Gispert. Amb signatura de Bernat de Bruguera, prior de Cervià, i 
de Guillem Vidal, domer de Viladesens, per Ramon de Mora. 18 x 29 cms. 
+Gaüses, 177. 

 
3606 
1325 maig 24 
Bernat Trobat, de Gaüses, i la seva esposa Brunissendis, fan heretament al seu 

fill Guillem, amb reserva de 150 sous melg. per al fill Pere, en concepte de legítima; 
li substitueixen en l’heretament el dit fill Pere i les filles Guillema i Ermessendis.  

N. Francesc Gispert, de Verges. Carta partida. 20 x 51 cms. (altre exemplar, 
Gaüses, 164). +Gaüses, 178. 

 
3607 
1325 maig 23 
Dalmau de Creixell enfranqueix Mansella, filla de Bernar de Masó, de Sant 

Mori, que passa a ser dona pròpia de l’Almoina [per casar al mas Trobat]. 
N. Bernat Dalmau. 12 x 25 cms. +Gaüses, 179. 
 
3608 
(1327) 1328 gener 18 
Ermessendis, esposa de Castelló Cebrià, de Gaüses, es fa dona pròpia de 

l’Almoina per haver entrat al mas Castelló. 
N. Berenguer Feliu, de Colomers. 11 x 24 cms. +Gaüses, 180. 
 
3609 
1327 maig 28, Girona 
El bisbe Pere d’Urrea, atès que Pere de Galliners, canonge de la seu, ha 

adquirit una part del delme de Gaüses per dotar un benefici a la seu, amb llicència 
de l’arquebisbe de Tarragona, que es transcriu, l’amortitza a cens de la quarta 
part del mateix delme. 

N. Pere Capmany, de la cúria episcopal. Carta partida. 33 x 50 cms. +Gaüses, 
181. 

 
3610 
1327 setembre 23 
Bonanat de Santjoan, jutge de Gaüses per l’Almoina, designa Guillem Pere 

Sabater, de Gaüses, com a tutor de Pere, fill de Castelló Dalmau, difunt, del mateix 
lloc; el designat accepta l’ofici i dòna com a fermança Pere Feliu, de Pins. 

N. Francesc Gispert., de Verges. 24 x 30 cms. +Gaüses, 182. 
 
3611 
1327 novembre 9 



Bernat Guillem, senyor de Foixà, enfranqueix Ermessendis, filla de Paume 
Prat, de Foixà, per 2 sous 8 d. 

N. Pere ça Sala, de Foixà. 11 x 16 cms. +Gaüses, 183. 
 
3612 
(1329) 1330 febrer 16 
Guillem Ferrer, fill de Pere Ferrer, de Gaüses, veí de Sant Jordi Desvalls, 

reconeix ser home propi de l’Almoina per ser fill d’home propi de la mateixa. 
N. Arnau de Mas. 15 x 31 cms. +Gaüses, 184. 
 
3613 
1329 juliol 8 
Garsendis Trobat, filla de Bernat Trobat, de Gaüses, i la seva neboda 

Guillema, reconeixen a Bernat de Pera, paborde de l’Almoina, ser dones pròpies 
d’aquesta, i fer 12 diners de cens cada una. 

N. Arnau de Mas. 13 x 24 cms. +Gaüses, 185. 
 
3614 
1329 setembre 18 
Mansella, esposa de Guillem Trobat, de Gaüses, es fa dona pròpia de Bernat de 

Pera, paborde de l’Almoina, en mans de Bernat Geli, batlle de la mateixa a 
Gaüses, per causa del seu matrimoni. 

N. Berenguer Feliu, de Colomers. 11 x 27 cms. +Gaüses, 186. 
 
3615 
1329 octubre 30 
Catalana, viuda de Guillem Sala, de Gaüses i veïna de Cervià, reconeix a 

Bernat de Pera, paborde de l’Almoina, ser dona pròpia seva des que entrà al mas 
Sala de Gaüses. 

N. Arnau de Mas. 15 x 29 cms. +Gaüses, 187. 
 
3616 
(1330) 1331 març 16 
Guillema, esposa de Bernat Ferrer, de Gaüses, enfranquida per fra Arnau 

d’Oms, comanador de la casa de Sant Llorenç de els Arenes de l’orde de 
l’Hospital, es fa dona pròpia de Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina. 

N. Llorenç Lluqués. 10 x 24 cms. +Gaüses, 188. 
 
3617 
1331 juny 4 
Castelló Ferrer, de Gaüses, en nom propi i com a procurador de Bernat de 

Castello, Berenguer Simó, Bernat Llorens, Ermessendis Pons i Francesc Mestre, 
tots de Gaüses, intima a Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, l’apelꞏlació que 
fan sobre la venda de joves feta pel mateix paborde al batlle Bernat Geli. 

N. Pere Amich. Carta partida. 47 x 26 cms. +Gaüses, 189. 
 
3618 
1331 juliol 10 
Castelló Ferrer, de Gaüses, en nom propi i com a procurador de Bernat de 

Castello, Berenguer Simó, Bernat Llorens, Ermessendis Pons i Francesc Mestre, 



tots de Gaüses, intima a Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, l’apelꞏlació que 
interposen davant del comte d’Empúries en una causa que mantenen contra la 
mateixa Almoina 

N. Pere Amich. Carta partida. 35 x 28 cms. +Gaüses, 190. 
 
3619 
1333 maig 11, Girona 
Arnau Eimeric, de la Tallada, amb el seu fill Arnau i la seva esposa Guillema, 

enfranquit del domini del castell de la Tallada, es fa home propi de Pere de 
Casadevall, paborde de l’Almoina, per entrar al mas de Bernat Arnau, de Gaüses, 
que dit Arnau fill ha heretat de la seva mare Guillema, a reserva de que, quan dit 
fill arribi a 14 anys, l’atorgant pugui redimir-se pagant una lliura de cera. 

N. Arnau de Mas. Carta partida. 21 x 30 cms. +Gaüses, 191. 
 
3620 
1333 agost 4 
Miquel Plana fa homenatge a Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, per 

mentre resideixi a Gaüses. 
N. Ramon de Vinyes. 13 x 28 cms. +Gaüses, 192. 
 
3621 
1336 desembre 18, Gaüses 
a) Jacma, esposa de Francesc Mestre, de Gaüses, es fa dona pròpia de 

l’Almoina en mà de Bernat Geli, batlle de la mateixa. 
b) Igual fa Guillema, esposa de Bernat Ferrer, de Gaüses. 
c) Guillem Marenyà, de Gaüses, fa el mateix, amb reserva de poder-se redimir, 

ell o els seus fills, per 10 sous melg. 
N. Francesc Gispert, de Verges. Carta partida. 39 x 29 cms. +Gaüses, 193. 
 
3622 
1337 setembre 22, Gaüses 
Informació rebuda davant Bonanat de Santjoan, jutge ordinari de Gaüses, 

sobre haver Bernat Cebrià, de Gaüses, contituit a Berenguera filla seva dot de 400 
sous melg., en vista al matrimoni amb Bernat de Mas, fet que adveren Pere Seguer, 
de Pins, Pere Trilla, de Gaüses, i Francesc Pagès, de Valldavià. 

N. Llorenç Lluqués. 23 x 28 cms. +Gaüses, 194. 
 
3623 
1338 desembre 23, Colomers 
Sentència de Bernat de Santjoan, jutge de l’Almoina, assessorat per Bernat de 

Bordils, jurista de Girona, en el plet entre l’Almoina, representada pel batlle 
Bernat Geli, i Guillema, filla de Guillem Foixà, de la Tallada i viuda de Bernat 
Arnau, de Gaüses, representada pel seu marit Guillem Marresà, sobre ser dita 
Guillema dona pròpia de l’Almoina. 

N. Llorenç Lluqués. 39 x 43 cms. +Gaüses, 195. 
 
3624 
(1338) 1339 gener 20 



Sentència de Bonanat de Santjoan, jutge de l’Almoina, en causa entre Pere de 
Casadevall, paborde de la mateixa Almoina, i Bernat Ferrer, de Gaüses, sobre el 
pagament de cens d’una oca per un clos de terra de Gaüses, indret de Salvetat. 

N. Llorenç Lluqués. 19 x 42 cms. +Gaüses, 196. 
 
3625 
(1338) 1339 febrer 18 
Guillema, filla de Guillem Fortià, de la Tallada, i esposa de Guillem Marenyà, 

de Gaüses, es fa dona pròpia de Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, i presta 
homenatge per ell a Bernat Geli, batlle de Gaüses. 

N. Francesc Gispert. 15 x 25 cms. +Gaüses, 197. 
 
3626 
1338 abril 15 
Guillem de Mases, de Gaüses, atès que ha arribat a ser propietari del mas 

Brunyol del mateix lloc, que es té per l’Almoina, es fa home propi de la mateixa, 
junt amb la seva esposa Margarida, en mans de Bernat Geli, batlle de dita 
Almoina 

N. Ramon de Bruguera. 28 x 33 cms. +Gaüses, 198. 
 
3627 
1339 abril 23 
Guillema, filla de Guillem Fortià, de la Tallada, viuda de Bernat Arnau de 

Gaüses i esposa de Guillem Morató, del mateix lloc, reconeix ser dona pròpia de 
l’Almoina per haver entrat al mas Arnau, després d’haver estat enfranquida del 
comte d’Empúries el 1312 per Bernat Otger, cavaller de Verges i batlle de la 
Tallada pel mateix comte. 

N. Ramon de Bruguera. 21 x 31 cms. +Gaüses, 199. 
 
3628 
1340 juliol 24 
Guillem de Mases, propietari del mas Brunyol de Gaüses, ven a Joan Bernat, 

natural de Llampaies i propietari del mas Ros de Gaüses, dos dienrs censals que 
rebia de dit mas Ros, per 5 sous melg. 

Sense cloure. 26 x 23 cms. +Gaüses, 200. 
 
3629 
(1342) 1343 gener 7 
Miquel Cebrià i Bartomeua, esposos de Gaüses, reconeixen a Pere de 

Casadevall, paborde de l’Almoina, ser persones pròpies d’ell com a fill d’home 
propi i promet fer 12 diners de cens. 

N. Ramon Viader, de Girona. 17 x 33 cms. +Gaüses, 201. 
 
3630 
(1342) 1343 gener 17 
Guillem Eimeric, de Gaüses, fil, de Francesc Eimeric, reconeix ser home propi 

de l’Almoina com ho era el seu pare. 
N. Ramon de Bruguera. 15 x 30 cms. +Gaüses, 202. 
 
3631 



1342 abril 10 
Bernat Damont, fill de Bernat Damont, de Pujals dels Cavallers, es fa home 

propi de Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, en casar amb Sibillꞏla, filla de 
Pere Ramon, de Gaüses. 

N. Guillem Sanç, de Bàscara. 9 x 33 cms. +Gaüses, 203. 
 
3632 
1343 novembre 17 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, d’una part, i Bernat de Riuclar, 

obtentor del benefici fundat a la seu per Pere de Galliners, d’altra part, que havien 
permutat les rendes que l’Almoina tenia a Foixà, Sant Llorenç de les Arenes, 
Ferreres, Flaçà i Ultramort pel delme de l’estany de Camallera, firmen rebut de les 
escriptures antigües que han intercanviat amb aquest motiu. 

N. Ramon de Bruguera. Carta partida. 51 x 30 cms. +Gaüses, 204. 
 
3633 
(1344) 1345 març 10 
Pere de Garrigoles, rector de la capella de Santa Maria del castell de Foixà, 

enfranqueix Elicsendis, filla de Dalmau Baró, de Gaüses. 
N. Ponç Arnau. 15 x 18 cms. +Gaüses, 205. 
 
3634 
1345 maig 10 
Elicsendis, esposa de Castelló Simó, de Gaüses, es fa dona pròpia de l’Almoina 

en mà de Bernat Geli, batlle de la mateixa. 
N. Francesc Gispert. 18 x 26 cms. +Gaüses, 206. 
 
3635 
1345 juliol 6 
Berenguera, esposa de Berenguer Mir, de Gaüses, es fa dona pròpia de 

l’Almoina, per raó del matrimoni contret. 
N. Guillem Sanç, de Bàscara. 15 x 28 cms. +Gaüses, 207 
 
3636 
1345 octubre 28 
Barcelona, filla de Bernat Cebrià i Barcelona, esposos de Gaüses, dota el seu 

futur marit, Pere Trobat, amb 450 sous melg., que aquest correspon amb altres 
tants de donació per causa de núpcies, assegurats sobre el seu mas de Gaüses. 

N. Francesc Gispert, de Verges. 23 x 35 cms. +Gaüses, 208. 
 
3637 
1345 octubre 28 
Pere Trobat, de Gaüses, autoritza la seva esposa Barcelona, en cas de premorir 

ell, a fer-se redimir amb els béns del marit [afegint-hi ella 15 sous]. 
N. Francesc Gispert. 9 x 27 cms. +Gaüses, 209. 
 
3638 
1345 octubre 28 
Guillem Pere Cebrià, fill de Castelló Cebrià, de Gaüses, amb consentiment del 

seiu oncle Miquel Cebrià, firma debitori a Pere Trobat, del mateix lloc, de 200 sous 



melg., resta dels 450 que Barcelona, esposa de dit Pere i tia de l’atorgant, aporta a 
aquest en dot; n’estableix els terminis de pagament i li obliga diversos crèdits. 

N. Francesc Gispert. 24 x 33 cms. +Gaüses, 210. 
 
3639 
1345 octubre 28 
Berenguer des Masses, de Gaüses, atès que Guillem Pere Cebrià, fill i hereu de 

Castelló Cebrià, li ha firmat debitori de 370 sous per raó del dot de Berenguera, 
esposa de dit Berenguer, i li ha empenyorat camps dits de Vall-llobera, Sant Mateu 
i Bassa, estableix les condicions de restitució dels mateixos camps. 

N. Francesc Gispert. 19 x 26 cms. +Gaüses, 211. 
 
3640 
1346 maig 20, Jafre 
Pere Maria ven a Mateu Cebrià, de Gaüses, una terra situada a Gaüses, indret 

de Planes, pel preu de 16 sous melg. 
N. Bernat (...). 11 x 34 cms. Deteriorat. +Gaüses, 212. 
 
3641 
1347 desembre 23 
Francesca (...), ven a (...) una terra situada a Gaüses, indret de s’Alou, pel preu 

de 26 sous melg. 
Sense cloure. 21 x 30 cms. Deteriorat. +Gaüses, 213. 
 
3642 
(1348) 1349 març 19 
Guillema, esposa de Castelló Ferrer, de Gaüses, es fa dona pròpia de Pere de 

Casadevall, paborde de l’Almoina, en mà de Bernat Gil, batlle de l’Almoina al 
poble. 

N. Pere Costa, de Verges. 16 x 30 cms. +Gaüses, 214. 
 
3643 
1348 abril 1 
Francesca (...) ven a (...) una terra de Gaüses, indret de Tarach, pel preu de 15 

sous melg., amb reserva de directe domini per a l’Almoina 
Sense cloure. 24 x 28 cms. Deteriorat. +Gaüses, 215. 
 
3644 
1349 abril 7 
Bonanata, filla de Berenguer Barri, de Medinyà, amb consentiment del seu 

germà, Bernat Barri, dit Bernat ses Vies, dota el seu futur marit, Bernat Geli, de 
Gaüses, amb 500 sous, que li són corerspostos amb altres 500, assegurats sobre el 
mas Geli, que es té per l’Almoina. 

Sense cloure. Carta partida. 36 x 33 cms. Hi ha els dos exemplars. +Gaüses, 
216. 

 
3645 
1349 octubre 6 
Francesca, esposa d’Arnau Geli, de Gaüses, amb consentiment del seu marit, 

es fa dona pròpia de Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina. 



N. Guillem Bernat, de Colomers. 16 x 20 cms. +Gaüses, 217 
 
3646 
1357 juny 1, Verges 
Brunissendis, filla i hereva de Joan Ros, de Gaüses, i de Brunissendis, i esposa 

de Ponç Sabater, de Verges, defineix a Ramon de Clota, paborde de l’Almoina, el 
dret que pogués tenir sobre mig mas que els seus pares renunciaren a la mateixa 
Almoina per cens excessiu. 

N. Dalmau Gispert. 19 x 30 cms. +Gaüses, 218. 
 
3647 
1351 març 4 i abril 10, Gaüses 
El jutge de Gaüses, Joan Guerau, a instància del batlle de l’Almoina, Bernat 

Geli, declara que els masos de Castelló Dalmau, Trobat i Sala han restat 
despoblats i que poden establir-se. 

N. Guillem Bernat. 39 x 45 cms. +Gaüses, 219. 
 
3648 
1351 maig 10, Girona 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, atès que la borda Dalmau de 

Gaüses, ha restat sense qui la meni, l’estableix a Pere Ramon, de Gaüses, a cens de 
3 migeres i una quartera de blat, mesura de Bàscara 

N. Francesc Viader. 45 x 39 cms. +Gaüses, 220. 
 
3649 
1351 agost 4, Colomers 
Arnaua, esposa de Guillem de Masses, de Gaüses, es fa dona pròpia de Ramon 

de Clota, paborde de l’Almoina, amb pacte de que podrà redimir-se, tan abans 
com després de la mort del seu marit, si li sobreviu, per 20 sous melg. 

N. Guillem Bernat. 21 x 21 cms. +Gaüses, 221. 
 
3650 
1353 desembre 7, Girona 
Francesca, esposa de Guillem Mestre, de Gaüses, i filla de Nicolau de Pont, de 

Parlavà, es fa dona pròpia de l’Almoina per haver-se casatal mas Mestre. 
N. Ramon de Bruguera. 19 x 35 cms. +Gaüses, 222. 
 
3651 
1353 desembre 12, Gaüses 
Sentència del jutge Francesc Barrera, en causa seguida a instància de Bernat 

Geli, batlle de l’Almoina a Gaüses, contra Pere Joher i Sibilꞏla, esposos del mateix 
lloc, per manca de pagament de censos. 

N. Guillem Bernat. 65 x 84 cms. +Gaüses, 223. 
 
3652 
1354 febrer 7, Girona 
Ramon d’Horta, clergue que havia estat de Colomers, i ara de la seu, 

procurador de Vidal de Blanes, abat de Sant Feliu de Girona i senyor del lloc de 
Sobirànigues, enfranqueix Sibilꞏla, filla d’Arnau Jordi, d’aquest lloc, per 2 sous 8 
d. 



N. Berenguer Guerau, de la cúria episcopal. 16 x 24 cms. +Gaüses, 224. 
 
3653 
1354 juny 21, Colomers 
Brunissendis, filla i hereva de Joan Ros, de Gaüses, renuncia el mas d’en Ros, 

que té per l’Almoina, per cens excessiu. 
N. Guillem Bernat. 21 x 31 cms.+Gaüses, 225. 
 
3654 
1354 agost 5, Colomers 
Sibilꞏla, filla d’Arnau Joher i esposa de Guillem Ferrer, de Gaüses, es fa dona 

pròpia de Ramon de Clota, paborde de l’Almoina, en mans de Bernat Geli, batlle 
de Gaüses. 

N. Guillem Bernat. 23 x 26 cms. +Gaüses, 226. 
 
3655 
1354 agost 11, Castelló 
Joan Garravilles, paraire de Castelló, estableix a Francesc Quintana, forner de 

la mateixa vila una casa situada a Castelló, al Puig, a cens de 2 sous per 25 lliures 
melg. d’acapte. 

N. Pere de Pujol. 29 x 34 cms. +Gaüses, 227. 
 
3656 
1354 novembre 23, Colomers 
Brunissendis de Sant Mateu, parròquia de Sant Jordi Desvalls, firma debitori 

a Miquel Cebrià, de Gaüses, de 70 sous melg. i 5 migeres d’ordi per altres tantes 
que n’hi ha venudes el dia present. 

N. Guillem Bernat. 24 x 34 ms. +Gaüses, 228. 
 
3657 
1354 desembre 19, Llampaies 
Sibilꞏla, filla de Ramon Catllar, cavaller, i de Marquesa, ven a Ramon de 

Clota, paborde de l’Almoina, el drecte domini d’una terra del mas Eimeric de 
Gauses, situada prop del mas Sala, una oca de cens i una tasca, i també el camp de 
la Comtessa, situat a Gaüses, indret de Remema, pel preu de 600 sous bar. 

N. Ramon Viader, de Girona. 62 x 55 cms. +Gaüses, 229. 
 
3658 
1355 febrer 26, Verges 
Dalmau Pons, batlle de Camallera, cabreva a Ramon de Clota, paborde de 

l’Almoina, una vessana de terra situada a Camallera, davant la porta de casa seva, 
i una altra vessana pròxima, per les que fa una quartera de blat de cens, a mesura 
de Girona. 

N. Dalmau Gispert. 16 x 34 cms. +Gaüses, 230. 
 
3659 
1356 febrer 10, Girona 
Brunissendis, filla de Guillem Ros, de Gaüses, i esposa de Miquel Teixidor de 

Medinyà, reconeix ser dona pròpia de l’Almoina per haver-ho estat el seu pare. 
N. Ramon Gil 20 x 35 cms. +Gaüses, 231. 



 
3660 
1356 (...) Girona 
(...) firma debitori a Ramon de Clota, paborde de l’Almoina, de 111 sous, per 

dues peces de terra situades a Gaüses que li han estat establertes. 
N.Ramon de Bruguera. 18 x 30 cms. Deteriorat. +Gaüses, 232. 
 
3661 
1356 desembre 31, Girona 
Pere, fill bord de Castelló Ferrer, de Gaüses, i de Guillema Bolon, natural de 

Brunyola, es fa home propi de l’Almoina per haver-ho estat els seus pares, i 
promet fer 20 diners de cens. 

N. Pere Miró de la cúria espiscopal. 23 x 31 cms. +Gaüses, 233. 
 
3662 
1356 desembre 31, Girona 
Pere Ferrer, fill de Castelló Ferrer, de Gaüses, renuncia el dret que li pertoca 

sobre el mas Pons de Gaüses, en mà de Ramon de Clota, paborde de l’Almoina. 
N. Pere Miró, de la cúria episcopal. 22 x 29 cms. +Gaüses, 234. 
 
3663 
1352 maig 25, Verges 
Arnau, fill d’Arnau Eimeric, de la Tallada, es fa home propi de Pere de 

Casadevall, paborde de l’Almoina, en mà de Bernat Geli,batlle de Gaüses, per 
poseïr el mas de Bernat Arnau, de Gaüses, propi de l’Almoina. 

N. Guillem Ferrer. 20 x 32 cms. +Gaüses, 235. 
 
3664 
1357 juny 27, Colomers 
Raimunda, esposa de Berenguer Simó, de Gaüses, es fa dona pròpia de Ramon 

de Clota, paborde de l’Almoina. 
N. Guillem Bernat. 16 x 25 cms. +Gaüses, 236. 
 
3665 
1357 (...), Girona 
Garsendis, viuda de (...) i esposa de (...), de Camallera, fill de Guillem Julià, de 

Fellines i esposa de Francesc Teixidor, de Gaüses, es fa dona pròpia de l’Almoina. 
N. Ramon Gil. 26 x 38 cms. Perduda una part del text. +Gaüses, 237. 
 
3666 
1358 febrer 15, Colomers. 
Fra Bosó, abat d’Amer, enfranqueix Bartomeua, esposa de (...) Feliu de Pins, 

per 300 sous melg. 
N. Guillem Bernat. 19 x 28 cms. +Gaüses, 238. 
 
3667 
1358 febrer 17, Girona 
Brunissendis, filla de Guillem Ros i de Gisperta, esposos de Gaüses, muller de 

Miquel Teixidor, teixidor de Medinyà, reconeix a Ramon de Clota, paborde de 
l’Almoina, s er dona pròpia d’aquesta, per haver-ho estat els seus pares. 



N. Ramon Gil. 31 x 39 cms. +Gaüses, 239. 
 
3668 
1358 març 20, Girona 
Barcelona, filla de Berenguer Mir i de Berenguera, esposos de Gaüses, hereva 

de la seva mare i propietària del mas Simó, dit també Mir, enfranquida per l’abat 
d’Amer, es fa dona pròpia de l’Almoina per raó del dit mas. 

N. Ramon Gil. 39 x 26 cms. +Gaüses, 240. 
 
3669 
1358 maig 25, Colomers 
Maria, esposa de Pere Ramon, de Gaüses, es fa dona pròpia de Ramon de 

Clota, paborde del’Almoina, per haver entrat al mas del seu marit, en mà de 
Bernat Geli, batlle de la mateixa Almoina. 

N. Guillem Bernat. 16 x 29 cms. +Gaüses, 241. 
 
3670 
1358 maig 11, Girona 
Guillem, fill de Bernat Colada, d’Olives, parròquia de Gaüses, es fa home 

propi de l’almoina per haver entrat al mas Batle de les Olives, en casar amb 
Sibilꞏla, filla de Pere Batlle. 

N. Ramon Gil. 21 x 27 cms. +Gaüses, 242. 
 
3671 
1358 desembre 12, Bàscara 
Bernarda, esposa de Pere Llorens, de Gaüses, i filla de Bernat Ferrer, de 

Mollet, es fa dona pròpia de l’Almoina per raó del mas on s’ha casat. 
N. Francesc Sanç. 18 x 33 cms. +Gaüses, 243. 
 
3672 
1359 abril 7, Sant Jordi Desvalls 
Pere Otger, cavaller, procurador de la seva esposa Blanca, ven a Guillem 

Mestre, de causes, una terra situada a Gaüses, indret de Vall-llobera, per 6 sous 
melg., salvant el dret de dita Blanca en els lluïsmes. 

Sense cloure. 21 x 39 cms. +Gaüses, 244. 
 
3673 
1359 setembre 7, Girona 
Ramon de Masó i Nicolau de Font, procuradors de Ramon Ferrer, paborde de 

l’Almoina, estableixen després de subhasta a Guillem de Vilaür, de Camallera, la 
meitat del camp de Remema, de Gaüses, del qual l’altra meitat ha estat adjudicada 
a Castelló Gifre, a vens de 2 migeres de blat, mesura de Bàscara, per 16 lliures 
d’acapte. 

N. Ramon de Bruguera. Carta partida. 60 x 39 cms. +Gaüses, 246. 
 
3674 
1338 maig 26, Castelló 
Guillem Lligordà, de Castelló, fa procura al seu fill Guillem Lligordà, per 

recuperar dels béns que havien estat de Bernat Trobat, de Gaüses, de la seva 



esposa Brunissendis i del seu fill Guillem, 60 sous melg., part dels 105 que li havia 
deixat en comanda. 

N. Pere Prim. 11 x 33 cms.+Gaüses, 247. 
 
3675 
1359 setembre 7, Girona 
Ramon de Masó i Nicolau de Font, procuradors de Ramon Ferrer, paborde de 

l’Almoina, estableixen a Castelló Gifre, de Camallera, la meitat del camp de 
Remema, de Gaüses, a cens de 2 migeres de blat, a mesura de Bàscara, per 16 
lliures d’acapte. 

N. Ramon de Bruguera. Carta partida. 66 x 40 cms. +Gaüses, 248. 
 
3676 
1359 setembre 7, Girona 
Castelló Gifre, de Camallera, cabreva a Ramon Ferrer, paborde de l’Almoina, 

una terra situada a Gaüses, indret de Remema, de 14 vessanes de cabuda, per la 
que no fa altra prestació que dues migeres de blat, a mesura de Bàscara, i terços i 
lluïsmes. 

N. Ramon de Bruguera. 24 x 36 cms. +Gaüses, 249. 
 
3677 
1359 setembre 18, Girona 
Pere Cebrià, fill de Bernat Cebrià, reconeix a Ramon Ferrer, paborde de 

l’Almoina, ser home propi d’aquesta, dom ho és el seu pare, en mans de Nicolau de 
Font, procurador, i fer per aquest motiu 6 diners de cens. 

N. Ramon Gil. 33 x 36 cms. +Gaüses, 250. 
 
3678 
1359 setembre 19, Girona 
Arnau Mallol, natural de Colomers i veí de Verges, reconeix als procuradors 

de l’Almoina no tenir res per la mateixa, i encara que Salveta, difunta, que fou 
muller seva i filla d’Arnau Mallol de Colomers, tenia una terra a Gaüses, indret 
del Vinyer, que feia tasca a l’Almoina, manifesta renunciar a qualsevol dtret que hi 
pogués tenir. 

N. Ramon de Bruguera, 24 x 30 cms. +Gaüses, 251. 
 
3679 
1360 octubre 1, Girona 
Pere Cebrià, fill de Bernat Cebrià de Gaüses, teixidor de Girona, reconeix a 

Ramon Ferrer, paborde de l’Almoina, ser home propi d’aquesta, per haver-ho 
estat el seu pare, i fer-li 6 diners de cans. 

N. Ramon Gil. 35 x 32 cms. +Gaüses, 252. 
 
3680 
1361 febrer 17, Girona 
Bernat Geli i el seu fill Arnau, de Gaüses, a qui l’Almoina havia establert la 

borda de Joan Mateu, de Gaüses, de la qual formava part, segons sentència de 
1278 contra Dolça de Llampaies, una terra situada prop de la resclosa dels molins 
de Gaüses, terra que la mateixa Almoina va establir a Castelló Gifre en perjudici 



dels tenidors de l’esmentada borda, reben de Ramon de Masó i Nicolau de Font, 
procuradors de l’Almoina, 35 lliures en amigable composició. 

N. Ramon de Bruguera. 68 x 54 cms. +Gaüses, 253. 
 
3681 
a) 1361 desembre 18, Foixà 
Testament d’Ermessendis, esposa de Bernat Guillem de Foixà, que pren per 

marmessors el seu marit, la seva filla Gueraua, el seu gendre, Ponç d’Alrarriba, 
cavaller de Vic, i Guillem de Cassà, nebot del seu marit i l’obtentor del benefici de 
la capella de Foixà; elegeix sepultura en aquesta capella; fa llegats a tots els dits, al 
seu fill Bernat Alemany d’Orriols, senyor d’Albons, a la seva filla Beatriu, esposa 
de Francesc de Caramany, a Blanca, esposa del dit Ponç d’Altarriba, a 
Ermessendis de Foixà, religiosa de Sant Daniel i a Natàlia d’Armentera, esposa de 
Bernat de Foixà; institueix hereu el seu fill Huguet de Foixà. 

N. Pere Gispert.  
b) 1439 agost 26, Barcelona 
Testament de Jaume de Llúria, donzell, que pren per marmessors Joan 

Despuig i Gabriel Perer, ciutadans de Barcelona; elegeix sepultura a Castelló 
d’Empúries; fa llegats als dits marmessors, a Eufrosina, filla de dit Gabriel; 
institueix hereu Joan de Cruïlles, nebot seu i fill de Joan Pere de Cruïlles, a 
condició que prengu el seu nom de Llúria. 

N. Joan Carreres. Còpia de 1441. 71 x 65 cms. Gaüses, 254 
 
3682 
1363 maig 17, Rupià 
Arnau Eimeric, fill d’Arnau Eimeric de la Tallada, havent sabut que li pertoca 

el domini útil del mas que havia estat de Bernat Arnau, oncle seu, situat a Gaüses, 
atès que troba excessius els censos, el renuncia a l’Almoina, reservant-se els drets 
de la dot dela seva tia Guillema, esposa de dit Bernat Arnau. 

N. Guillem Ponç. 22 x 35 cms. +Gaüses, 255 
 
3683 
1366 juliol 25, Girona 
Guillem Taverner, de Bordils, procurador de Francesca, viuda de Ponç de 

Santmiquel, donzell, tudriu dels seus fills, Bernat, Sibilꞏla i Blanca, enfranqueix 
Jaume, fill de Berenguer Guerau, de Garrigoles, per 80 sous bar. 

N. Joan de Fontcoberta. 26 x 26 cms. +Gaüses, 257 
 
3684 
1366 novembre 9, Girona 
Ramon de Masó, clergue de la seu, procurador de Pere Joan, paborde de 

l’Almoina, notifica a Sibilꞏla, viuda de Berenguer Alió, cavaller, que el 1354 havia 
venut a l’Almoina el directe domini d’un camp del mas Eimeric de Gaüses, la 
demanda d’evicció presentada per Ermessendis, esposa de Ramon de Corsavell. 

N. Berenguer Guerau, de la cúria episcopal. 55 x 37 cms. +Gaüses, 258. 
 
3685 
1366 novembre 5, Gaüses 
Sibilꞏla, filla de Francesc Miquel, de Mata, parròquia de Viladesens, i esposa 

de Guillem Geli, de Gaüses, enfranquida per Guillem de Santvicenç, paborde de 



Gener de la seu, es fa dona pròpia de Pere Joan, paborde de l’Almoina, per haver-
se casat al mas Geli de Gaüses. 

N. Berenguer Guerau, de la cúria episcopal. 30 x 33 cms. +Gaüses, 259. 
 
3686 
1365 abril 15, Girona 
Ermessendis, viuda de Ramon de Corsavell, cavaller, firma rebut a Nicolau de 

Font i Ramon de Masó, procuradors de Pere Joan, paborde de l’Almoina, del 
camp de s’Espinalb, de Gaüses, i de 102 sous de perjudicis i despeses del procés 
que sostenia contra l’Almoina pel dit camp. 

N. Berenguer Guerau, de la cúria episcopal. 42 x 38 cms. +Gaüses, 260. 
 
3687 
1367 novembre 15, Banyoles 
Ermessendis de Terribes, viuda de Ramon de Corsavell, donzell de Vilavenut, 

firma rebut a Nicolau de Font i Ramon de Masó, procuradors de l’Almoina, de 14 
sous bar., per tres migeres i una quartera de blat i 16 sous per 8 migeres d’ordi a 
mesura de Bàscara, esplets d’un camp del mas Eimeric de Gaüses, que es té en un 
terç per ella i en dos terços per l’Almoina. 

N. Bernat Jofre. 17 x 25 cms. +Gaüses, 261. 
 
3688 
1367 desembre 7, Girona 
Sentència de Guillem de Vilagaià, oficial del bisbe de Girona, en causa entre 

Ermessendis, viuda de Ramon de Corsavell, cavaller, i l’Almoina, sobre una terra 
de quatre vessanes situada a Gaüses, prop del clos del mas Eimeric, indret de 
Camp d’Espinalb, on dita Ermessendis rebia 2/3 d’una oca i tasca. 

N. Berenguer Guerau, de la cúria episcopal. 46 x 54 cms. +Gaüses, 262. 
 
3689 
1368 gener 12, Verges. 
Guillem de Palol, donzell de Vilopriu, enfranqueix Berenguer, fill de 

Berenguer Ferrer, de Vilopriu, per 8 lliures melg. 
N. Pere Gispert. 12 x 29 cms. +Gaüses, 263. 
 
3690 
1369 setembre 1, Girona 
Bernat Mir, de Gaüses, i la seva esposa Francesca, filla de Guillem Bramon, de 

Garrigàs, parròquia de Siurana, reconeixen ser persones pròpies de l’Almoina, en 
mà d’Arnau de Roca, procurador, per raó del mas Mir. 

N. Ramon de Bruguera. 26 x 36 cms. +Gaüses, 265. 
 
3691 
1369 octubre 14, Girona 
Berenguer Eimeric, de Gaüses, fill de Berenguer Ferrer de Vilopriu, i 

Adelaida, esposos enfranquit per Guillem de Palol, senyor de Vilopriu, es fa home 
propo de l’Almoina per raó del mas Eimeric de Gaüses, que hereda del seu pare. 

N. Ramon de Bruguera,. 18 x 42 cms. +Gaüses, 266. 
 
3692 



1371 octubre 22, Banyoles 
Ermessendis, viuda de Ramon de Corsavell, cavaller, i Elicsendis, filla dels dits 

i esposa de Ponç de Biert, donzell, i el mateix Ponç. Venen a Pere Dalmau, paborde 
de l’Almoina, 2/3 d’una oca i d’una tasca dels esplets d’un camp del mas Eimeric 
de Gaüses, situat a l’indret d’Espinalb, de 4 vessanes de cabuda, camp que havia 
estat pledejat entre dita Ermessendis i l’Almoina, pel preu de 13 lliures bar. 

N. Bernat de Serra. 70 x 37 cms. +Gaüses, 267. 
 
3693 
1372 gener 10, Girona 
Francesca, esposa de Pere Pons, de Gaüses, filla de Bernat Ferrer, del matex 

lloc, es fa dona pròpia de Pere Dalmau, paborde de l’Almoina, per raó del mas 
Pons. 

N. Bernat Pintor. 28 x 30 cms. +Gaüses, 268 
 
3694 
1373 febrer 26, Gaüses 
Mateu Cardona, de Sant Esteve de Guialbes, fa donació per causa de núpcies a 

Caterina, filla de Bernat Ferrer i Ponça, esposos de Gaüses, de 30 lliures melg.. I 
ella amb consentiment del seu germà Pere Llorens, de Gaüses, el dota amb el mas 
Arnau i terres que té per l’Almoina, pel prior de la capella de Foixà, pel cambrer 
de Sant Pere de Rodes, pel benefici de Gaüses i per Pere Otger, cavaller. 

Sense cloure. Carta partida. Hi ha els dos exemplars. 42 x 30 cms. +Gaüses, 
269. 

 
3695 
1374 maig 10, Corts 
Guillem de Palol, senyor d’Arenys i habitant al castell de Palol de Revardit, 

enfranqueix Ponç, fill de Ponç Bianya, natural d’Arenys d’Empordà i veí de 
Gaüses, per 8 lliures 16 sous bar. 

N. Pere de Canelles, de Corts. Carta partida. 24 x 35 cms. +Gaüses, 270. 
 
3696 
1374 maig 19, Girona 
Ponç, fill de Ponç Bianya, de Gaüses, es fa home propi de Jaume de Soler, 

paborde de l’Almoina, per haver-se casat al mas Pons de Gaüses. 
N. Pere de Pont. 21 x 35 cms. +Gaüses, 271. 
 
3697 
1374 juliol 3, Girona 
Mateu Cardona, fill d’Arnau Cardona, de Vilamarí, que havia estat veí de 

Sant Esteve de Guialbes i ara ho és de Gaüses, es fa home propi de l’Almoina, per 
haver casat amb Caterina, propietària del mas Arnau de Gaüses. 

N. Francesc de Fontcoberta. 19 x 26 cms. +Gaüses, 272. 
 
3698 
1374 juliol 3, Gaüses 
Mateu Cardona, de Gaüses, i la seva esposa Caterina firmen debitori a Jaume 

de Soler, paborde de l’Almoina, de 8 lliures bar., per mig terç i lluïsme del mas 
Cardona, donat en donació per causa de núpcies a dit Mateu per la seva esposa. 



N. Joan Vesià. 22 x 24 cms. +Gaüses, 273. 
 
3699 
1375 març 14, Girona 
Jaume Rovirola, fuster de Girona, firma rebut a Jaume de Soler, paborde de 

l’Almoina, de 30 florins d’or corrents d’Aragó, import d’obres fetes al molí 
d’Amont de Gaüses. 

N. Pere de Pont. 21 x 34 cms. +Gaüses, 274. 
 
3700 
1379 desembre 30, Girona 
Pere Andreu, fill de Berenguer Andreu, de Viladesens, redimit per Guillem de 

Santvicenç, canonge i paborde de Gener de la seu, es fa home propi de Jaume de 
Soler, paborde de l’Almoina, per haver adquirit el mas Mestre de Gaüses. 

N. Ramon de Peradalta. 20 x 31 cms. +Gaüses, 275. 
 
3701 
1380 gener 31, Girona 
Jaume de Soler, paborde de l’Almoina, atès que Margarida, esposa de Bernat 

Renart, de Camallera, filla de Pere Riera, de Llampaies, ha renunciat una terra 
que tenia a Gaüses, indret de Remema, i que havia estat del mas Feliu, l’estableix a 
dit Bernat Renart, àlies Feliu, a cens d’una quartera d’ordi, i 1/12 de l’esplet. 

N. Joan de Fontcoberta. 39 x 38 cms. +Gaüses, 276. 
 
3702 
1380 abril 30, Gaüses 
Sibilꞏla Joher, viuda de Pere Joher, de Gaüses, ven a Guillem Ferrer, ferrer del 

mateix lloc, una feixa que té a domini directe de l‘Almoina a Gaüses, indret del 
Coll de Camallera, pel preu de 16 lliures melg. 

Sense cloure. 33 x 42 cms. +Gaüses, 277. 
 
3703 
1380 maig 30, Gaüses 
Sibilꞏla Joher, viuda de Pere Joher, de Gaüses, ven a Guillem Ferrer, ferrer del 

mateix lloc, dues peces de terra que té a domini directe de l’Almoina a Gaüses, 
indret del Coll de Camallera, d’una vessana i mitja d’extensió respectivament, pel 
preu de 6 lliures melg. 

Sense cloure. 31 x 38 cms. +Gaüses, 278. 
 
3704 
1381 juny 25, Girona 
Jaume, fill de Pere Arnau d’Espiells, parròquia de Cervià, que s’ha casat al 

mas de Castelló Ferrer, a Gaüses, redimit de Guillem de Roca, obtentor del 
benefici de l’altar de Sant Esteve, de l’església de Sant Feliu de Girona, es fa home 
propi de l’Almoina. 

N. Ramon de Peradalta. 19 x 35 cms. 19 x 35 cms. +Gaüses, 279. 
 
3705 
1384 setembre 9, les Olives 



Alamanda, esposa de Berenguer Sapera, de les Olives, hereva de Bernat 
d’Olives, cavaller, ven a Pau Bordila, diaca de Verges, un terç del delme de Verges, 
pel preu de 10.000 sous melg. 

N. Pere Batet, de Verges. 66 x 58 cms. +Gaüses, 280. 
 
3706 
1387 octubre 18, Girona 
Francesca, filla de Francesc Borrell, de Raset, parròquia de Cervià, esposa de 

Guillem Ferrer, jove de Gaüses, es fa dona pròpia de Pere Radulf, paborde de 
l’Almoina. 

N. Bernat Pintor. 20 x 33 cms. +Gaüses, 281. 
 
3707 
1391 octubre 11, Gaüses 
Bernat Llogaia, paborde de l’Almoina, atès que el mas Eimeric de Gaüses ha 

estat renunciat per Berenguer Ferrer de Vilopriu, l’estableix a Bernat Eimeric, de 
Gaüses, fill de dit Berenguer, sota les prestacions de costum, per 33 sous melg. 
d’acapte. 

N. Pere batet, de Verges. Carta partida. 37 x 38 cms. +Gaüsesl 282. 
 
3708 
1302 gener 9, Girona 
Beatriu, filla de Bernat d’Anglada, de Garrigoles, amb consentiment del seu 

marit, Bernat Eimeric, de Gaüses, es fa dona pròpia de Bernat Llogaia, paborde de 
l’Almoina, per raó del seu matrimoni al mas Eimeric. 

N. Joan de Fontcoberta. 21 x 41 cms. +Gaüses, 283. 
 
3709 
1393 agost 3, Gaüses 
Guillem de Vilaür, de Gaüses, curador dels masos Cebrià i Pere Ramon, ven a 

Bernat Geli en subhasta una terra anomenada Figuerar, del mas Cebrià, de 6 
vessanes, per 8 lliures 15 sous; una altra, dita Argila, de 3 vessanes, per 20 sous, i 
una situada a l’indret de Coargues, per 3 sous. 

Sense cloure. 58 x 34 cms. +Gaüses, 284. 
 
3710 
1393 agost 3, Gaüses 
Guillem de Vilaür, de Gaüses, curador dels masos Cebrià i Pere Ramon, ven a 

Bernat Geli en subhasta una terra del mas Cebrià pel preu de 8 sous 6 d., amb 
rserva de domini directe pel benefici de Sant Joan de la seu. 

Sense cloure. 56 x 29 cms. +Gaüses, 285. 
 
3711 
1395 gener 25, Gaüses 
Sibilꞏla, esposa de Jaume Ferrer de Gaüses, permuta amb Pere Andreu, del 

mateix lloc, dues peces de terra del Clos del mas Sabater, una de mig saió que té 
per l’Almoina i una altra que té per Joan de Reynet, clergue de Girona, per una 
altra terra situada al mateix indret. 

Sense cloure. 34 x 44 cms. +Gaüses, 286. 
 



3712 
1397 juliol 26, Verges 
Agnès, esposa de Ferrer Vilaür, de Camallera, renuncia per cens excessiu a 

l’Almoina un camp situat a Gaüses, indret de Remema, pel que feia 4 migeres de 
bla t de cens. 

N. Bernat Climent. 22 x 31 cms. +Gaüses, 287. 
 
3713 
1397 agost 1, Girona 
Ferrer Vilaür, de Camallera, lliura a Pere de Fàbrega, procurador de Pere de 

Bergadà, paborde de l’Almoina, una escriptura que conté la renuncia feta per la 
seva esposa Agnès a una terra que tenia a cens per l’Almoina, situada a Gaüses, 
indret de Remema, de 7 vessanes. 

N. Narcís Simon. 20 x 25 cms. +Gaüses, 288. 
 
3714 
(1299 1300 febrer 26 
Berenguera, filla de Pere Oller, ciutadà de Girona, amb consentiment del seu 

marit, Berenguer de Finestres, d’Ultramort, dòna a Berenguer Oller, nebot seu, el 
mas Geli de Gaüses. 

N. Guillem Bernat, de Verges. 15 x 34 cms. +Gaüses, 289. 
 
3715 
(1299 (1399 febrer 27 
Berenguer Oller, fill de Bernat Oller, ciutadà de Girona, ven a Arnau Adroher, 

clergue de Girona, el mas Geli, de Gaüses, que ha heretat de la seva tia 
Berenguera, esposa de Berenguer de Finestres, pel preu de 435 sous bar., amb 
firma de la seva mare Guillema i de la seva germana Agnès. 

N. Besalu Burgués. 38 x 30 cms. +Gaüses, 290. 
 
3716 
1399 abril 4, Girona 
Bernat Eimeric, de Gaüses, cbreva a Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, 

una terra comprada a Pere Joan, àlies Mallol, de Verges, situada a Gaüses, indret 
del Tarach o de Coma Mateua, de tres vessanes. 

Sense cloure. 18 x 30 cms. +Gaüses, 291 
 
3717 
1401 setembre 12, Verges 
Agnès, filla de Bernat Feliu i de Margarida, esposa de Berenguer Feliu, de 

Camallera, cabreva a l’Almoina una terra del pla de Camallera per la qual no fa 
cens a l’Almoina, sinó només un auxili de cens de dos diners al mas Andreu de 
Gaüses. 

N. Francesc Guinart. 18 x 26 cms. +Gaüses, 292 
 
3718 
1403 abril 12, Girona 
Caterina, filla de Ferrer Julià, de Raset, parròquia de Cervià, es fa dona 

pròpia de Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, per haver entrat al mas Semon 
de Gaüses, on ha casat amb Guillem Semon. 



Sense cloure. 18 x 29 cms. +Gaüses, 293. 
 
3719 
1403 juny 9, Colomers 
Francesca, esposa de Bernat Mir, de Gaüses, es fa dona pròpia de Pere de 

Bergadà, paborde de l’Almoina, en mans de Joan Ferrer, batlle de Gaüses per la 
mateixa Almoina. 

N. Francesc Guinart. 24 x 33 cms. +Gaüses, 294. 
 
3720 
1404 juny 4, Girona 
Guillem Geli, fill de Joan Geli, de Gaüses, es fa home propi de Pere de 

Bergadà, paborde de l’Almoina, per raó del mas Geli de Gaüses. 
Sense cloure. 13 x 29 cms. +Gaüses, 295. 
 
3721 
1405 febrer 8, Verges 
Pere i Bernat, fills d’Arnau Teixidor, de Gaüses, reconeixen ser persones 

pròpies de l’Almoina, per haver-ho estat el seu pare, en mans de Jaume Ferrer, 
batlle del lloc. 

N. Francesc Guinart. 20 x 35 cms. +Gaüses, 296. 
 
3722 
1405 abril 7, Girona 
Guillem Simó, fill de Castelló Simó, de Gaüses, reconeix a Pere de Bergadà, 

paborde de l’Almoina, ser home propi d’aquesta, com ho fou el seu pare. 
Sense cloure. 12 x 30 cms. +Gaüses, 287. 
 
3723 
1405 octubre 22, Gaüses 
Caterina esposa de Guillem Simó, de Gauses, es fa dona pròpia de l’Almoina 

en mans de Pere de Bergadà, paborde de la mateixa, per haver-se casat al mas 
Simó de Gaüses, 

N. Francesc Guinart. 20 x 36 cms. +Gaüses, 298. 
 
3724 
1407 juliol 3, Gaüses 
Arnau Colomer, del veïnat de Diana de Sant Jordi Desvalls, dòna a Sibilꞏla filla 

seva i de la seva esposa Brunissendis, 1.000 sous, que ella constitueix en dot per a 
Pere Andreu, de Gaüses, el qual li correspon amb altres tants i n’assegura 500 
sobre el mas Mestre àlies Andreu, que té a directe domini de l’Almoina, i els altres 
500 sobre terres seves alodials 

Sense cloure. 56 x 37 cms. +Gaüses, 299. 
 
3725 
1407 setembre 19, Gaüses 
Sibilꞏla, filla d’Arnau Colomer, de Diana, parròquia de Sant Jordi Desvalls, i 

esposa de Pere Andreu jove, de Gaüses, reconeix ser dona pròpia de Pere de 
Bergadà, paborde de l’Almoina, per haver-se casat al mas de Pere Andreu. 

N. Francesc Guinart. 20 x 30 cms. +Gaüses, 300. 



 
3726 
1408 maig 15, Camallera 
Agnès, hereva i propietària del mas Feliu de Camallera, esposa de Berenguer 

Feliu, renuncia per cens excessiu una terra de mitja vessana situada a Remema. 
N. Francesc Guinart, de Verges. 17 x 43 cms. +Gaüses, 301. 
 
3727 
1410 febrer 7, Gaüses 
a) Guillema, esposa de Bernat Teixidor, de Gaüses, es fa dona pròpia de Pere 

de Bergadà, paborde de l’Almoina, en mans de Jaume Ferrer, batlle del lloc. 
b) El mateix fa Caterina, esposa de Bernat Llorens. 
N. Francesc Guinart. 42 x 28 cms. +Gaüses, 302. 
 
3728 
1411 gener 7, Girona 
Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, amb consentiment de Pere de 

Brugueroles, sagristà segon de la seu, estableix a Guillem Ferrer, de Gaüses, una 
terra de 3 vessanes situada a Gaüses, prop del camí de Camallera, que havia estat 
del mas enrunat de Pere Ramon, i que fa delme, tasca i primícia, per 95 sous 
d’acapte. 

N. Pere Cervià. 52 x 28 cms. +Gaüses, 303. 
 
3729 
1412 gener 10, Gaüses 
a) Guillem Ferrer, de Gaüses, reconeix ser home propi de l’Almoina, per 

haver-ho estat el seu pare. 
b) Francesca, esposa de l’anterior, reconeix ser dona pròpia de la mateixa 

Almoina per raó del seu matrimoni. 
N. Francesc Guinart, de Verges. 52 x 26 cms. +Gaüses, 304. 
 
3730 
1413 febrer 20, Barcelona 
Dolça, esposa de Bernat Colom, mestre de cases de Barcelona, i hereva de 

Mateu Cardona, de Gaüses, renuncia a l’Almoina el mas Arnau de Gaüses. 
N. Francesc de Manresa. 41 x 54 cms. +Gaüses, 305. 
 
3731 
1413 maig 6, Gaüses 
Margarida, esposa de Pere Ferrer, de Gaüses, es fa dona pròpia de Pere de 

Bergadà, paborde de l’Almoina, per raó del seu matrimoni. 
N. Jaume Guinart, de Verges. 23 x 36 cms. +Gaüses, 306. 
 
3732 
11418 setembre 13, Girona 
Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, estableix a Ponç Pere àlies Calvó, en 

camp de la Contesa, situat a Gaüses, de 7 vessanes de cabuda i amb 24 arbres 
plantats, que havia tingut Guillem Vilaür, de Camallera, a cens de 4 migeres de 
blat i havia renunciat per cens excessiu, a cens de 2 migeres i tasca, per 2 florins 
d’entrada. 



N. Miquel Pere. 41 x 57 cms. +Gaüses, 307. 
 
3733 
1420 octubre 4, Verges 
Bernat Mir, de Gaüses, redueix a Guillem Ferrer, del mateix lloc, les tasques 

que aquest li fa per un camp, dit Part la Canal, d’1’5 vessana, a cens de 6 diners. 
N. Jaume Guinart. 25 x 35 cms. +Gaüses, 308. 
 
3734 
1420 octubre 29, Girona 
Cília, filla de Berenguer Massot, de Vilopriu, esposa de Guillem Eimeric, fill de 

Bernat Eimeric de Gaüses, es fa dona pròpia de Pere de Bergadà, paborde de 
l’Almoina, per raó del seu matrimoni. 

N. Francesc Cervià. 19 x 30 cms. +Gaüses, 309. 
 
3735 
1420 octubre 29, Girona 
Guillem Eimeric, de Gaüses, reconeix a Pere de Bergadà, paborde de 

l’Almoina, ser home propi seu. 
N. Francesc Cervià. 19 x 32 cms. +Gaüses, 310. 
 
3736 
1435 juny 4, Verges 
Huguet Cases, de Verges, fa donació a la seva filla Caterina, esposa de Bernat 

Castelló, d’una terra situada a Verges, indret de Sitjar, de 8 vessanes, i d’un hort, 
dit Hort d’Estany, que afronta amb el Rec de l’Estany, d’una vessana. 

N. Jaume de Font. Carta partida. 29 x 41 cms. +Gaüses, 311. 
 
3737 
1444 agost 29, Girona 
Guillem Espígol, paborde de l’Almoina, atès que ha estat abandonat el mas 

Pons de Gaüses, n’estableix a Guillem Ferrer, ferrer de Gaüses, una terra, prat i 
ribera, prop de la riera de Remema, a cens de 12 diners, per 10 lliures d’acapte. 

N. Miquel Pere. 36 x 35 cms. +Gaüses, 312. 
 
3738 
1457 juny 3, Camallera 
Joan Seguer, hereu de Guerau Seguer, de Llampaies, ven a Miquel Cebrià àlies 

Poll, de Camallera, un erm que havia estat del mas Riera de Llampaies, situat a 
Camallera, indret de Canelles, que es té per l’Almoina, per 7 florins d’or d’Aragó. 

N. Ramon de Puig Ermeric, de Camallera. 30 x 48 cms. +Gaüses, 313. 
 
3739 
1477 gener 28, Girona 
Narcís Bruguera, paborde de l’Almoina, estableix a Francesc Margarit, 

cavaller de Girona, un erm situat a Gaüses, indret de Casals o Serra Major, de 10 
vessanes, que ha renunciat en Romaguera de Verges com a hereu d’en Tomàs de 
Vall de Colomers, per plantar-hi vinya, a cens de 4 sous. 

N. Bernat Escuder. 26 x 52 cms. +Gaüses, 314. 
 



3740 
1477 desembre 17, Gaüses 
Joan Teixidor, de Pins, parròquia de Gaüses, que té per l’Almoina una peça de 

2 vessanes a l’indret de Pla, per la que fa cens d’una gallina i una fogaça de 4 
diners, la renuncia per cens excessiu. 

N. Jaume Metge. 23 x 36 cms. +Gaüses, 315. 
 
3741 
1478 març 10, Girona 
Narcís Bruguera, paborde de l’Almoina, estableix a Pere Teixidor, de Gaüses, 

la borda Llorenç d’aquest lloc i la casa o mas Teixidor, que havien quedat sense 
propietari, a cens de 20 sous, per un parell de capons d’entrada. 

N. Bernat Escuder. 41 x 59 cms. +Gaüses, 316. 
 
3742 
1479 febrer 13, Girona 
Narcís Bruguera, paborde de l’Almoina, estableix a Martiriana, esposa 

d’Andreu Bresó, de Borrassà, el mas Mestre de Gaüses, que anteriorment havia 
estat declarat judicialment abandonat, a cens de20 sous, per un parell de capons 
d’entrada. 

N. Pere Escuder. 30 x 58 cms. +Gaüses, 317. 
 
3743 
1483 febrer 22, Girona 
Domènec Bofill, jurista de Girona, procurador de Francesc de Margarit, 

cavaller de la mateixa ciutat, ven a Antoni Eimeric, de Gaüses, una vinya de 10 
vessanes, situada a l’indret de Casals o Serra Major de Gaüses, pel preu de 20 
lliures. 

Sense cloure. 35 x 53 cms. +Gaüses, 318 
 
3744 
1483 octubre 13, Girona 
Pere Ferrer, fill i hereu de Guillem Ferrer, senyor útil del mas Ferrer de 

Gaüses, ven a Antoni Agullana, paborde de l’Almoina, a carta de gràcia, un cens 
de 2 sous sobre la terra dita Oliva del mateix mas, de 3 vessanes, per 4 lliures. 

Sense cloure. 32 x 52 cms. +Gaüses, 319 
 
3745 
1484 maig 8, Girona 
Antoni Poc àlies Mallol, de Colomers, i el seu fill Joan, fill d’Antònia, 

propietària del mas Mallol de Colomers, venen a Pere Ferrer, de Gaüses, un prat 
de 2 vessanes situat a Gaüses, que tenen per l’Almoina, per 5 lliures. 

Sense cloure. 42 x 50 cms. +Gaüses, 320. 
 
3746 
1490 juliol 17, Girona 
Pere Ferrer renuncia per cens excessiu una terra de 2’5 vessanes situada a 

Gaüses, per la que fa cens d’una migera de blat. 
N. Carles Serdà. 24 x 30 cms. +Gaüses, 321. 
 



3747 
1492 febrer 7, Girona 
Andreu Martí àlies Viader, de Sant Jordi Desvalls, que ha comprat a Joan 

Cavall, del matex lloc, una terra de Gaüses, prop de les basses del molí d’un saió de 
cabuda. La cedeix, després d’haver-li estat fatigada per Nicolau Masdeu, paborde 
de l’Almoina, per 15 sous. 

N. Carles Serdà. 25 x 34 cms. +Gaüses, 322 
 
3748 
1505 maig 7, Camallera 
Francesca, esposa de Cristòfol Seguer àlies Pujol, del veïnat de Pins, parròquia 

de Gaüses, ven a Pere Ferrer, de Camallera, una terra de 3 vessanes, situada a Coll 
de Pins, que és a directe domini de l’Almoina, per 60 sous. 

Sense cloure . 27 x 31 cms. +Gaüses, 323. 
 
3749 
1506 agost 13, Girona 
Joan Riera, paborde de l’Almoina, estableix a Antoni Ros, de Colomers, una 

terra erma situada a Gaüses, indret de Vinyet, de 6 vessanes, a tasca, per 24 sous 
d’acapte. 

N. Pere Antic Renard. 32 x 31 cms. +Gaüses, 324. 
 
3750 
1509 febrer 10, Girona 
Martí Serra, fill de Bernat Serra de Peralada, natural del mas Serra de 

Colomer, s ven a Antoni Ros, de Colomers, dues terres ermes situades a Gaüses, 
indret de Vinyes, de les qual una té 6 vessanes i l’altra una, i són a directe domini 
de l’Almoina, pel preu de 20 sous. 

N. Joan Guilana. 28 x 40 cms. +Gaüses, 325. 
 
3751 
1513 juliol 6, Verges 
Antoni Eimeric, pagès de Gaüses, ven a Baldiri Vilaür, del mateix lloc, un pati 

situat a la vila de Gaüses, de 6 x 6 canes, que és a directe domini de l’Almoina, per 
3’5 lliures. 

Sense cloure. 33 x 27 cms. +Gaüses, 326. 
 
3752 
1521 desembre 20, Sant Jordi Desvalls 
Joan Ferran, prevere del veïnat de Diana, parròquia de Sant Jordi, procurador 

de Pere Ribot, canonge i obtentor del benefici de la Mare de Déu de Gràcia de Sant 
Feliu de Girona, estableix a Joan Gifre de Camallera i Baldiri Vilaür, de Gaüses, 
tutors de Pere Eimeric, una terra situada a Gaüses, indret de Vall-llobera, de 4 
vessanes, una altra al mateix indret, de 7 vessanes, una feixa a l’indret de 
Borraçola, de 1’5 vessanes i una feixa a l’indret d’Argelaga, de 2 vessanes, a tasca. 

N. Joan Pagès. 28 x 30 cms. +Gaüses, 327. 
 
3753 
1534 desembre 16, Gaüses 



Caterina, esposa de Joan Ros, i la seva filla Antiga, de Colomers, venen a Pere 
Geli, de Gaüses, una terra situada a Gaüses, indret de Prat o Closa, de 3 vessanes, 
que tenen per l’Almoina, pel preu de 30 lliures. 

Sense cloure. 58 x 38 cms. +Gaüses, 328 
 
3754 
1535 febrer 20, Girona 
Antoni Pagès, de Colomers, i el seu fill Joan, venen a Antic Vilaür, de Gaüses, 

una vinya situada a Gaüses, indret de Salou, de 8 vessanes, que es té per l’Almoina, 
a carta de gràcia, per 32 lliures 10 s. 

Sense cloure. 46 x 38 cms. +Gaüses, 329. 
 
3755 
1538 agost 17, Girona 
Joan Feliu, de Camallera, cabreva a Baldiri Balle, paborde de l’Almoina, un 

erm de terra comprada a Jaume Puig Amalric, de Viladesens, situada entre 
Viladesens i Gaüses, indret dit Sanglas, de 30 vessanes. 

N. Honorat Duran. 25 x 22 cms. +Gaüses, 330. 
 
3756 
1561 setembre 8, Girona 
Onofre Ferrer, propietari del mas Ferrer de Gaüses, reconeix ser home propi 

de l’Almoina 
N. Joan Sabrià. 25 x 28 cms. +Gaüses, 331. 
 
3757 
1565 gener 2, Girona 
Onofre Ferrer, del mas Ferrer de Gaüses, ven a Hipòlit Mases, paraire de Sant 

Jordi Desvalls, una vinya situada a Gaüses, indret de Vall-llobera, de 12 vessanes, 
per 100 lliures. 

Sense cloure. 47 x 33 cms. +Gaüses, 332. 
 
3758 
1569 gener 15, Girona 
Baldiri Julià, de Gaüses, ven a Joan Massa, del mateix lloc, a rabassa morta, 

una terra que havia estat del mas Simon, situada al Puig Senglar, de 6 vessanes, 
que es té per l’Almoina, per 21 lliures. 

N. Narcís Gifre. 41 x 31 cms. +Gaüses, 333. 
 
3759 
1582 juny 8, Girona 
Jeroni Batlle, paborde de l’Almoina, dona llicència a Francesc Martí, pagés de 

Sant Jordi Desvalls, per prendre aigua de la riera de Remema per al seu molí, a 
beneplàcit del paborde. 

N. Jaume Vives. 21 x 22 cms. +Gaüses, 334. 
 
3760 
1585 gener 13, Sant Pere Pescador 



Montserrat Martí, del mas Martí d’Angles, parròquia d’Albons, fill de Guerau 
Martí, fa donació a la seva germana Jerònima de 100 lliures en vista al matrimoni 
que ha de contreure amb Onofre Vilaür, de Gaüses. 

N. Miquel Falcó. 20 x 36 cms. +Gaüses, 335. 
 
3761 
1585 gener 13, Sant Pere Pescador 
Maria, esposa de Pere Roig, pagès de Sant Pere Pescador, i viuda de Guerau 

Martí, del mas Martí d’Angles, d’Albons, dòna a Jerònima, filla del seu primer 
matrimoni, 260 lliures, que ella constitueix en dot per a Onofre Vilaür, de Gaüses. 

N. Miquel Falcó. 32 x 38 cms. +Gaüses, 336. 
 
3762 
1592 ocutubre 5, Girona 
Jeroni Balle, paborde de l’Almoina, estableix a Antiga Vidal, viuda de Girona, 

el mas Simon de Gaüses, a cens de 5 sous, per 2 parells de capons d’entrada. 
N. Sebastià Jonama, de la cúria episcopal. 50 x 45 cms. +Gaüses, 338. 
 
3763 
1595 juliol 17, Girona 
Onofre Vilaür, de Gaüses, cabreva a Enric Sampsó, paborde de l’Almoina, una 

terra de 5 vessanes situada a Gaüses, indret de les Creus i un hort dit Hort de 
l’Almoina. 

N. Miquel Vila. 11 x 65 cms. +Gaüses, 339. 
 
3764 
1596 maig 11, Girona 
Joan Ferrer, pagès de Camallera, cabreva a Enric Sampsó, paborde de 

l’Almoina, una terra situada a Gaüses, indret de Pla de Camallera, dita feixa 
Dalmaua, comprada a carta de gràcia a Guerau Martí, del mas Martí de la Mora, 
de Viladesens. 

N. Miquel Vila. 14 x 65 cms. +Gaüses, 340. 
 
3765 
1597 desembre 3, Girona 
Joan Ferrer de Vall, pagès de Gaüses, cabreva a Enric Sampsó, paborde de 

l’Almoina, una terra situada a Gaüses, indret de Feixes de Serra Major, de 2 
vessanes de cabuda, comprada a en Galceran de Viladesens. 

N. Miquel Vila. 14 x 64 cms. +Gaüses, 341. 
 
3766 
1598 setembre 15, Girona 
Joan Geli, de Gaüses, cabreva a Enric Sampsó, paborde de l’Almoina, un 

camp que havia estat del mas Andreu, de mitja vessana de cabuda, comprat a 
Llàtzer Andreu 

N. Miquel Vila. 19 x 62 cms. +Gaüses, 342. 
 
3767 
1598 novembre 21, Girona 



Pere Geli, pagès de Gauses, cabreva a Enric Sampsó, paborde de l’Almoina, 
una feixa de prats de 2 vessanes, situada a Gaüses, prop de la riera de Remema, 
que havia estat primer del mas Pons i que fa comprat a Onofre Ferrer, del mas 
Ferrer de Dalt. 

N. ;Miquel Vila. 17 x 65 cms. +Gaüses, 343. 
 
3768 
1598 desembre 14, Girona 
Antoni Ros, pagès del veïnat de Sant Mateu, de Sant Jordi Desvalls, cabreva a 

Enric Sampsó, paborde de l’Almoina, un erm situat a Gaüses, indret de Vall-
llobera, d’11 vessanes, comprat a Onofre Vendrell, de Girona. 

N. Miquel Vila. 17 x 65 cms. +Gaüses, 345. 
 
3769 
1598 desembre 14, Girona 
a) Jaume Ferrer de Mont, de Gaïses, cabreva a Enric Sampsó, paborde de 

l’Almoina, una terra situada a Gaüses, dita Feixa de Remema, de 3 saions de 
cabuda, comprada a Joan Ferrer de Vall. 

b) Joan Ferrer de Vall cabreva al mateix una terra situada al mateix lloc, 
indret d’Espina, que ha comprat a Jaume Ferrer de Mont 

N. Miquel Vila 
25 x 65 cm 
+Gaüses, 344. 
 
3770 
1599 febrer 20, Girona 
Roc Eimeric de Mont, de Gaüses, cabreva a Enric Sampsó, paborde de 

l’Almoina, una terra de 5 vessanes, situada a Gaüses, indret de les Creus, 
comprada a carta de gràcia a Joan Ferrer de Mont, del mateix lloc. 

N. Miquel Vila. 18 x 65 cms. +Gaüses, 346. 
 
3771 
1599 abril 17, Girona 
Vicenç Huguet, sastre de Sant Jordi Desvalls, cabreva a Enric Sampsó, 

paborde de l’Almoina, una terra situada a Gaüses, indret de Ginestar, de 9 
vessanes, comprada a carta de gràcia a Llàtzer Andreu, de Girona. 

N. Miquel Vila. 14 x 64 cms. +Gaüses, 347. 
 
3772 
1599 agost 31, Girona 
a) Llàtzer Andreu, de Gaüses, cabreva a Enric Sampsó, paborde de l’Almoina, 

una terra de 4 vessanes situada a Gaüses, indret de Camp de l’Oliva, recomprada 
a Onofre Vilaür, a qui l’havia venuda a carta de gràcia. 

b) Pere Eimeric de Dalt cabreva al mateix una feixa del mas Mir de Gaüses, 
situada a l’indret de Falgars, de 4 vessanes, comprada a Antoni Mir, de Gaüses. 

N. Miquel Vila. 25 x 65 cms. +Gaüses, 348. 
 
3773 
1604 març 3, Girona 



Vicenç Pons de Vall, pagès de Colomers, i la seva esposa Elisabet venen a 
Bernat Torres, rector de Sant Jordi Desvalls, una terra situada a Gaüses, indret de 
Vinyes, de 6 vessanes de cabuda, pel preu de 30 lliures. 

N. Miquel Vila. 39 x 41 cms. +Gaüses, 349. 
 
3774 
1617 agost 2, Girona 
Pere Barril, comissari de l’execució feta per Enric Sampsó, paborde de 

l’Almoina, contra Joan Ferrer de Vall, de Gaüses, ven a Narcís Bosch, hostaler de 
Cervià, tot el mas Ferrer de Vall, de Gaüses, pel preu de 990 lliures. 

N. Pere Vinyoles. 41 x 58 cms. +Gaüses, 350. 
 
3775 
1618 març 13, Girona 
Pere Geli, propietari del mas Geli de Gaüses, ven a Martirià Bosch, hostaler de 

Cervià, a carta de gràcia, una vinya situada a Gaüses, indret de Colomar, per 26 
lliures. 

N. Joan Riurans. 35 x 39 cms. +Gaüses, 351. 
 
3776 
1621 març 31, Gaüses 
Roc Eimeric, batlle de Gaüses per l’Almoina, ven en subhasta a Bartomeu 

Vicens, escrivà de la cort reial de Girona, una terra del mas Mir de Gaüses, de 3 
vessanes, que es té per l’Almoina, situada al camí entre l’església de Gaüses i el 
veinat de Gaüses de Baix, pel preu de 37 lliures 10 sous. 

N. Genís Barnés. 37 x 26 cms. +Gaüses, 352 
 
3777 
1621 setembre 17, Girona 
Bartomeu Vicens, escrivà de la cort reial de Girona, fa agnició de bona fe a 

Genís Barnés, notari reial, d’haver comprat amb diners seus una terra de tres 
vessanes que havia estat del mas Mir de Gaüses. 

N. Onofre Caxas. 19 x 28 cms. +Gaüses, 353. 
 
3778 
1631 juliol 17, Girona 
Martirià Bosch, hostaler de Cervià, cabreva als comissaris de l’Almoina i al 

seu procurador, Llorenç Francesc, diverses peces de terra situades a Gaüses, 
indrets de Perramona, camp de la Bassa, Estalladro, Arenal, Costeta, Clos, Font, 
Closa, Figueres, Comes, Canals, Eres Blanques, Coll de Vilopriu i Trullol o 
Socarrada. 

N. Joan Riurans. 45 x 30 cms. +Gaüses, 354. 
 
3779 
1638 març 20, Girona 
Pere Colomer, hostaler de Camallera, cabreva a Joan Vilar, canonge 

procurador de l’Almoina, un erm i bosc de 3 vessanes situat a Gaüses, indret de les 
Pedreres. 

N. Pere Garriga. 34 x 17 cms. +Gaüses, 355. 
 



3780 
1638 març 20, Girona 
Antoni Avinyó de Gifra, de Camallera, cabreva a Joan Vilar, canonge i 

procurador de l’Almoina un erm i bosc de Gaüses, indret de Puig de Santa Maria, 
dit també bosc d’en Gifra, de 6 vessanes, comprat a Bernat Martí, de Gaüses. 

N. Pere Garriga. 26 x 22 cms. +Gaüses, 356. 
 
3781 
1671 agost 31, Girona 
Roc Pujol, bracer de Gaüses, cabreva a Josep Miralles, administrador de 

l’Almoina, certes possessions situades a Gaüses que es descriuen. 
N. Agustí Savarrés. 28 x 31 cms. +Gaüses, 357. 
 
3782 
1671 octubre 25, Girona 
Mateu Ferrer, treballador de Gaüses, cabreva a Josep Miralles, canonge i 

procurador de l’Almoina, un erm de Gaüses, de 5 vessanes, comprat a Salvador 
Carreras i Martí, veí del veïnat de la Mora de Viladesens. 

N. Agustí Savarrés. 25 x 22 cms.+Gaüses, 358. 
 
3783 
1423 juny 28, Barcelona 
Lluís de Gualbes, ciutadà de Barcelona, i la seva esposa Blanca, en pagament 

de 7 lliures 3 s, rebuts de Salvador Portes, botiguer de Perpinyà, li cedeixen un 
dret d’igual valor contra els homes de la universitat de Castelló, per un censal de 
825 sous que aquests els fan 

N. Antoni de Mas. 29 x 46 cms. +Gaüses, 362 
 
3784 
1319 desembre 3, Girona 
El bisbe Pere de Rocabertí, a fi d’ampliar el Palau episcopal per la part 

d’orient, atès que ha rebut de Pere de Miars una casa situada prop del forn de 
Ruca per la firma dels delmes de Caldes i Franciac, la cedeix a Bernat de Güell, 
ardiaca de la Selva, i rep d’ell en permuta una casa que afronta amb el palau 
episcopal. 

N. Pere Capmany. Carta partida. 61 x 41 cms. Altres exemplars; ADG, c. 4, 
núm 134; RC f 146-147. Ed.: AIEG 22 (1975), 18-21. +Girona, 1 

 
3785 
1278 juliol 22, Girona 
Marquès de Santa Cecília, paborde de l’Almoina, i Pere de Cornellà, ciutadà 

de Girona i procurador de la mateixa, prometen a Berenguer de Torrentans, 
capellà de Sant Nicolau al burg de Sant Pere de Galligants, a Guillem de Mexella, 
pedrer del mateix burg i a Pere de Bell-lloc, mercader del Mercadal, marmessors 
de Jaume d’Olives, que amb el donatiu rebut d’quest donaran cada any dos dies 
almoina de pa; el dijous i el divendres després de Septuagèsima. 

N. Miquel d’Om. 
Carta partida, 21 x 26 cm 
+Girona, 3. 
 



3786 
(1228) 1229 març 4, Girona 
El bisbe Guillem de Cabanelles ven a Arnau d’Escala les cases que aquest 

havia donat a la mateixa seu, pel preu de 2000 sous de diners de Barcelona, que es 
destinen a l’exèrcit d’Espanya, mentre que les cases són assignades, amb 
consentiment del capítol de la seu, a l’ofici de l’Almoina 

N. Esteve, canonge. S. Ramon de Costa 
38 x 30 cm. Signatures del bisbe i del capítol 
+Girona, 4. 
 
 
3787 
1251 juliol 24, Girona 
Arnau de Miana, Arnau d’Olives i Guillem Gaufred, clergues de la seu, 

marmessors de Berenguer de Vilallonga, obtentor del benefici de Sant Jaume de la 
mateixa seu, venen a Jaume Arnau d’Olives la casa que dit Berenguer tenia prop 
del forn de Ruca, a Girona, pel preu de 44 sous. 

N. Bernat de Vic. S. Arnau de Santmartí. 26 x 29 cms. Còpia de 1271, 36 x 25 
cms. +Girona, 9 

 
3788 
1252 desembre 16 
Fra Pere, comanador de la Milícia [del temple] d’Aiguaviva, amb consentiment 

de fra Arnau de Segúries i fra Pere de Camprodon, estableix a Jaume d’Arnau 
d’Olives els cortals i casals que té a Girona, al forn de Ruca, prop del call, a cens 
d’11 sous bar., per 55 sous bar. dels de 88 el marc d’acapte. 

N. Bernat de Vic. S. Ramon de Mercadal. Carta partida. 26 x 22 cms. +Girona, 
9. 

 
3789 
1254 maig 10 
Arbitratge de Cervià de Mercadal, prevere de la seu, i Ponç de Quart, clergue, 

en contenció entre Berenguer de Llagostera, sagristà segon de la seu, i Jaume 
[d’Arnau] d’Olives sobre certa androna situada entre el forn de Ruca de Girona i 
la casa de dit Jaume 

N. Bernat de Vic. S. Pere d’Armentera. Carta partida. 24 x 26 cms. +Girona, 
10. 

 
3790 
1254 agost 18, Girona 
Arbitratge de Pere de Fontclara en causa entre Cervià, canonge de la seu, i 

Ramon de Cortils, clergue de la mateixa seu, sobre un banc de pedra que es troba 
al carrer, entre les cases d’un i altre, una escala i drets de degotís i d’obertura de 
finestres. 

N. Bernat de Vic. S. Guillem de Vilanova. Carta partida. 35 x 16 cms. +Girona, 
11. 

 
3791 
1322 novembre 16, Girona 



Gispert Fulcarà, sagristà segon de la seu, permuta amb Pere de Miars, 
paborde de l’Almoina, el forn de Ruca, situat prop del call jueu de Girona, pel 
directe domini i censos de 3 aurei i 30 sous bar., sobre les cases de Pere Albert, 
ciutadà de Girona, d’Elicsendis, esposa de Pere de Roser, de Brunissendis Casals 
d’Alona, viuda de Mateu de Colmo, sabater, i de Pere Bonet de Colomers, cases 
contigües situades a Girona 

N. Pere Capmany, de la cúria episcopal. Carta partida. 68 x 66 cms. +Girona, 
12 

 
3792 
1334 novembre 23, Girona 
(...) Albert fa donació al seu nebot Ramon Albert, ciutadà de Girona, de tots els 

crèdits que pugui tenir, excepte els que té per raó de beneficis eclesiàstics i els 500 
“Toronenses” de plata que li deu Pere Albert, clergue de capítol de la seu i 20 
lliures que li deu Jaume Albert, també clergue de capítol. 

N. Ramon de Vinyes, de la cúria episcopal. 29 x 38 cms. +Girona, 13. 
 
3793 
(1340) 1341 març 14 
Isaac Efraim, jueu de Girona i la seva esposa Regina, que el 1339 havien venut 

a Mossé Cabrit, jueu de Banyoles, una casa situada al capdavall del carrer del call 
jueu de Girona, per 4.000 sous, amb escriptura redactada en hebreu, li confirmen 
la venda a fi que pugui tenir validesa entre cristians. 

N. Ramon de Bruguera. 67 x 37 cms. +Girona, 13. 
 
3794 
1343 abril 6 
Berenguer Olivet, clergue de la capella de Creixell, permuta amb Pere de 

Casadevall, paborde de l’Almoina, el directe domini i un cens de 8 sous que rep 
sobre una terra situada a Mata, adquirida a Guillem de Vilar, de Banyoles, i a la 
seva esposa Brunissendis, filla de Guillem de Farredons, per directe domini i 8 sous 
de cens sobre una terra de dit Olivet, situada a Borrassà, indret de Trull. 

N. Ramon de Bruguera. 44 x 37 cms. +Girona, 14 
 
3795 
(1236) 1237 gener 27 
Ramon Bru, fill de Bru Calvet, ven a Guillem [de Montgrí], arquebisbe electe 

de Tarragona, els drets que té sobre el forn de Ruca, pel preu de 400 sous dels de 
88 el marc. 

N. Bernat Esteve. S. Ramon de Santmartí. 42 x 21 cms. +Girona, 15. 
 
3796 
1395 agost 9, Puigvert 
Pere Joan, convers, dit com a jueu Mossé Cabrit, fill d’Abraham Cabrit, jueu 

de Girona, i la seva esposa Joana, dita abans Aster, germana de Moisès Astruc, 
jueu de Girona, venen a dit Astruc i a la seva esposa Dolça una casa situada al 
capdavall del call jueu de Girona, pel preu de 2.500 sous. 

N. Arnau Jover, d’Agramunt. Amb procura a Niczam Ferrer, jueu de Girona, 
per donar possessió. 46 x 65 cms. +Girona, 15. 

 



3797 
1237 novembre 23 
Ramon Bru, clergue, ven a Ramon de Cortils, també clergue, unes cases 

pròximes al forn de Ruca de Girona, que havien estat del seu pare, Bru Calvet, per 
1.200 sous dels de 88 el marc. 

N. Bernat Esteve. S. Guillem Guardier. 54 x 27 cms. +Girona, 16. 
 
3798 
1361 juny 24, Girona 
Bernat Oliva i Pere Ferrer, preveres de capítol de la seu, procuradors del bisbe 

i el capítol per als béns de la pabordia de Maig de la mateixa seu vacant per òbit de 
Berenguer Ripoll, estableixem a Ramon de Masó i Nicolau de Font, clergue, 
procuradors de l’Almoina, el forn de Ruca de Girona, en franc alou, a cens de 25 
sous. 

N. Ramon de Bruguera. Carta partida. 59 x 48 cms. +Girona, 16 
 
3799 
1361 juny 24 
Ramon de Masó i Nicolau de Font, procuradors de l’Almoina, atès que no 

convé a aquesta servir-se directament del forn de Ruca que ha adquirit, 
l’estableixen a Bernat Agulló, forner de Girona, a condició de que cogui els pans de 
l’Almoina a raó de 9 diners el 100, a cens de 25 sous per a la pabordia de Maig de 
la seu i de 6 sous 8 diners per a la pabordia de Desembre. 

N. Ramon de Bruguera. Carta partida. 73 x 56 cms. +Girona, 17 
 
3800 
1366 agost 13, Girona 
L’infant Joan, ateses certes controvèrsies mogudes entre Bartomeu Draper, 

colꞏlector de drets reials, i algunes de les esglésies de Girona, sobre els drets a 
percebre de les lleudes de la ciutat de Girona, disposa que el paborde de Juny de 
Sant Feliu tingui 40 sous del temps del rei Alfons, equivalents a 53 sous; el paborde 
de Sant Martí Sacosta, dos porcs; la seu, per a una candela fundada per Arnau de 
Llers, 250 sous; l’Hospital Nou, 4 squillatas de blat; l’Almoina 300 sous, i Francesc 
de Savarrés, 100 sous. 

N. Duran de Pinós. 53 x 59 cms. +Girona, 18. 
 
3801 
1371 desembre 5, Girona 
Procés de la cúria eclesiàstica, pel qual, atès que Ramon de Masó i Nicolau de 

Font, procuradors de l’Almoina, havien establert a Bernat Agulló el forn de Ruca 
de Girona, i aquest no l’havia psoat en funcionament, l’oficial Guillem de Vilagaià, 
a instància dels esmentats procuradors, decreta que la mateixa Almoina pugui 
recuperar la possessió del mateix forn. 

N. Berenguer Guerau, de la cúria eclesiàstica. 42 x 63 cms. +Girona, 19. 
 
3802 
1372 desembre 14, Girona 
Abraham Isaac, jueu, la seva esposa Belaura, filla de Jucef Cresques, i Salomó 

Astruc Adret, jueus de Girona, venen a Arnau de Roca, procurador de Pere 
Dalmau, paborde de l’Almoina, un casal descobert, dit de na Borredana, que 



afronta a nord amb el forn de Ruca de Girona, del que es recensionen antics 
propietaris, i que és a domini directes de la comanda d’Aiguaviva de l’orde de Sant 
Joan, amb certes reserves, per 16 lliures. 

N. Ramon Gil. 66 x 55 cms. +Girona, 20. 
 
3803 
1373 juliol 6, Girona 
Bernat Gallart, comanador d’Aiguaviva de l’orde de Sant Joan, que té el 

directe domini de certa casa pròxima al firn de Ruca de Girona, que ha estat 
venuda per Abraham Isaac, la seva esposa Belaura,filla de Jucef Cresques i 
Salomó Astruc Adret, jueus de Girona, a l’Almoina, permuta amb Nicolau de 
Roca, procurador de la mateixa Almoina aquest directe domini pel directe domini i 
5 sous de cens sobre una casa que Francesc d’Illa, clergue, fill de Pere d’Illa, saig 
de la cúria de l’oficialat, té a Girona, prop del carrer Nou o Trilla d’en Bordils, i 
que afronta a orient amb el carrer de Rossinyol. 

N. Ramon Gil. Carta partida.68 x 58 cms. +Girona, 21. 
 
3804 
1384 juny 3, Girona 
Alfons Lope de Luna, ardiaca d’Empordà a la seu, amortitza a Ramon Xatmar 

els terços i foriscapis que rep sobre cases i horts situats a Girona, a l’Horta, des del 
pont de Cardonet fins al molí de Figueroles, a la quarta part del cens que dit 
Xatmar rebrà sobre les cases a bastir en dits terrenys. 

N. Miquel Pere. 63 x 59 cms. +Girona, 22. 
 
3805 
1388 febrer 25, Girona 
Pere Bernat de Canelles, beneficiat de la seu, concedeix a Guillem Ramon de 

Serres i a Pere de Fàbrega, procuradors de l’Almoina, que unes parets que ha fet 
construïr a despeses . pròpies entre la seva casa i el forn de Ruca, puguin ser 
comuns a ell i a l’Almoina amb dret a carregar-hi, per 12 florins d’or d’Aragó. 

N. Narcís Simó. 23 x 38 cms. +Girona, 23. 
 
3806 
1403 gener 30, Girona 
Samuel Salomó de Foix, jueu de Girona, ven a Dolça, esposa de Massé Astruch, 

jueu de la mateixa ciutat, una part de pati situada prop del cap del call, que havia 
comprat el 1397, pel preu de 44 sous bar. 

N. Bernat Pintor. 31 x 37 cms. Signatura hebrea al dors. +Girona 24 
 
3807 
1416 abril 2-4, Girona 
Procés de presentació per part de Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, als 

jurats de Girona, de lletres de Maria, princesa de Girona, per les que s’autoritza a 
l’Almoina a construir casa de més fàcil accés que la que té fins ara, i mana que es 
vengui a aquest fi la casa de Bonastruc des Mestre, situada dins del call jueu; 
d’avaluació per part de l’aljama de dita casa en 100 lliures, i de venda de la 
mateixa. 

N. Miquel Pere. 51 x 62 cms. +Girona 25 
 



3808 
1415 gener 4, Girona 
Bonastruc des Mestre, jueu de Girona, la seva esposa Bonafilla i el seu fill 

Bonastruc, venen a Asdai Toroç, Bonet Vidal i Jucef Astruc Benet, regidors de 
l’aljama de Girona, certs casals derruïts del call, i comprats a Samuel de Foix i 
Amoretes, esposos jueus, i que afronten a orient amb el forn de Ruca, per 50 
florins d’or de València, equivalents a 27’5 lliures bar. 

N. Pere Pinós. 88 x 66 cms. +Girona 26 
 
3809 
1415 gener 9, Girona 
Asdai Toroç, Bonet Vidal i Jucef Astruc Bonet, jueus, regidors de l’Aljama de 

Girona, i els consellers de la mateixa que s’enumeren, fan donació a Pere de 
Bergadà, paborde de l’Almoina, d’uns casals enrunats, que afronten a sol ixent 
amb el forn de Ruca i que posseeixen per compra feta a Bonastruc des Mestre, 
amb certes retencions. 

N. Pere Pinós. 61 x 60 cms. +Girona, 27. 
 
3810 
1415 gener 8, Girona 
Mosse Astruc, jueu de Girona, i la seva esposa Dolça venen a Asdai Toroç, 

Bonet Vidal i Jucef Astruc Benet, regidors de l’aljama de Girona, un petit pati 
situat al call de Girona, que amida 2 x 2 canes, i que afronta amb un altre pati, 
venut per Bonastruc des Mestre als mateixos regidors el dia 4 dels corrents mes i 
any, pel preu de 55 sous. 

N. Pere Pinós. 62 x 65 cms. +Girona 28. 
 
3811 
1415 maig 21, Girona 
Asdai Toroç, Jufec Astruc Benet i Bonet Vidal, regidors de l’aljama de Girona, 

i els consellers de la mateixa que s’enumeren, que tenen feta donació a l’Almoina 
de certs patis contigus al forn de Ruca, atès que la reina Violant ha aprovat el 
propòsit de l’Almoina d’edificar-hi, confirmen l’esmentada donació. 

N. Pere Pinós. 77 x 63 cms. +Girona, 29. 
 
3812 
a)1415 abril 23, València 
El rei Ferran, atès el propòsit de l’aljama dels jueus de Girona, de fer donació 

a l’Almoina d’uns casals i patis comprats per 50 florins d’or, ratifica la donació 
amb reserva dels drets reials 

b) 1416 juliol 7, Barcelona 
El rei Alfons aprova l’adquisició feta per l’Almoina a Bonastruc des Mestre i a 

Astruc Zabarra, de certes cases a fi d’ampliar l’edifici de la pròpia Almoina. 
Còpia de 1417, 38 x 43 cms. +Girona, 30. 
 
3813 
1417 febrer 23, Girona 
Mosse Astruc, jueu de Girona, i la seva esposa Dolça, venen a Pere de Bergadà, 

paborde de l’Almoina, una casa que tenen al call jueu, a la part inferior del mateix, 
prop de la capella de Sant Genís, i un pati, béns comprats l’any 1395 a Pere Joan, 



convers, dit abans Mosse Cabrit, i a la seva esposa Joana, dita abans Aster, pel 
preu de 85 lliures 5 sous. 

N. Miquel Pere. Amb escriptures d’àpoca, de procura a Ramon Mercader, 
convers de Girona, per donar possessió i de presa de possessió. 77 x 60 cms. 
+Girona, 30. 

 
3814 
1416 abril 6, Girona 
Bonastruc des Mestre, jueu de Girona, amb llicència reial, ven a l’Almoina una 

casa situada al capdamunt del call, pròxima a la capella de Sant Genís i a l’escala 
de la seu, pel preu de 100 lliures bar., amb reserva de treure vistes de la mateixa 
casa sobre el call. 

N. Miquel Pere. Amb escriptures d’àpoca, de presa de possessió i de rebut, per 
part de David Astruc, clavari de l’aljama, de 15 sous del preu de venda. 79 x 64 
cms. +Girona 31. 

 
3815 
1416 maig 20, Girona 
Astruc Zabarra, jueu de Girona, ven a Pere de Bergadà, paborde de 

l’Almoina, a fi d’ampliar l’edifici d’aquesta, una part d’una casa que té al call 
jueu, que afronta amb el fron de Ruca, i que posseeix com a curador dels béns de 
Vidal Bondia i de la seva esposa Regina, pel preu de 49 lliures 10 sous. 

N. Miquel Pere. 59 x 59 cms. +Girona, 32. 
 
3816 
1416 maig 20, Girona 
Astruc Zabarra, jueu de Girona, ven a Pere de Bergadà, paborde de 

l’Almoina, el dret de fer passar per un jardí de la seva propietat les aigües fluvials 
del forn de Ruca, per 66 sous bar. 

N. Miquel Pere. 64 x 42 cms. +Girona, 33. 
 
3817 
1416 octubre 15, Girona 
Pere de Darnius, canonge de la seu, permuta amb Pere de Bergadà, paborde de 

l’Almoina, la seva casa, situada al capdamunt del carrer del call, per la casa on es 
troben el pastador, l’arxiu i altres dependències de l’Almoina, situada prop del 
Palau episcopal, amb diversos pactes referents als censos que graven una i altra 
edificacions. 

N. Miquel Pere. 86 x 63 cms. +Girona, 34. 
 
3818 
1416 desembre 17, Girona 
Pere des Bosch, convers que mentre era jueu es deia Bonet Atzai, ven a Pere de 

Bergadà, paborde de l’Almoina, el dret de carregar sobre la paret d’una casa seva 
situada al call jueu, per a les noves cases de l’Almoina, per 44 sous. 

N. Miquel Pere. 43 x 55 cm. +Girona, 35. 
 
3819 
1421 juliol 28, Barcelona 



La reina Maria, a sùplica de Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, que 
desitja ampliar la casa d’aquesta, concedeix llicència als jueus per vendre-li cases i 
patis situats al call, per 200 florins. 

Còpia de 1421. 35 x 41 cms. +Girona, 37 
 
3820 
1421 octubre 15, Girona 
Priçosa, jueva viuda d’Astruc Zabarra, tudriu de Jucef Astruc Zabarra, fill 

seu, ven a Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, una casa i jardí sobre el qual 
l’Almoina tenia ja diversos drets, situada al call i que afronta a migdia amb el 
carrer dit de l’Ardiaca, per 65 lliures i 5 sous. 

N. Miquel Pere. 69 x 63 cms. +Girona, 38. 
 
3821 
1425 maig 24, Girona 
Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, que ha comprat a Salomó Samuel i 

Aster, esposos jueus de Girona, una casa situada al call d’aquesta ciutat, contigua 
a la nova casa de l’Almoina, l’estableix a Francesc Pla, beneficiat de la seu, a cens 
de 10 sous, per 80 lliures d’entrada. 

N. Miquel Pere. Carta partida. 31 x 37 cms. +Girona, 39. 
 
3822 
1423 març 18, Girona 
Salomó Samuel, jueu de Girona, i la seva esposa Aster, filla de Pere de Bordils, 

convers de Girona, de nom jueu Abram Aron, i de la seva esposa Orfila, venen a 
Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, amb llicència reial, una casa que afronta a 
orient amb el carrer del call, prop de es noves cases de l’Almoina, pel preu de 33 
lliures. 

N. Miquel Pere. 76 x 64 cms. +Girona, 40. 
 
3823 
1427 juny 18, Girona 
Pere Bosch, teixidor convers de Girona, de nom jueu Bonet Azdai, i la seva 

esposa Caterina, venen a Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, una casa i pati 
situats al call jueu de Girona, i que afronten a nord amb la capella de l’Almoina, 
pel preu de 150 lliures 10 sous. 

N. Berenguer Ferrer. 85 x 63 cms. +Girona, 41. 
 
3824 
1438 març 17, Girona 
Vicenç Ganundi, beneficiat de Sant Vicenç de la seu, ven a l’Almoina una casa 

que té a Girona, i que afronta a nord amb el peu de l’escala de la seu, pel preu de 
30 lliures. 

N. Berenguer Ferer sa Sala. 80 x 53 cms. +Girona, 42. 
 
3825 
1440 abril 4, Girona 
Narcís Carbó, escriptor de Girona, i el seu fill Bernat Miquel, venen a Joan 

Pellicer, paborde de l’Almoina, una casa que tenen a Girona, sota l’escala de la 
seu, i que afronta amb la capella de Sant Genís mitjançant carrer, per 40 lliures. 



N. Nicolau Roca. 34 x 49 cms. +Girona, 43. 
 
3826 
1441 gener 30, Girona 
Bernat Prim, obtentor del benefici de Santa Anastàsia fundat a la seu per 

Arnau Adroher, ven a Joan Pellicer, paborde de l’Almoina, una casa que té al 
costat de l’escala de la seu, i que afronta a migdia amb la casa de l’Almoina, per 90 
lliures. 

N. Jaume Fèlix Calvó. 59 x 61 cms. +Girona, 44. 
 
3827 
1432 juliol 31, Girona 
Joan Pellicer, paborde de l’Almoina, estableix a Bernat Rafart una casa 

situada al call de Girona, que Pere de Bergadà, anterior paborde, havia comprat a 
Bonastruc des Mestre el 1423. 

N. Berenguer Ferrer Sa Sala. 
Còpia de 1548. 58 x 33 cm 
+Girona, 45. 
 
3828 
1417 desembre 14, Girona 
El bisbe Dalmau de Mur, a instància de Pere de Bergadà, paborde de 

l’Almoina, autoriza la construcció d’una capella i altar de dicat a Sant Mateu, a les 
noves instalꞏlacions de l’Almoina situades prop del forn de Ruca, a sufragar amb 
un llegat de Bernat Estruch. 

32 x 39 cms. +Girona, 46. 
 
3829 
1426 maig 21, Girona 
Sentència arbitral de Joan de Palomar, canonge de la seu, i Antoni Davesa, 

jurista de Girona, en la causa entre Pere Benet, menor de dies d'una part, i 
l'Almoina i l'hospital nou de Girona, d'altra part, sobre l'herència de Pere Bonet 
major, que aquest havia llegat a l’hospital, a l’Almoina i als Predicadors, a parts 
iguals, per la que es modifica una clàusula del testament que prohibia a les hereves 
de sexe femení de firmar lluïcions. 

N. Miquel Pere. Dos exemplars. 72 x 61 cms. +Girona, 49. 
 
3830 
1423 gener 10, Girona 
Agnès, viuda de Guillem Vengut, jurista de Girona, funda un benefici a 

invocació de Santa Agnès a l’església de Sant Martí Sacosta, el dota amb censals 
per valor de 33 lliures 3 s. de pensió, i n’encomana el dret de presentació als 
sagristà i obrers de la mateixa, i subsidiàriament, al paborde de l’Almoina. 

N. Berenguer Ferrer sa Sala. Cò0pia de 1581. 74 x 67 cms. +Girona, 52. 
 
3831 
1422 agost 7, Girona 
Pere ça Tria, lloctinent del batlle general de Catalunya, ven en pública 

subhasta a Ramon Sampsó, ciutadà de Girona, la meitat de la senyoria útil de les 



crides de la gort reial de Girona, que havia estat de Caterina, viuda de Roger 
Malarç, per 110 lliures. 

N. Joan Escuder. Llatí i català. 80 x 71 cms. +Girona, 53. 
 
3832 
1229 maig 23, Girona 
a) Bartomneu de Vic i Berenguera, esposos, donen a la seva filla Bartomeua en 

legítima 600 morabatins alfonsins, que ella constitueix en dot per al seu futur 
marit, Ramon Andreu, el qual, amb consentiment del seu oncle, Bernat de Sitjar, li 
dòna el tantumdem, i els hipoteca sobre béns que té a Girona, a Gironella del Pla i 
al mas Torrell de Besalú i al moli de Roda d’aquest lloc 

b) Ramon Andreu dòna a la seva futura esposa un dècim dels seus béns, 
d’acord amb la llei goda. 

N. Bernat de Vic., S. Pasqual, 43 x 26 cms. Carta partida. +Girona, 54. 
 
3833 
1231 novembre 9 
Ramon de Bellmirall i el seu germà Bru fan composició en mans del germà 

d’ells, Bernat de Ballmirall, de Pere Guerau i de Berenguer Pere de Perles, sobre 
la partició dels béns heretats del seu pare situats a Girona, al burg de Sant Feliu, 
un mas de Celrà, una vinya de Vilablareix, un mas d’aquest darrer lloc, un monar 
establert per l’ardiaca, una possessió de Vallmajor i horts de l’horta d’Algivira de 
Girona. 

N. Bernat de Vic, de Girona. S. Pasqual 
Carta partida, 24 x 22 cm. 
+Girona, 55. 
 
3834 
(1259) 1260 gener 29 
Guillema, esposa de Pere de Santaeugènia i filla d’Arnau de Girona, ven a 

Berenguer de Jonquer una quarta part de les cases de dit Arnau, situades a 
l’Areny de Girona, i la quarta part d’una casa i camps situats a Celrà i Juià, per 
500 sous. 

N. Bernat de Vic. S. Joan de Porqueres. 62 x 28 cms. +Girona, 58 
 
3835 
(1267) 1268 febrer 23, Girona 
Agnès, viuda de Berenguer de Parlavà, revoca una donació feta a la seva filla 

difunta, Bartomeua, de cases i altres béns, per incompliment de la condició de que 
el marit d’aquesta, Pere Mercer, pagués els deutes de l’atorgant, i construís una 
casa amb dos llits reservats a pobres, i residís a Girona, 

N. Bernat de Vic. S. Miquel d’Om. 41 x 24 cms. +Girona, 59. 
 
3836 
1278 maig 10 
Codicil de Jaume d’Olives, que reforma un testament fet l’any anterior, en el 

que prenia per marmessors el paborde de l’Almoina i el capellà de Sant Nicolau; 
pren ara per marmessors Pere de Bell-lloc, pellisser, nebot seu, i Guillem de 
Meixella, pedrer del burg de Sant Pere de Galligants; llega a la seva neboda 
Berenguera, filla de Joan Agret, germà seu, una illa comprada a Guillem de 



Masdevall de Viladevaques; a la capella de Santa Maria d’Olivars, una vinya dita 
de Boades que té per Sant Pere de Rodes, la vinya de Tenritz i unes cases 
comprades a Berenguer de Falgueres, béns que haurà d’administrar el domer 
menor de Sant Julià de Ramis; institueix hereva l’Almoina de les cases que té a 
Olivars, del molí d’Olivars sobre el riu Terri i d’unes cases que té prop del forn de 
Ruca, a fi que es donin dos dies més de pa als pobres. 

N. Miquel d’Om. 59 x 28 cms. +Girona, 60. 
 
3837 
1352 octubre 16, Girona 
Guillem de Roca, clergue de la seu, i Ferrer de Segurioles, mercader de 

Girona, marmessors per nomenament episcopal del testament de Pere Fullà 
(Fuyà), ferrer de Girona, atesa la mort de Francesca, filla de Guillem Ramon de 
Serra i de Francesca, i hereva de dit Fullà, prenen inventari dels béns, consistents 
en una casa situada al carrer de les Ballesteries, que afronta amb el mur del call, i 
tres cases de Cartellà; la Joeria, la borda de Perafita i el mas Eiximenis o de Suro 
Bataller, amb béns mobles que s’enumeren. 

N. Ramon de Bruguera. 51 x 35 cms. +Girona, 61. 
 
3838 
1348 juny 12 
Testament de Pere de Cardonets, ciutadà de Girona, que pren per marmessors 

el prior dels Predicadors, Berenguer de Puig, dominic, Ramon Tortosa, draper, 
Jaume Comte, notari i el fill de l’atorgant, Francesc; elegeix sepultura als 
dominics; fa diversos llegats de devoció; llega al seu germà Francesc una casa 
situada prop del monestir de Santa Clara; al seu fill Francesc, la lleuda de la pedra 
de Girona, a la seva filla Sança, objectes de plata; als pobres de l’hospital nou de 
Girona, una casa situada al barri del Mercadal; a l’hospital de Besalú, els ingressos 
que té per l’ofici de reconèixer mesures; als predicadors de Girona, nuna casa 
situada a Girona; i fa hereus universals a parts iguals els Predicadors de Girona, 
l’Almoina i el seu fill Francesc. 

N. Pere Rei, de Girona Carta partida. 70 x 58 cms. +Girona, 62. 
 
3839 
1354 gener 25, Girona 
Elvira, filla d’Arnau Perpinyà, mercader de Girona, fa donació a la seva mare 

Elvira, amb consentiment del seu oncle, Bonanat de Tornavells, i dels seus cosins, 
de la casa que habitava dit Arnau, situada a la plaça de les Albergaries, i de 
l’herència del seu pare, situada a Morasac de Peralada, amb retenció dels drets del 
dot de Sibilꞏla, germana de l’atorgant i esposa de Guillem Oliver de Mallorca.+ 

N. Jaume Comte. Carta partida. 56 x 40 cms. +Girona, 63. 
 
3840 
1367 juliol 1, Girona 
El bisbe Berenguer de Cruïlles institueix a la seu un aniversari de 52 sous de 

renda, i un de 30, i en confía l’administració al paborde de l’Almoina, al que lliura 
250 lliures, part dels 14.520 sous amb els quals dit paborde ha comprat a Caterina, 
hereva de Bernat de Bordils, el domini directe de dues peixateries i de diverses 
cases situades a Girona, indret de Trilla d’ en Bordils o Carrer Nou; disposa també 
la dotació d’una llàntia a la seu amb un cens sobre el mas Vinyes d’Aiguaviva. 



N. Ramon de Bruguera. Carta partida. 73 x 60 cms. +Girona, 64 
 
3841 
1364 juliol 6, Girona 
Pere de Montcorb i Ramon Albert, rectores ede l’Almoina del Vestuari de la 

seu, Ramon Masó i Nicolau de Font, procuradors de l’Almoina del Pa; Pere de 
Bordils, Guillem de Castell i Ferrer de Segurioles, cònsols, i Francesc de Savarrés, 
comanador de l’Hospital Nou de Girona, haven passat comptes amb Brunissendis, 
viuda de Bonanat de Tornavells, que es reprodueixen, els aproven i li cedeixen en 
violari l’usdefruit d’una casa situada a les Albergaries de Girona 

N. Ramon de Bruguera. 92 x 63 cms. +Girona, 65 
 
3842 
1364 juliol 6, Girona 
Pere de Montcorb i Ramon Albert, rectors de l’Almoina del Vestuari de la seu, 

Ramon Masó i Nicolau de Font, procuradors de l’Almoina del Pa; Pere de Bordils, 
Guillem de Castell i Ferrer de Segurioles, cònsols, i Francesc de Savarrés, 
comanador de l’Hospital Nou de Girona, atès el llegat de Bonanat de Tornavells, 
ciutadà de Girona, cedeixen a Brunissendis, viuda d’aquest, crèdits del seu difunt 
marit per valor de 597 lliures, 17 sous, 9 diners. 

N. Ramon de Bruguera. 66 x 61 cms. +Girona, 65bis 
 
3843 
1371 mai 8, Girona 
Brunissendis, viuda de Bonanat de Tornavells, ciutadà de Girona, firma rebut 

a Ramon Albert, rector del Vestuari i a Arnau de Roca, procurador de Pere 
Dalmau, paborde de l’Almoina del Pa, de 29 lliures 1 sous 5 diners, per despeses en 
la realització de l’herència del seu marit, llegada a l’Hospital Nou de la ciutat i a 
les referides almoines. 

N. Pere de Pont. Carta partida. 59 x 41 cms. +Girona, 65ter. 
 
3844 
1363 març 16, Girona 
Testament de Bernat Corder, corder de Girona, que pren per marmessors 

Arnau Albert, draper, Bernat de Pou, corder, i la pròpia esposa, Francesca; elegeix 
sepultura a Sant Feliu, a la sepultura de la confraria de Sant Narcís; fa llegats de 
devoció; llega a la seva filla Marquesa 50 lliures i una casa situada a la plaça de 
Sant Feliu; firma a la seva esposa el dot de 2.600 sous; institueix hereu universal el 
fill Bonanat, i li substitueix dita Marquesa, i a questa, els pobres de Jesucrist. 

N. Ramon de Bruguera. 66 x 52 cms. +Girona, 66. 
 
3845 
1427 abril 5, Girona 
Bartomeu Suybès, ferrer de Girona, fa donació per causa de núpcies a la seva 

filla Bernardina, esposa de Jaume Arloví, cirurgià de la mateixa ciutat, d’una casa 
situada a Girona, indret de Calonge, el dret de fer llenya al bosc d’en Derroca de 
Sant Daniel i una horta de 7 vessanes i una casa situats a Santa Eugènia. 

N. Pere Gilabert. 29 x 49 cms. +Girona, 67. 
 
3846 



1484 octubre 26, Girona 
Caterina, viuda de Joan Andreu, paraire de Girona, el seu fill Bernat Andreu i 

l’esposa d’aquest venen als aniversaris de Sant Feliu de Girona un censal de 40 
sous de pensió que Francesc Serra, ciutadà de Girona, i la seva esposa Isabel els 
feien, i que havien adquirit per compra a donya Constança de Vallgornera, 
abadessa de Sant Bartomeu de Bell-lloc, pel preu de 40 lliures. 

N. Ramon Mercader. 32 x 66 cms. +Girona, 68. 
 
3847 
1601 setembre 15, Girona 
Anna Barrera, viuda de Francessc Barrera, notari de Girona, constitueix en 

dot per al seu futur marit, Martirià Bonacasa, veí de Besalú, l’heretat del seu 
primer marit, situada a Sant Pere Pescador, una casa a la Cort Reial de Girona, 
una casa i hort prop del convent de la Mercè de la mateixa ciutat i 250 lliures que 
el dit Martirià correspon amb el tantumdem. 

N. Rafael Albert. 21 x 43 cms. +Girona, 69. 
 
3848 
1209 abril 22 
Ramon de Campdorà firma a Arnau d’Escala la vinya [situada a Campdorà] 

que per ell tenen els fills de Pere Ponç, de qui dit Arnau l’ha rebuda en penyora 
d’un préstec, per 5 sous, i es compromet a retornar-los si el préstec fos restituit 
dins dos anys. 

N. Pere d’Esclet, sots-diaca. 13 x 16 cms. +Girona, 70. 
 
3849 
1215 juny 12 
Ramon de Campdorà ven a Arnau d’Escala el domini que té sobre una vinya 

que aquest ha comprat a Ponç, fill de Pere Ponç, que la tenia per compra feta a 
Carbó de Modeguera, situada a Santa Eulàlia Sacosta, per 25 sous bar. 

N. Bernat Esteve, canonge de Girona. S. Pasqual de Santa Elena 
11 x 21 cm 
Girona, 70 bis. 
 
3850 
1218 juliol 29 
Ponç de Campdorà i la seva esposa Ginczana venen a Arnau d’Escala els seus 

drets sobre la vinya del Cuminal [situada a Campdorà], que dit Arnau té 
empenyorada per Bernat Renau, per 10 sous. 

N. Bonhome. 11 x 16 cms. +Girona, 71. 
 
3851 
1218 juliol 29 
Ponç de Campdorà i la seva esposa Ginczana venen a Arnau d’Escala els seus 

drets sobre la vinya de Cuminal que dit Arnau té empenyorada per Bernal Renall, 
per 10 sous. 

N. Bonhome. 11 x 16 cms. +Girona, 72 
 
3852 
1387 genern 21, Girona 



Bernat de Sitjar jove ven a Pere de Pou de Campdorà una vinya situada al Pla 
de Mont de Campdorà, prop de la muntanya, de 6 vessanes de cabuda, pel preu de 
110 lliures, amb reserva de senyoria directa per a la pabordia de Juny de Sant 
Feliu de Girona. 

N. Bernat Pintor. Còpia de 1401. 54 x 46 cms. +Girona, 73 
 
3853 
1417 maig 31, Girona 
Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, estableix a Bartomeu Riba, de 

Campdorà, una terra situada a aquest lloc, indret de Roques Picades, que és 
abandonada des de fa més de 40 anys, per a plantar-hi vinya o avellaners en el 
termini de 10 anys, a cens de 18 diners, per 66 sous d’entrada. 

N. Miquel Pere. 41 x 40 cms. +Girona, 74. 
 
3854 
1555 gener 4, Girona 
Pere de Pou de Mont, de Campdorà, retorna al seu fill Pere la donació 

universal de béns que aquest li havia fet el 1551. 
N. Narcís Gifra. 28 x 23 cms. +Girona 75. 
 
3855 
1617 octubre 14, Girona 
Antiga Casadellà, propietària del mas Casadellà de Campdorà, viuda de 

Miquel Pujol àlies Casadellà, Ponç Barri àlies Casadellà, gendre seu i Magdalena, 
filla i esposa d’ells respectivament, fan donació a Esperança, germana de dita 
Magdalena, de 70 lliures i aixovar per al matrimoni que ha de contreure amb 
Rafael Torner, fill d’Antoni Torner, teixidor de Sant Miquel de Campmajor, i de 
Vicenta, esposa d’aquest. 

N. Pere Vinyoles. 45 x 28 cms. +Girona, 76 
 
3856 
1151 novembre 23 
Berenguer, sots-diaca, fill de Berenguer Sendi, defineix al seu germà Pere els 

seus drets de legítima sobre una vinya situada a Vila-roja, per 50 sous de diners de 
Girona. 

N. Arnau, levita. 12 x 15 cms. +Girona, 77. 
 
3857 
1127 febrer 24 
Ponç, fill d’Arnau Ramon Moneder, amb consentiment d’Eicete, germana 

seva, i del marit d’aquesta, Berenguer Pere, ven a Berenguer Sendred i a la seva 
esposa Ermessendis una vinya situada a Vila-roja per 15 sous de plata “bonarum 
monetarum Girundensium ad pensum ferri” i un morabatí. 

N. Pere, prevere. 10 x 37 cms. +Girona, 78. 
 
3858 
1157 desembre 14 
Gener i Mascarona, esposos, venen a Pere d’Escala i a la seva esposa Garsendis 

una vinya situada a Vila-roja, que afronta a orient amb la vinya que havia estat 
d’Arnau Ramon Moneder, per 35 sous, moneda de Girona 



N. Serenus. 25 x 21 cms. +Girona, 79. 
 
3859 
1130 abril 25 
Berenguer Pere, Dorca i Ponç, cosins de Garsendis, i el seu germà Pere 

Ademar, fan donació a Pere Ramon, dit “Camp de Parabolis” i a dita Garsendis, 
d’una vinya situada a Vila-roja, al suburbi de Sant Feliude Girona, que Miró 
Alvini havia donat al seu gendre Ademar i a la seva filla Ermessendis, i que 
afronta a orient amb la d’Arnau Ramon Moneder, amb reserva de retrocessió si 
Garsendis no tingués fills. 

N. Pere, prevere. 16 x 24 cms. +Girona, 80. 
 
3860 
1245 desembre 6 
Ramon de Gironella, fill de Ramon de Gironella, ven a Pere de Pedrinyà, 

paborde de l’Almoina, dues parts del mas Carrera de Vila-roja, on habita Bernat 
de Carrera, dues parts de la vinya que Arnau d’Escala posseeix per un terç i una 
tasca que rep al mas Terrats, situat tot a Vila-roja, per 16 marcs de plata. 

N. Bernat de Vic, de Girona. S. Ramon de Mercadal. 59 x 20 cms. +Girona, 81. 
 
3861 
(1245) 1246 gener 10 
Pere de Pedrinyà, paborde de l’Almoina, firma rebut als marmessors de Pere 

de Cistella, clergue, de 300 sous melg. llegats a l’Almoina, i que ha esmerçat en una 
compra feta a Ramon i Simó de Gironella, germans, per la que ha pagat 16 marcs 
de plata, i promet celebrar l’aniversari del difunt. 

N. Guillem de Moles. Carta partida. 22 x 24 cms. +Girona, 82. 
 
3862 
1246 maig 23 
Brunissendis de Gironella i el seu fil, Simó firmen a Pere de Pedrinyà, paborde 

de l’Almoina, la venda que a aquest ha vet Ramon de Gironella, fill i germà seu 
respectivament, de dues parts del mas Carrera de Vila-roja, dues parts de la vinya 
que per l’altre terç és d’Arnau d’Escala i la tasca del mas Terrats de Vila-roja. 

N. Bernat de Vic. S. Ramon de Mercadal. 32 x 14 cms. +Girona, 83. 
 
3863 
1282 maig 16 
Guillem de Clota, paborde de l’Almoina, i Pere de Cornellà, procurador de la 

mateixa, estableixen a Arnau de Carrera, de Vila-roja, la vinya dita del Pla, que 
afronta a migdia i a nord amb torrent, a cens de 15 sous, per 10 sous d’acapte. 

N. Besalú Burgués, de Girona. 26 x 23 cms. +Girona, 84. 
 
3864 
(1287) 1288 febrer 12 
Guillem de Clota, paborde de l’Almoina i Arnau, paborde de Sant Martí 

Sacosta, estableixen a Guillema, filla de Bernat Jordi de Sarrià, el mas que tenen 
per dos terços l’Almoina i per un terç Sant Martí, dit mas Carrera de Vila-roja, 
parròquia de Sant Feliu de Girona 

N. Besalú Burgués. Carta partida. 26 x 23 cms. +Girona, 85. 



 
3865 
1356 novembre 11, Girona 
Bernat Llavanera, blanquer de Girona, ven a Joan de Roure, natural de 

Vilobí, casat al mas Daroca de Sant Daniel, una vinya que té a directe domini de 
Guillem Sunyer, situada a Vila-roja, pel preu de 30 sous. 

N. Simó de Bosseganys. 60 x 40 cms. +Girona, 86. 
 
3866 
1401 febrer 20, Girona 
Nicolau Barba, bracer de Girona, ven a Bernat Pascol, mercader de la mateixa 

ciutat, un erm que té a Vila-roja, per 54 sous bar., amb reserva de directe domini 
per als hereus de Berenguer de Font, tresorer de la seu, i de cens de 10 sous per als 
dominics de Girona 

N. Francesc Vidal. 39 x 47 cms. +Girona, 87. 
 
3867 
1404 desembre 12. 
Francesca, esposa de Ramon Bas, albadiver de Girona, i filla de Joan Roura 

àlies Daroca, natural de Vilobí i veí de Girona, ven a Guillem Güell, bracer de 
Girona, una vinya situada a Vila-roja, per 22 sous. 

N. Narcís Simó. 42 x 31 cms. +Girona, 88. 
 
3868 
1406 març 23, Girona 
Guillem Güell, bracer de Girona, i la seva esposa Francesca venen a Bernat 

Pascol, mercader de Girona, un erm i bosc situat a Viola-roja, per 33 sous, amb 
reserva de directe domini per als Aniversaris presbiterals de la seu i cens de 5 sous 
per als dominics de Girona 

N. Miquel Pere. 42 x 33 cms. +Girona, 89 
 
3869 
1406 maig 19, Girona 
Fra Francesc Llapart, prior del convent dels dominics de Girona, que rebia 11 

sous d’una possessió que havia estat vinya, situada a Vila-roja, i que és a directe 
domini dels Aniversaris presbiterals de la seu, després d’haver estat renunciada el 
1401, l’estableix a cens de 10 sous a Bernat Pascol, mercader de Girona 

N. Pere Cervià. 33 x 51 cms. +Girona, 90. 
 
3870 
1189 juliol 26 
Testament de Pere Bonet, fet en ocasió de visitar el Sant Sepulcre, que pren per 

marmessors la seva esposa Ermessendis i Bernat de Mora; llega al seu nutritus 
Pere les cases pròximes a les de Gironès Ferrer i les que havia donat en dot a dita 
Ermessendis; llega a aquesta les cases que té prop dels molins de Sant Pere, en alou 
de Santa Maria, i la seva vinya de Basconella. 

N. Ermengol, de Girona. S. Arnau, sotsdiaca. 
16 x 14 cm 
+Girona, 91. 
 



3871 
1251 abril 25 
Pere Oller, ciutadà de Girona, i el seu fill Bernat, venen a Ramon de Bussac de 

Godor i a Bernat Diví de Gordó un hort situat al Mercadal que tenen per compra 
feta a Guillem Calvet, a la seva esposa Bernarda i al seu fill Bru i que afronta amb 
el rec de Cadiretes que va als molins del Mercadal, i 14 aurei i 2 diners que reben 
sobre l’horta d’Algivira que havia estat de Bonardell, canonge de la seu, de la que 
s’indiquen els noms dels 14 enfiteutes, pel preu de 4.000 sous dels de 88 el marc. 

N. Bernat de Vic, de Girona. S. Joan de Porqueres. 
71 x 41 cm. Hi ha còpia de 1276, 81 x 37 cm 
+Girona, 92. 
 
3872 
1372 gener 17, Girona 
Bernat Suybès, ferrer de Girona, fa feretament per causa de núpcies al seu fill 

Bartomeu, amb reserva d’usdefruit, de 600 sous per al testament, i, si no pogués 
conviure amb la família, d’una casa situada a la Ferreria de Girona 

N. Bonanat Nadal. 
Carta partida, 41 x 31 cm. 
+Girona, 93. 
 
3873 
1349 octubre 30 
Francesca, filla de Guillem de Coll, draper de Girona i esposa de Bernat 

Teixidor, també draper de Girona, degfineix al seu germà Francesc de Coll 
l’herència del seu pare i particularment una feixa situada a Gironella del Pla, per 
15 lliures bar., amb retenció de la seva dot de 400 sous i d’una casa situada al 
Mercadal, prop del molí de draps de Ramon Calvet. 

N. Pere Peri, de Girona 
71 x 62 cm 
+Girona, 94. 
 
3874 
1400 desembre 8, Girona 
Bernat de Sitjar, ciutadà de Girona, ven a Elvira, viuda de Bernat Estruch, 9 

sous 6 d. de cens que rep per la casa de Berenguer Espigoler, jurista, situada al 
carrer de la Sabateria Vella; 4 sous 6 d. per la casa de Francesc Escot, situada al 
mateix carrer; 4 sous 6 d. sobre un obrador situat prop de la Torre del Call, que té 
Francesc Marcabrú, mercader; 8 sous 6 d. sobre la casa de Joan Salort, situada 
prop de la Cort Reial; 8 sous sobre la casa de Pere de Pou, de Campdorà, i 19 sous 
que li fa el mateix per una coromina situada a Campdorà, béns, els situats a 
Girona, que havia adquirit a Francesc Oller i els seus l’any 1377, pel preu de 126 
lliures. 

N. Francesc Vidal, 66 x 64 cms. +Girona, 95. 
 
3875 
436 maig 18, Girona 
Clàusules del testament d’Antònia, viuda de Joan Cavalleria, ciutadà de 

Girona, que pren per marmesors el seu marit, Bartomeu d’Avellaneda, senyor del 
castell d’Orriols, cunyat seu, Clara, esposa de Bonanat Serra, ciutadà de Girona, i 



Margarida viuda de Joan Cavalleria, metge de Girona, germanes seves; institueix 
hereus els seus fills Margarida i Bernat; llega a aquest l’horta d’Algivira i a 
aquella una casa situada prop del pont dels Perolers, amb diverses substitucions. 

N. Berenguer Ferrer sa Sala. Còpia de 1497. 34 x 33 cms. +Girona, 96 
 
3876 
1060 agost 25 
Mateu i Narbona, esposos, empenyoren a Arnau de Campins i a la seva esposa 

Petronila dues feixes que tenen a la parròquia de Montfullà, una de les quals 
afronta amb alou de Guillem de Vilademúç, i l’altra amb Guillem de Paba, per 8 
sous de diners de Barcelona. 

N. Udalard, prevere. 9 x 30 cms. +Girona, 97. 
 
3877 
1160 febrer 26 
Arnau Sunyer i Ermessendis, esposos, venen a Pere Arnau d’Escala una vinya 

situada a Montoriol que afronta a migdia amb la ivnya del jueu Vidal, pel preu de 
56 sous de Girona 

N. Esteve. 8 x 22 cms. +Girona, 98. 
 
3878 
1184 abril 9 
Pere Martí i Ermessendis, esposos, venen a Guillema de Molins una vinya que 

tenen a la muntanya de Girona, indret d’Espirà, en alou de Sant Feliu de Girona, 
pel preu de 10 sous, moneda de Girona, i 4 sous per a Ramon d’Era, lloctinent 
senyorial. 

N. Bernat, sots-diaca. 13 x 23 cms. +Girona, 99. 
 
3879 
1219 agost 3 
Sibilꞏla, viuda de Pere Ramon de Carrera, cedeix a Arnau d’Escala, cosí seu, 

tots els seus drets sobre un bosc que aquest ha comprat a Ponç de Llorà, fill de 
Pere Ponç, situat a la muntanya de Girona, prop de la vinya comprada per dit 
Arnau a Pere Isarn. 

N. Bernat Esteve. S. Ramon de Santa Elena. 12 x 17 cms. +Girona, 101. 
 
3880 
1288 abril 9 
Astruc Bedós, jueu de Girona, estableix a Blanquet de Campdorà i a la seva 

esposa Ermessendis, una vinya situada a la muntanya de Girona, indret de ses 
Planes de la parròquia de Santa Eulàlia Sacosta, que havia tingut Joan Mestre, a 
cens d’una migera d’avellanes. 

N. Besalú Burgués. Carta partida. 20 x 21 cms. Signatura jueva. +Girona, 102. 
 
3881 
1292 abril 17 
Jucef, fill de Salomó Bonafè, jueu de Girona, estableix a Castelló Blanquet, de 

Campdorà, i a la seva esposa Ermessendis, una vinya situada a la muntanya de 
Girona, indret de ses Planes, a cens de 3 sous, per 2 sous d’entrada. 



N. Besalú Burgués. S. Pere Burgués. Carta partida. 24 x 22 cms. Signatura 
jueva. +Girona, 103. 

 
3882 
(1304) 1305 gener 4 
Saltell de Porta, jueu de Barcelona, fill de Vidal de Porta, jueu de Besalú, ven a 

Castelló Blanquet, de Campdorà, i a la seva esposa Ermessendis, tres sos de cens 
que aquests li fan per una vinya situada a la muntanya de Girona, indret de 
Planes, per 50 sous bar. 

N. Jaume Tresfort. 19 x 28 cms. +Girona, 104. 
 
3883 
1372 febrer 10, Girona 
Guillem Daroca, de la vall de Sant Daniel, parròquia de Sant Feliu de Girona, 

tutor de Guillem i Narcís, fills de Guillem Marc, bracer de Girona, ven en pública 
subhasta a Francesc Caulés, sabater de Girona, una casa i terra, dita el Colonge, 
situada al puig de damunt la ciutat de Girona, que fa cens a Francesc de Terrades, 
per 830 sous que són esmerçats en satisfer els deutes que es ressenyen. 

N. Bartomeu Tort. 86 x 59 cms. +Girona, 105. 
 
3884 
1322 maig 13 
Castelló Blanquet, de Campdorà, parròquia de Santa Eulàlia Sacosta, i la seva 

esposa Ermessendis, venen a Jaume Corretger, taverner de Girona, i a la seva 
esposa Maria, un bosc amb avellaners i vinya, situat a la muntanya de Girona, 
indret de Planes, pel preu de 1.000 sous bar. 

N. Jaume Tresfort. 53 x 38 cms. +Girona, 106. 
 
3885 
1328 juliol 2 
Arbitratge d’Arnau Capeller, de Sant Daniel, i Pere de Mas, de Campdorà, en 

la contesa entre Bartomeu Corretger, de Girona, i Joan d’Aulina, de Sant Daniel, 
sobre dret de pas al lloc de Planes, a la vall de Sant Daniel. 

N. Ramon Viader. Carta partida. 39 x 30 cms. +Girona, 107. 
 
3886 
1331 agost 13 
Bartomeu Corretger, de Girona, estableix a Pere Riambau, de Girona, una 

feixa situada a la muntanya de Girona, indret de Planes, plantada de vinya, a cens 
de 3 sous, per 7 lliures 10 sous d’entrada. 

N. Arnau de Mas, de Girona Carta partida. 29 x 29 cms. +Girona, 108. 
 
3887 
1331 agost 13 
Bartomeu Corretger, de Girona, estableix a Pere Riambau, de Girona, una 

feixa situada a la muntanya de Girona, indret de Planes, plantada de vinya, a cens 
de 3 sous, per 7 lliures 10 sous d’entrada. 

N. Arnau de Mas, de Girona Carta partida. 30 x 28 cms. +Girona, 109 
 
3888 



1331 agost 13 
Bartomeu Corretger, de Girona, estableix a Berenguer de Masó, traginer de 

Girona, una feixa situada a la muntanya de Girona, indret de Planes, plantada de 
vinya, a cens de 3 sous, per 7 lliures d’entrada. 

N. Arnau de Mas, de Girona Carta partida. 30 x 28 cms. +Girona, 110 
 
3889 
1331 agost 13 
Bartomeu Corretger, de Girona, estableix a Bartomeu d’Osca, espaser de 

Girona, una feixa situada a la muntanya de Girona, indret de Planes, plantada de 
vinya, a cens de 3 sous, per 8 lliures 10 sous d’entrada. 

N. Arnau de Mas, de Girona Carta partida. 29 x 28 cms. +Girona, 111 
 
3890 
1331 agost 17 
Bartomeu Corretger, de Girona, estableix a Pere Vidal, cuirater de Girona, 

una feixa situada a la muntanya de Girona, indret de Planes, plantada de vinya, a 
cens de 3 sous, per 6 lliures d’entrada. 

N. Arnau de Mas, de Girona. Carta partida. 32 x 30 cms. +Girona, 112. 
 
3891 
1331 octubre 15 
Bartomeu Corretger, mercader de Girona, i el seu pare Jaume, estableixen a 

Arnau Vidal, argenter de Girona, una feixa situada a la muntanya de Girona, 
indret de Planes, a cens de 3 sous, per 6’5 lliures d’entrada. 

N. Arnau de Mas, de Girona Carta partida. 37 x 26 cms. +Girona, 113 
 
3892 
1331 setembre 23 
Bartomeu Corretger, de Girona, estableix a Bernat de Devesa, també de 

Girona, dues feixes situades a la muntanya de Girona, indret de Planes, plantada 
de vinya, a cens de 3 sous, per 9 lliures d’entrada. 

N. Arnau de Mas, de Girona Carta partida. 35 x 30 cms. +Girona, 114. 
 
3894 
1331 agost 10 
Bartomeu Corretger, de Girona, estableix a Saurina, esposa de Jaume Morell, 

corretger de Girona, dues feixes situades a la muntanya de Girona, indret de 
Planes, a cens de 6 sous, per 240 sous d’entrada. 

N. Arnau de Mas, de Girona Carta partida. 41 x 49 cms. +Girona, 115 
 
3895 
1333 juliol 2 
Bartomeu Corretger, ciutadà de Girona, i Jaume Corretger, taverner, pare 

seu, amb l’esposa d’aquest, Maria, venen a Pere Casadevall, beneficiat de la seu, 
30 sous de cens que reben d’Arnau Vidal, argenter de Girona, Bernat de Devesa, 
Saurina, esposa de Jaume Morell, Pere Vidal, cuirater, Pere Riambau, Berenguer 
de Masó, de Girona, i en Miralles de Sant Daniel, per feixes situades a la muntanya 
de Girona, indret de ses Planes, pel preu de 58 lliures. 

N. Arnau de Mas. 63 x 45 cms. +Girona, 116. 



 
3896 
1334 abril 23 
Pere Riambau, blanquer de Girona, ven a Pere de Miralles, de Sant Daniel, 

una feixa que té a la muntanya de Girona, indret de Planes, a directe domini de 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, pel preu de 10 lliures. 

N. Arnau de Mas. 31 x 32 cms. +Girona, 117. 
 
3897 
1345 juny 1 
Pere Riambau, blanquer de Girona, ven a Guillem Manlleu i Guillema, 

esposos, una vinya que té a la muntanya de Girona, a directe domini de Pere de 
Casadevall, beneficiat de la seu, pel preu de 8 lliures. 

N. Ramon de Bruguera. 45 x 31 cms. +Girona, 118. 
 
3898 
1357 desembre 30, Girona 
Guillema, viuda de Guillem Manlleu, ven a Berenguer de Prat, ferrer de 

Girona, una vinya situada a la muntanya de Girona, indret de Planes, que es té per 
l’Almoina, per 22 lliures. 

N . Guillem Llobet. 61 x 36 cms. +Girona, 119. 
 
3899 
1393 novembre 22, Girona 
Ramon Negrell, de Montjuïc, parròquia de Santa Eulàlia Sacosta, ven a Antoni 

Biure, corder de Girona, una vinya situada a la vall de Sant Daniel, indret de 
Planes, que és a directe domini de l’Almoina, pel preu d’11 sous. 

N. Berenguer Capella. 46 x 33 cms. +Girona, 120 
 
3900 
1413 agost 31, Girona 
Antoni Biure, corder de Girona, renuncia per cens excessiu a Pere de Bergadà, 

paborde de l’Almoina, una vinya situada a la vall de Sant Daniel, indret de ses 
Planes, per la que fa 3 sous de cens. 

N. Joan de Font. 26 x 32 cms. +Girona, 121. 
 
3901 
1404 juny 23, Girona 
Pere de Prats, de Girona, renuncia per cens excessiu a Pere de Bergadà, 

paborde de l’Almoina, una vinya situada a la vall de Sant Daniel, indret de ses 
Planes, per la que fa 9 sous de cens 

N. Bernat Pintor. 30 x 42 cms. +Girona, 122. 
 
3902 
1417 agost 31, Girona 
Pere Mieres, pedrer de Girona, renuncia per cens excessiu a Pere de Bergadà, 

paborde de l’Almoina, una vinya situada a la muntanya de Girona, indret de ses 
Planes, per la que fa 6 sous de cens. 

N. Francesc Vidal. 28 x 36 cms. +Girona, 123. 
 



3903 
1436 juny 23, Girona 
Joan Miralles, de Sant Daniel renuncia per cens excessiu al paborde de 

l’Almoina, una vinya situada a la vall de Sant Daniel, indret de ses Planes, per la 
que fa 3 sous de cens 

N. Berenguer Ferrer sa Sala. 32 x 36 cms. +Girona, 124. 
 
3904 
1438 juny 23, Girona 
Joan Negrell, de Montjuïc, parròquia de Santa Eulàlia Sacosta, renuncia per 

cens excessiu a Joan Pellicer, paborde de l’Almoina, un erm situat a la vall de Sant 
Daniel, indret de ses Planes, per la que fa 3 sous de cens. 

N. Francesc Negrell. 26 x 29 cms. +Girona, 125. 
 
3905 
1088 març 5 
Pere Llobató, la seva esposa Dominica, el seu germà Guillem Llobató i l’esposa 

d’aquest, Blancussa, venen a Pere Arnau i Ermessendis, esposos, una vinya que 
tenen damunt l’alou que aquests darrers han comprat a Ponç Sunyer i 
Ermengarda, esposos, situada a l’indret d’Espirà, al lloc dit Escubier, que afronta 
amb terres de jueus, pel preu de 10 sous de plata. 

N. Riambau, levita. 14 x 24 cms. +Girona, 126 
 
3906 
1197 maig 15 
Arnau d’Escala ven al seu germà Guillem d’Escala la meitat d’una vinya que 

tenen per indivís, situada a la muntanya de Girona, indret d’Espirà, pel preu de 
300 sous bar. 

N. Ermengol. S. Bernat Esteve. 13 x 14 cms. +Girona, 127. 
 
3907 
1305 novembre 19 
Berenguer d’Escala, cavaller de Girona, fa donació a Pere Vidal de Font, de 

Sant Mateu de Montnegre, d’una feixa de vinya situada a la muntanya de Girona, 
indret d’Espirà, amb reserva de fer-li 6 sous de cens. 

N. Guillem Fuià, de Girona Còpia de 1361. 35 x 39 cms. +Girona, 128. 
 
3908 
1303 novembre 10 
Pere Bartomeu, teixidor de Girona, renuncia a Berenguer d’Escala, cavaller, 

una vinya que té per ell, situada a la muntanya de Girona, indret d’Espirà. 
N. Besalú Burgués. 8 x 19 cms. +Girona, 129 
 
3909 
1352 maig 16, Girona 
Jaume de Font, ciutadà de Girona, ven a Guillem de Castell, de la mateixa 

ciutat, una terra, bosc, vinya i avellaneda situada a la muntanya de Girona, indret 
de Montoriol, que és a directe domini del benefici de Sant Marc, de la capella de 
les Puelles de Girona, pel preu de 28 lliures 10 sous. 

N. Simó de Bosseganys. 29 x 39 cms. +Girona, 130/1. 



 
3910 
1352 maig 16, Girona 
Jaume de Font, ciutadà de Girona, ven a Guillem de Castell, de la mateixa 

ciutat, una terra, bosc, vinya i avellaneda situada a la muntanya de Girona, indret 
d’Espirà, pel preu de 9 lliures. 

N. Simó de Bosseganys. Cosit amb altres. +Girona, 130/2. 
 
3911 
1352 maig 16, Girona 
Jaume de Font, ciutadà de Girona, ven a Guillem de Castell, de la mateixa 

ciutat, una vinya i bosc, situada a la muntanya de Girona, indret de Montoriol, que 
és a directe domini dels hereus de Bellshom Escapat i Bonanasc Vidal, jueus de 
Girona, pel preu de 8 lliures. 

N. Simó de Bosseganys. Cosit amb altres. +Girona, 130/3 
 
3912 
1352 maig 16, Girona 
Jaume de Font, ciutadà de Girona, ven a Guillem de Castell, de la mateixa 

ciutat, una vinya i bosc, situada a la muntanya de Girona, indret de Montoriol, que 
és a directe domini de la sagristia de Sant Pere de Galligants, pel preu de 10 sous 
bar. 

N. Simó de Bosseganys. Cosit amb altres. +Girona, 130/4. 
 
3913 
1352 maig 16, Girona 
Jaume Cifre, fill de Jaume Font i Blanca, esposos, firma a Guillem de Castell la 

venda que el seu pare ha fet a aquest de terres situades a la muntanya de Girona, 
indret de Montoriol. 

N. Simó de Bosseganys. Cosit amb altres. +Girona, 130/6. 
 
3914 
1411 febrer 5, Girona 
Francesc Cases, hostaler de Girona, ven a Guillem Domenge, jurista de la 

mateixa ciutat, una vinya situada a la muntanya de Girona, indret d’Espirà, que és 
a directe domini de l’Almoina, per 16 lliures bar. 

N. Pere Pinós. 77 x 42 cms. +Girona, 131. 
 
3915 
1503 agost 23, Girona 
Bernat Castelló, escriptor de Girona, hereu de Joan Castelló, paraire de llana, 

a fi de lluïr un censal que fa a la confraria dels Quatre Sants Màrtirs de la seu, ven 
a Miquel Guinau, tauler de Girona, tres peces de bosc situades a la muntanya de 
Girona, indret d’Espirà, que són a domini directe de diversos, per 40 sous. 

N. Carles Serdà. Còpia de 1609. 71 x 38 cms. +Girona, 132. 
 
3916 
1227 juliol 1 
Arnau Artau de Madrencs, la seva esposa Berenguera i el seu fill Berenguer, 

prometen a Arnau d’Escala que si algun dia compra a Sant Pere de Galligants una 



feixa i clos situats prop de les terres de dit Escala, no li exigiran res per raó de 
batlliu. 

N. Bernat de Vic, de Girona S. Pasqual. Carta partida. 9 x 13 cms. +Girona, 
133. 

 
3917 
1233 maig 9 
Ermessendis, viuda de Guarins de Santpere i el seu fill, Pere Guarins, venen a 

Arnau d’Escala una vinya situada a la muntanya de Girona, indret de Surbi, que 
és a directe domini de Sant Martí Sacosta, pel preu de 64 sous bar. 

N. Bernat Esteve. S. Guillem Pere. 24 x 14 cms. +Girona, 134. 
 
3918 
1332 agost 11 
Bonanat Cartellà, botiguer de Girona, promet a Pere de Casadevall, paborde 

de l’Almoina, que fins a la propera festa de Sant Joan farà cavar o vendrà una 
terra situada a la muntanya de Girona, indret de Surbi, i que, en cas contrari, la 
cedirà a l’Almoina. 

N. Arnau de Mas. 21 x 30 cms. Dors: “Instrumentum Bonanati Tauler, 
Gerunde”. +Girona, 135. 

 
3919 
1316 novembre 15 
Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, estableix a Bonanat Cartellà, botiguer 

de Girona, una terra situada a la muntanya de Girona, indret de Surbi, que 
afronta amb el camí públic de Girona a la “Vall Pregona”, a cens de 40 sous, per 
100 sous d’entrada. 

N. Ramon Viader. Còpia de 1359. 68 x 35 cms. +Girona, 136. 
 
3920 
1335 setembre 14, Girona 
Arnau Gifre d’Olleda, de Sant Feliu de Girona, firma rebut a Pere de 

Casadevall, paborde de l’Almoina, de 36 sous 8 d. pel batlliu d’una compra feta a 
Ferrer de Clota, ciutadà de Girona, d’un camp situat a l’indret d’Agulló, que es té 
per la cabiscolia de Sant Feliu de Girona 

N. Arnau de Mas. 9 x 30 cms. +Girona, 137. 
 
3921 
1353 maig 27, Girona 
Arnau Oliva, procurador de Bernat Oliva, cabiscol de Sant Feliu de Girona, 

firma rebut a Ramon de Clota, paborde de l’Almoina, de 30 sous, que per una 
feixa situada a la parròquia de Sant Feliu, indret d’Agulló, ha de fer-li cada nou 
paborde. 

N. Bernat de Soler, de la cúria episcopal. 18 x 22 cms. +Girona, 138. 
 
3922 
1470 abril 3, Girona 
Narcís Bruguera, obtentor del benefici de Santa Anastàsia, redueix a Narcís 

Semana el cens que li feia per una casa i terres situats a la muntanya de Girona, 



indret de Surbi, a cens de 22 sous 6 diners, a condició de que reconstrueixi la casa, 
enrunada per la guerra. 

N. Guillem Coll. 35 x 58 cms. +Girona, 139. 
 
3923 
(1192) 1193 febrer 13 
Hormanda defineix al seu germà Pere d’Escala i al seu nebot Arnau, fill 

d’aquest, els drets que li reclamava per l’alou de Bascona, per les vinyes que tenen 
Ferrer i Carles. 

N. Ermengol, prevere de Girona, S. Bernat Esteve. 12 x 12 cms. +Girona, 140 
 
3924 
1195 octubre 19 
Berenguer de Sitjar ven a Guillem Arnau de Sitjar la seva meitat indivisa de 

vinyes, terres i boscos que té amb aquest a l’indret de Bascona, i que afronta amb 
el camí de Vallprofonda a Girona, i amb terres de jueus, per 80 lliures de diners 
bar. 

N. Ermengol. S. Arnau de Palau. 35 x 27 cms. +Girona, 141 
 
3925 
1227 juny 1 
Girona d’Hort i el seu marit Berenguer venen a Sibilꞏla, mare de Pere Ramon 

de Carrera, una vinya situada a Bascona, pel preu de 200 sous dels de 88 el marc. 
N. Bernat Esteve. S. Bertran de Santsalvador. 17 x 19 cms. +Girona, 142. 
 
3926 
1259 agost 8 
Ramon d’Escala i Bernat Estruch, marmessors de Pericó Estruch, fill de Pere 

Estruch, venen a Guillem Gaufred, totes les vinyes i bosc que dit Pericó tenia a 
l’indret de Bascona, en alou jueu, pel preu de 2.000 sous bar. 

N. Bernat de Vic. S. Pere d’Armentera. 41 x 27 cms. +Girona, 143. 
 
3927 
1292 octubre 12 
Guillem de Queixàs, clergue de capítol de la seu, en nom de Guillem Gaufred, 

tresorer de la mateixa seu, dòna possessió a Arnau Adroher, paborde de 
l’Almoina, de les vinyes i una cabana que dit Gaufred tenia a la vall de Bascona. 

N. Besalú Burgués. S. Pere Burgués. 17 x 19 cms. +Girona, 144. 
 
3928 
1301 novembre 30 
Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, com a beneficiat de Santa Anastàsia de 

la seu, estableix a Andreu de Noguera, de Beuda, i a la seva esposa Bonanata, una 
feixa situada a la muntanya de Girona, indret de Bascona, a cens de 5 sous per 4 
sous d’acapte. 

N. Besalú Burgués. Carta partida. 19 x 27 cms. +Girona, 145. 
 
3929 
1316 octubre 20 



Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, estableix a Joan de Vilar, sabater de 
Girona, una feixa de vinya de l’Almoina, situada a la muntanya de Girona, indret 
de Vall de Bascona, i que afronta amb jueus, a cens de 8 sous bar., per 20 sous 
d’entrada. 

N. Ramon Viader. Carta partida. 33 x 28 cms.+Girona, 146. 
 
3930 
1316 octubre 20 
Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, estableix a Simó de Preses, blanquer de 

Girona, una feixa de vinya de l’Almoina, situada a la muntanya de Girona, indret 
de Vall de Bascona, a cens de 16 sous bar., per 80 sous d’entrada. 

N. Ramon Viader. Carta partida. 38 x 27 cms. +Girona, 147 
 
3931 
1316 octubre 20 
Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, estableix a Martí de Vilardell, cavador 

del burg de Sant Pere de Galligants i a la seva esposa Margaridade Girona, una 
feixa de vinya de l’Almoina, situada a la muntanya de Girona, indret de Vall de 
Bascona, a cens de 3 sous bar., per 10 sous d’entrada. 

N. Ramon Viader. Carta partida. 44 x 25 cms. +Girona, 148 
 
3932 
1316 octubre 20 
Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, estableix a Bonanat Cartellà, botiguer 

de Girona, dues feixes de vinya de l’Almoina, situades a la muntanya de Girona, 
indret de Vall de Bascona, a cens de 16 sous bar., per 100 sous d’entrada. 

N. Ramon Viader, de Girona Carta partida. 38 x 26 cms. +Girona, 149 
 
3933 
1316 octubre 20 
Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, estableix a Ramom d’Angelats, de 

Girona, dues feixes de vinya de l’Almoina, situades a la muntanya de Girona, 
indret de Vall de Bascona, a cens de 16 sous bar., per 100 sous d’entrada. 

N. Ramon Viader, de Girona Carta partida. 38 x 28 cms. +Girona, 150. 
 
3934 
1316 octubre 20 
Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, estableix a Bernat Pedra, draper de 

Girona, tres feixes de vinya de l’Almoina, situades a la muntanya de Girona, indret 
de Vall de Bascona, a cens de 24 sous bar., per 120 sous d’entrada. 

N. Ramon Viader, de Girona Carta partida. 40 x 26 cms. Hi ha els dos ex. 
+Girona, 151. 

 
3935 
1325 abril 4 
Jaume Calvet, ciutadà de Girona, fill de Ramon Calvet, ven a Bonanat de 

Llémena, mercer de la mateixa ciutat, un bosc i avellaneda situat a la solada de la 
vall de Vascona, a la muntanya de Girona, i que afronta amb el camí de la Font 
Vermella, per 60 sous. 

N. Pere Massanet. 41 x 33 cms. +Girona, 152. 



 
3936 
1325 setembre 12 
Bonanat de Llémena, mercer de Girona, amb consentiment de Pere de Miars, 

paborde de l’Almoina, estableix a Andreu sa Noguera, treballador de Girona, i a la 
seva eposa Bonanata, un tros de bosc i avellaneda aituat a la muntanya de Girona, 
a la solada de la vall de Bascona, i que fa 6 sous de cens a l’Almoina, a cens de 3 
sous, per 50 sous d’entrada. 

N. Pere Massanet. Carta partida. Hi ha els dos exemplars. 32 x 33 cms. 
+Girona, 153. 

 
3937 
1337 juny 14 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, estableix a Pere de Torrent, 

cavador de Girona, i a la seva esposa Guillema, una feixa de bosc i avellaners 
situada a la muntanya de Girona, indret de vall de Bascona, a cens de 8 sous per 
200 sous d’entrada. 

N. Ramon Viader. 46 x 36 cms. +Girona, 154. 
 
3938 
1489 octubre 17, Girona 
Nicolau Masdeu, paborde de l’Almoina, atès que ha quedat sense conrear una 

possessió situada a la muntanya de Girona, indret de Vall de Bascona, que tenia 
Bernat Oliver, teixidor de Girona a directe domini de l’Almoina, l’estableix a 
Bernat Dur, abaixador de Girona, a cens de 12 diners per un parell de capons 
d’entrada. 

N. Antoni Arnau, Carta partida. 29 x 45 cms. +Girona, 155 
 
3939 
1561 maig 12, Girona 
Baldiri Balle, paborde de l’Almoina, estableix a Bartomeu Boada, bracer de 

Girona, una terra boscosa situada a la muntanya de Girona, indret de Boscanella, 
de 6 vessanes de cabuda, a cens de 12 diners, terra que és cabrevada per dit Boada. 

N. Joan Benet Pasqual. 55 x 36 cms. +Girona, 156. 
 
3940 
(1195) 1196 gene4 18 
Guillem Sunyer i el seu germà Arnau Sunyer venen a Pere Isarn la vinya dita 

de Rocha Pediculosa, que tenen per compra feta a Garsendis de Santaniol, per 100 
sous de diners bar. 

N. Ermengol, prevere de Girona. S Arnau, sots.diaca. 14 x 27 cms. +Girona, 
157 

 
3941 
1212 febrer 10 
Pere Isarn junior i la seva esposa Adelaida venen a Arnau d’Escala una vinya 

situada a Roca Pediculosa, pel preu de 1.150 sous bar. 
N. Bernat Esteve, levita. S. Guillem, prevere. 35 x 22 cms. +Girona, 158 
 
3942 



1210 abril 31 
Ramon de Campdorà i la seva esposa Ermessendis, donen a Arnau d’Escala, 

clergue de la seu, el seu domini sobre la vinya que Anglesa de Palau té 
empenyorada per Galiana, que l’havia adquirit de Martí Vidal situada a l’indret 
de Rocha Pediculosa, per 120 sous. 

N. Bernat Esteve, levita. S. Pere, sots-diaca. 17 x 22 cms. +Girona, 159. 
 
3943 
1210 maig 30 
Anglesa de Palau cedeix a Arnau d’Escala, clergue de la seu, la penyora de 120 

sous que té sobre la vinya de Martí Vidal situada a Roca Pediculosa i que li ha 
empenyorat Vidal d’Alesto, i la penyora de 30 sous que té sonre la mateixa vinya, 
per les referides quantitats de diners. 

N. Bernat Esteve. S. Pere, sots-diaca. 14 x 15 cms. +Girona, 160. 
 
3944 
1211 maig 23 
Adelaida, el seu marit Pere Isarn i el pare d’aquest, Pere Isarn, empenyoren a 

Pere d’Escala la vinya de Roca Pediculosa per 600 sous bar., a tornar en aquesta 
moneda o bé en aurei de barbarroja, a cens de 7 sous cada un, per a un esplet. 

N. Bernat Esteve. S. Arnau de Mercadal. 11 x 21 cms. +Girona, 161. 
 
3945 
(1212) 1213 febrer 19 
Bernat de Sitjar i el seu fill Bernat venen a Arnau d’Escala, clergue, el dret que 

tenen sobre la vinya que per ells tenia Pere Isarn, situada a Roca Pediculosa, i que 
dit Arnau ha comprat a aquest, per 50 sous. 

N. Bernat Esteve. S. Bernat Sanç. 13 x 19 cms. +Girona, 162. 
 
3946 
1325 agost 25 
Mateu d’Angles, fuster de Girona, i la seva esposa València, venen a Pere 

d’Alou, natural de Biert i veí de Girona, i a l’esposa d’aquest, Astruga, una terra 
amb oliveres i avellaners, situada a Girona, al Puig d’Aguilar, que es té per l’hereu 
de Simó de Gironella, cavaller, pel preu de 40 sous bar. 

N. Jaume Tresfort, de Girona. 51 x 36 cms. +Girona, 164. 
 
3947 
1401 agost 13, Girona 
Bernat Miquel, beneficiat de la seu, i Narcís Huguet de Portell, ciutadà de 

Girona, marmessors de Berenguer de Font, tresorer de la seu, venen a Bernat 
Pasqual, mercader de Girona, un camp situat a la muntanya de Girona, indret de 
Terrats de Vila-roja, que afronta amb el camí reial, pel preu d’11 lliures. 

N- Francesc Vidal. 48 x 39 cms.. +Girona, 165. 
 
3948 
1343 abril 26 
Agnès, viuda de Bernat d’Escala, senyor de Vinyoles, fa heretament al seu fill 

Francesc d’Escala, de tota la terra que té a l’horta de Girona, prop de les 
Cadiretes Majors, una part d’un feu d’Ullastret, 2 migeres de blat censals de 



Corçà i possessions situades a Calonge i a Font Vermella, parròquia de Sant Feliu 
de Girona Amb certes reserves, entre les quals la de fer obres a la casa de Vinyoles. 

N. Ramon de Bruguera. Carta partida. 73 x 56 cms. +Girona, 166. 
 
3949 
1316 març 29 
Bernat de Torre, procurador reial, havent sabut que Francesc de Montllor, 

castellà de la força de Sobreportes per Otó de Montcada, que la té el rei, havia fet 
donació a Pere Net, ciutadà de Girona, de 9 sous bar. censals que rebia sobre un 
hort situat a l’horta de Girona, que tenia dit Pere Net, aprova a Arnau Net, fill de 
dit Pere, la possessió de l’esmentat hort, amb reserva de 5 sous de cens per al 
senyor de Montcada. 

N. Francesc Simó, de Girona. Carta partida. 42 x 27 cms. +Girona, 167. 
 
3950 
1329 maig 8 
Pere Ramon Martí, moner del Mercadal de Girona, i la seva esposa 

Benvinguda, venen a Bertran de Claper, ciutadà de Girona, una feixa d’hort de la 
possessió [de l’Horta de Girona] que havia estat de Pere Oller i que es té per 
l’Almoina, pel preu de 120 sous bar., amb reserva d’un morabatí de cens per a la 
mateixa Almoina. 

N. Francesc Simó, de Girona. 45 x 27 cms. +Girona, 168. 
 
3951 
1332 novembre 16 
Pere de Serra, jurista, i Pere Colobran, argenter, marmessors de Pere Miquel 

Artús, moner del Mercadal, venen a Bernat de Devesa, ciutadà de Girona, i a la 
seva esposa Francesca, una feixa d’hort que el difunt tenia a l’Hort del Mercadal, 
pel preu de 15 lliures 1 sou, amb reserva de cens d’un morabatí per a l’Almoina. 

N. Pere Massanet. 53. x 27 cms. +Girona, 169. 
 
3952 
1337 octubre 13 
Pere Ponç, peixater de Girona, estableix a Pere de Vilar, treballador de 

Girona, dues feixes que té a l’Horta de Girona, en alou de la pabordia de 
Desembre de la seu, a cens de 20 sous, per 90 sous d’entrada i despeses. 

N. Pere Massanet. Carta partida. 43 x 25 cms. +Girona, 170. 
 
3953 
1338 octubre 13 
Francesc de Serradella, mercader de Girona, i la seva esposa Blanca, atès que 

Bernat de Valls, obtentor del benefici fundat per Arnau de Planes a l’església de 
Sant Feliu de Girona, els ho permet, estableixen a Pere de Vilar, sastre de Girona, 
una feixa d’hort que tenen per l’esmentat benefici, a cens de 6 sous 4 diners, i amb 
obligació de fer-hi casa en el termini de dos anys, per 18 sous d’entrada. 

N. Pere Massanet. Carta partida. 50 x 28 cms. +Girona, 171. 
 
3954 
1340 abril 21 



Francesc Gironès, ciutadà de Girona, firma rebut a Pere de Casadevall, 
paborde de l’Almoina, de 150 lliures, preu de censos que rebia de Jaume Domènec 
de Palau i Bartomeu Joan de Palau, i que ha rebut a través del gendre de 
l’atorgant, Bernat Cervià, i de Guillem de Santmartí, drapers de Girona 

N. Ramon de Bruguera. 26 x 26 cms.+Girona, 172. 
 
3955 
1350 gener 8, Girona 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, estableix a Pere Comte, mestre 

d’escola i ciutadà de Girona, dues feixes de l’horta de Girona dita d’en Peixater, 
situada sobre la Cadireta major, a cens de 15 sous 2 diners bar. 

N. Ramon de Bruguera. Carta partida. 36 x 31 cms. +Girona, 173 
 
3956 
1350 gener 8 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, estableix a Pere de Devesa, de 

Girona, dues feixes de l’hosta dita d’en Pescador, situada sobre la Cadireta Major, 
que havien quedat sense tenidor, a cens de 15 sous 2 diners. 

N. Ramon de Burguera. Carta partida. 34 x 29 cms. +Girona, 174. 
 
3957 
1358 juny 9, Girona 
Pere Llobet, ciutadà de Girona, natural de Vallcanera, ven a Berenguer Oliver, 

també ciutadà de Girona, una terra situada als Horts de Girona, pel preu de 13 
lliures bar., amb reserva de directe domini per a l’Almoina, a qui fa un morabatí 
de cens, i de 8 diners de cens a l’abat de Sant Feliu de Girona. 

Sense cloure. 59 x 28 cms. +Girona, 175. 
 
3958 
1329 juliol 17 
Jaume Calvet, fill de Ramon i Agnès, ven a Guillem de Rovira, ciutadà de 

Girona, el directe domini sobre una feixa que per ell té Sibilꞏla, viuda de Benvingut 
Bellhom, i filla de dit Guillem, per llegat de Raimunda Salendí, viuda de Jaume 
Salendí, pel preu de 60 lliures bar., amb reserva de tres morabatins de cens per a 
l’atorgant. 

N. Arnau de Mas. Còpia de 1335. 50 x 34 cms. +Girona, 176. 
 
3959 
1358 octubre 12, Girona 
Ramon Calvet, fill de Jaume Calvet, reconeix a Ramon Ferrer, obtentor del 

benefici fundat per Arnau d’Escala a la seu, estar obligat a fer-li un morabatí i mig 
de cens, dels tres que el seu pare s’havia reservat, en vendre l’any 1329 a Guillem 
de Rovira el domini directe d’una feixa que tenia a l’Horta de Girona Sibilꞏla, filla 
de Benvingut Bellhom. 

N. Ramon Gil. 58 x 29 cms. +Girona, 177. 
 
3960 
1361 juny 8, Girona 



Guillem Ferrer sa Sala, fill de Berenguer, ven a Pere Gener, panyer de Girona, 
un hort situat a l’Horta de Girona, que es té per l’Almoina, per 160 sous bar., amb 
reserva d’un morabatí de cens per a l’Almoina. 

N. Bartomeu Tort. 58 x 33 cms. +Girona, 178. 
 
3961 
1364 febrer 25, Girona 
Bartomeu Vives, mercader, ciutadà de Girona, tutor de Berenguer, fill de 

Berenguer Oliver de Girona, ven en subhasta a Pere Campllonguell, ciutadà de 
Girona, dues feixes de l’Horta Mitjana de Girona, pel preu de 17 lliures, amb 
reserva d’un morabatí de cens per a l’Almoina, i de cens de 8 diners com a delme i 
primicia. 

N. Pere de Pont. 51 x 52 cms. +Girona, 179. 
 
3962 
1366 octubre 8, Caldes de Montbui 
Bernat de Vilademany, donzell, i la seva mare Francesca, viuda de Pere de 

Vilademany, atès que Asbert de Trilla havia hipotecat en dot de Francesca, filla 
seva i esposa de dit Bernardí, per 17.000 sous, les rendes que tenia prop de Girona 
per la seva esposa Sibilꞏla, requereixen els que feien prestacions a la mateixa 
Sibilꞏla, a fi que les satisfacin a ells. 

N. Berenguer Fortuny. 41 x 49 cms. +Girona, 180. 
 
3963 
1369 agost 10, Girona 
Pere Janer, “payeriusꞏ i ciutadà de Girona, ven a Margarida, viuda de 

Francesc de Fornells, jurista de Girona, un hort que té a l’Horta de Girona a 
directe domini de l’Almoina, per 100 sous bar., amb reserva d’un morabatí de cens 
per a la mateixa Almoina. 

Sense cloure. 50 x 34 cms. +Girona, 181. 
 
3964 
1374 gener 30, Girona 
Guillem Gich, mercader, i Magdalena, viuda de Bernat Gich, hostaler, com a 

marmessors de dit Bernat, venen a Bernat Andreu, pedrer de Girona, un hort 
situat a l’Horta de Girona, que és a directe domini de l’Almoina, per 180 sous bar., 
amb reserva d’un morabatí i 2 diners i òbol de cens per a la mateixa Almoina. 

N. Bartomeu Tort. 61 x 36 cms. +Girona, 182. 
 
3965 
(1350) 1351 gener 9 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, estableix a Guillem Pagès, 

assaonador de Girona, dues feixes de l’horta de Girona, dita d’en Peixater, a cens 
de 15 sous 2 diners bar., comprès delme i primícia. 

N. Ramon de Bruguera. Carta partida. Hi ha els dos exemplars. 29 x 36 cms. 
+Girona, 183. 

 
3966 
1378 juliol 30 



Bernat Domènec, assaonador hereu de Guillem Pagès, assaonador de Girona, 
renuncia a Jaume de Soler, paborde de l’Almoina, dues feixes de l’Horta de 
Girona dita d’en Peixater, situades damunt la Cadireta Major. 

N. Bernat Pintor. 29 x 35 cms. +Girona, 184. 
 
3967 
1368 març 17 
Nicolaua, esposa de Pere Martí, sastre de Camprodon, filla de Nicolau Fuyà, 

cuirater que fou de Girona, ven a Berenguer Domènec, assaonador de Girona, una 
feixa situada a l’horta de Girona, que és a directe domini de l’Almoina, pel preu 
d’onze lliures bar, amb reserva d’un morabatí de cens per a la mateixa Almoina. 

Sense cloure. 31 x 37 cms. +Girona, 185. 
 
3968 
1245 octubre 2 
Pere Oller estableix a Guillem Cardona una feixa de l’hort que té en alou a 

Girona, damunt del rec de la Cadireta, a cens d’un morabatí, per 70 sous bar. 
d’entrada. 

N. Bernat de Vic. S. Arnau de Santmartí. Carta partida. 15 x 14 cms. +Girona, 
186. 

 
3969 
(1261) 1262 març 6, Girona 
Guillem Espinach firma debitori a Berenguer de Cambra, fill de Berenguer de 

Cambra, de 13 lliures bar., per raó de la componsició feta amb ell de la 
marmessoria del seu pare, fixa els terminis del pagament i obliga l’hort que té per 
Ramon Estrader a l’hort nou de Verneda, prop de la carretera de Santa Eugènia. 
S’exceptuen d’aquest debitori quantitats degudes a Ramon de Castelló, amb qui 
dit Berenguer de Cambra feia societat. 

N. Ramon de Cassà. S. Ramon de Bas. 
Amb signatura dels atorgants. 31 x 22 cm 
+Girona, 187. 
 
3970 
1335 novembre 17 
Hug de Fenollet, canonge i paborde de Desembre a la seu, fill de Pere de 

Fenollet, vescomte d’Illa, fa procura a Bernat de Llach, Bernat de Albis i Jaume 
Ferrer, preveres de capítol, Pere Berenguer, diaca de Mollet, Pere Torner, sagristà 
de Santa Margarida de Bianya i Bartomeu de Cruquella, escuder del bisbe Arnau 
de Mont-rodon, per a tota mena d’afers referents a rendes de la pabordia. 

N. Joan Deodat, de Montpeller. 43 x 54 cms. +Girona, 188. 
 
3971 
(1342) 1343 gener 7 
Bonanat d’Om, comanador de l’Hospital Nou, i Pere Morell, clergue de Sant 

Feliu de Girona, marmessors de Pere Ponç, ciutadà de Girona, venen a Pere de 
Albis, prevere de capítol de la seu, certs censos que fan per horts situats a l’Horta 
d’Estrader, prop de la cadireta del rec Monar, Guillem Ferrer, Bernat Pinsach, 
Bernat Espígol, Jaume Surià, Arnau Masdevall, Pere Soler, Pere Mir, Joan Roca, 
Pere Miralles de Sant Daniel, Arnau Matamala, Pere Vilar, Bernat des Terrats, 



Arnau des Terrats, Pere Dausà, Francesc Casals, Pere Masó, Bonanat Llobet i 
Ramon de Mors, a directe domini de la pabordia de Desembre de la seu, pel preu 
de 225 lliures 18 sous. 

N. Arnau de Pols. 80 x 62 cms. Girona, 189. 
 
3972 
(1343) 1344 gener 20 
Pere de Mas, sastre de Girona, i la seva esposa Elicsendis, venen a Pere d’Illa, 

veí també de Girona, una feixa situada a les Hortes de Girona, als establiments de 
Pere Ponç, per 40 sous, amb reserva de directe domini per a la pabordia de 
Desembre de la seu i de cens de 10 sous per a Bernat de Albis, paborde de la 
mateixa seu. 

N. Arnau de Pols. 39 x 35 cms. +Girona, 190. 
 
3973 
1352 novembre 17, Girona 
Francesc Andreu procurador episcopal per a l’Almoina, estableix a Francesc 

de Casals, bracer de Girona, vuit feixes de terra situades a l’horta de Girona, dita 
d’en Estrader, a directe domini de la pabordia de Desembre de la que i que havien 
quedat sense tenidor a causa de les grans mortalitats, a cens de 8 sous i un diner. 

Sense cloure. 64 x 38 cms. +Girona, 191 
 
3974 
1352 novembre 17, Girona 
Francesc Andreu procurador episcopal per a l’Almoina, estableix a 

Ermessendis, esposa de Jaume Duran àlies de Figueres, teixidor de Girona, una 
feixa de terra situades a l’horta de Girona, dita d’en Estrader, a directe domini de 
la pabordia de Desembre de la que i que havien quedat sense tenidor a causa de les 
grans mortalitats, a cens de 8 sous i un diner. 

N. Ramon Gil. . 65 x 39 cms. +Girona, 192. 
 
3975 
1362 desembre 28, Girona 
Sibilꞏla, viuda de Guillem Ferrer, sastre de Girona, i hereva de Narcís Ferrer, 

escriptor, ven a Jaume Duran, teixidor de llana de Girona, una feixa situada a 
l’Horta de Girona, que és a domini directe de la pabordia de Desembre de la seu i 
que fa 8 sous de cens a l’Almoina, pel preu de 27 sous. 

N. Bartomeu Tort., 56 x 35 cms. +Girona, 193. 
 
3976 
1364 juny 8, Girona 
Margarida, filla d’Arnau de Vives, jurista, i esposa de Bernat de Riera, ciutadà 

de Girona, ven a Arnau de Roca, clergue de Sant Feliu de Girona, marmessor de 
Pere Bartomeu Moret, domer de Salt, que compra per als Aniversaris de Palol 
d’Onyar, diversos censos per un total de 15 sous 4 d., que fan terres situades a 
l’Horta de Girona, indret de les Cadiretes, que tenen Francesc, fill de Bernat 
Fuster i Pere Xiberta, pel preu de 30 lliures 13 sous. 

N. Ramon Gil. 87 x 65 cms. ++Girona, 194. 
 
3977 



1391 abril 2, Girona 
Guillem Ramon de Serres i Pere de Fàbrega, clergues procuradors de 

l’Almoina, estableixen a Guillem Vidal, sabater de Girona, una terra dels horts de 
Güell, situada als establiments d’en Santceloni, que afronta amb el riu Ter, a cens 
de 26 sous, per 5 sous d’entrada. 

Sense cloure. 50 x 32 cms. +Girona, 195. 
 
3978 
1345 abril 22 
Bernat de Albis, prevere de capítol de la seu, que ha comprat als marmessors 

de Pere Ponç certs censos que fan Guillem Ferrer i altres que s’enumeren, per 
terres situades a l’Horta d’en Estrader de Girona, per un total de 20 lliures, 13 
sous i 5 diners, pel preu de 225 lliures 18 sous, en fa donació a l’Almoina per dotar 
un dia de pa, amb pacte de reduir els drets de la pabordia de Desembre de la seu 
sobre les mateixes terres a cens de 40 sous, que haurà de satisfer l’Almoina. 

N. Ferrer (...). 65 x 63 cms. +Girona, 196. 
 
3979 
1405 setembre 10, Girona 
Francesc ça Torra d’Horta, ciutadà de Girona, hereu de Jaume de Torre, que 

deu a Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, 39 lliures 9 sous de pensions per un 
cens sobre l’horta de Albis de Girona, situada prop del riu Güell, i per despeses 
d’una causa seguida contra ell i la seva mare Auda, li cedeix el seu drets sobre un 
deute de 60 florins d’or que li té Pere Berenguer Estruch de CampllonGirona 

N. Narcís Simó. 41 x 58 cms. +Girona, 197. 
 
3980 
1406 juliol 27, Girona 
Francesc ça Torra, hereu de Jaume ça Torra, ciutadà de Girona, i la seva mare 

Auda, que tenen a directe domini de la pabordia de Desembre de la seu una terra 
dels horts de Girona dits d’en Albis, per la que fan 97 sous de cens a l’Almoina, la 
renuncien per cens excessiu. 

N. Narcís Simó. 38 x 33 cms. +Girona, 198. 
 
3981 
1231 maig 15 
Bonardell, canonge de la seu, ven a Pere Oller i Berenguer, germans, l’horta 

d’Algivira amb una verneda i erm, que afronta amb el rec de la Cadireta, pel preu 
de 950 sous bar. dels de 88 el marc. 

N. Bernat Esteve. S. Ricard d’Osca. 48 x 25 cms. +Girona, 199. 
 
3982 
1231 novembre 7 
Bonardell, canonge de la seu, ven a Pere Oller i Bernarda, esposos, els seus 

drets sobre la possessió que per ell té Fèlix de Milícia, situada sota la Cadireta, 
prop de l’hort que ha vinut a dit Pere i la seu germà Bernat, per 150 sous bar dels 
de 88 el marc. 

n. Bernat Esteve. S. Arnau de Santmartí. 17 x 13 cms. +Girona, 200 
 
3983 



1269 maig 22, Montpeller 
Pere Imbert i Joan Imbert, fills i hereus d’Hug Imbert de Montpeller, 

defineixen a Ramon de Bossac, mercader, els drets que tenien sobre un hort de 
Pere Oller, s aituat a Girona, 

N. Berenguer Ferrer, de Montpeller. 34 x 24 cms. +Girona, 201. 
 
3984 
1278 agost 16 
Joan de la Casa, ciutadà de Mallorca, marmessor de Ramon de Bossac, 

mercader de Godor, fa donació a l’Almoina, en mà de Marquès de Santacecília, 
paborde, i de Pere de Cornellà, procurador, de 14 aurei censals que dit Ramon 
rebia sobre l’horta de Girona que havia estat del canonge Bonardell, a condició de 
que la mateixa Almoina faci cada any 30 sous als dominics i altres 30 als 
franciscans de Girona 

N. Miquel d’Om. 70 x 26 cms. Hi ha còpia contemporània, 54 x 28 cms. 
+Girona, 202 

 
3985 
1251 abril 25 
Pere Oller, ciutadà de Girona, i el seu fill Bernat garanteixen d’evicció a 

Ramon de Bussac de Godor i a Bernat Deví de Gordó la venda que els han fet d’un 
hort situat al Mercadal i que tenien per compra feta a Guillem Calvet, i de 14 aurei 
censals sobre l’horta d’Algivira, comprats al canonge Bonardell. 

N. Bernat de Vic. S. Joan de porqueres. 24 x 40 cms. +Girona, 202bis 
 
3986 
1278 setembre 29 
Marquès de Santacecília, paborde, i de Pere de Cornellà, procurador de 

l’Almoina, reconeixen a Arnau de Rovira, guardià dels framenors de Girona, estar 
obligat a donar a aquest convent 20 sous bar. censals per vestuari, a més dels 30 
sous censals que Joan de la Casa, marmessors de Ramon de Bossac havia assignat 
al mateix convent sobre els 14 aurei que dit Ramon rebia a una horta de Girona 
que havia estat de Pere Oller, i que llegà a l’Almoina. 

N. Miquel d’Om. S. Pere Ferrer. 31 x 25 cms. +Girona, 203. 
 
3987 
1203 juliol 28 
Sentència de Bernat de Prat, jutge ordinari de Girona, en causa de Tortosa de 

Queixàs, ciutadà de Girona, contra Pere Oller, fill de Pere Oller, sobre el seu dret a 
rebre 80 sous dels 14 aurei censals que dit Pere tenia sobre certes feixes de l’horta 
de Girona, de les que s’enumeren els enfiteutes. 

N. Jaume Baier, de la cúria de Girona, 40 x 29 cms. +Girona, 204. 
 
3988 
1284 desembre 11 
Agnès, filla d’en Sabet, carnisser de Girona, viuda de Martí des Corral, 

pellisser, obligada per pobresa extrema, ven a Berenguer Gracià, pellisser de la 
mateixa ciutat, mitja morabatinada que té als horts que havien estat de Pere Oller, 
situats a l’Algivira i que ara son de l’Almoina, pel preu de 30 sous. 

N. Besalú Burgués. 36 x 23 cms. +Girona, 205. 



 
3989 
1294 abril 9 
Francesc de Montllor fa donació a Pere Net, ciutadà de Girona, de 9 sous 

censals que valen un aureum, que aquest li feia per una casa i hort situats a l’Horta 
de Girona, i del directe domini que tenia sobre els mateixos béns. 

N. Besalú Burgués. S. Ramon de Cot. 24 x 24 cms. +Girona, 206 
 
3990 
1305 juny 27 
Margarida, filla de Pere de Santceloni, ciutadà de Girona, reconeix a la seva 

mare Agnès i a la seva germana Agnès, que pagarà a l’hereu de Berenguer Ramon, 
jurista de Girona, el deute pel que s’havia empenyorat a aquest una casa i hort 
situats a l’horta d’Algivira, que dit Pere ha llegat a l’atorgant. 

N. Besalú Burgués. 18 x 20 cms. +Girona, 207. 
 
3991 
(1313) 1314 febrer 13 
Vidal de Vinyes, fourater de Girona, i la seva esposa Elicsendis, venen a Arnau 

de Frugell, sastre, a l’esposa d’aquest, Romia i a Berenguera Vilella, costurera, 
mare de dita Romia, una feixa de l’Horta d’Algivira, que es té per la pabordia de 
Juny de Sant Feliu de Girona, pel preu de 9 lliures 5 sous, amb reserva de cens i 
tasca per a Berenguer Sunyer i Guillem Renall. 

N. Guillem de Quer. 37 x 27 cms. +Girona, 208. 
 
3992 
1332 juliol 11 
Ramon Selvà, capellà de Sant Martí Sacosta, i altres marmessors de Bertran de 

Cloper, ciutadà de Girona, i del fill d’aquest, Ramon, venen a Arnau de Cererols, 
clergue de la seu, una feixa de l’horta que havia estat de Pere Oller, i que afronta 
amb el rec d’Anglada de la Cadireta inferior, per 10 lliures 2 sous, amb reserva de 
cens d’un morabatí per a l’Almoina. 

N. Guillem Rei, de Girona, 49 x 38 cms. +Girona, 209. 
 
3993 
1332 juliol 28 
Arnau de Cererols, clergue de la seu, ven a Guillem Joan, cirurgià de Girona, 

una feixa situada a l’Horta de Girona, que abans havia estat de Bertran de Cloper, 
i que fa cens d’un morabatí a l’Almoina, pel preu de 9’5 lliures. 

N. Guillem Rei, de Girona, 49 x 34 cms. +Girona, 210 
 
3994 
(1334) 1335 febrer 6 
Sibilꞏla, filla de Berenguer Renall, jurista de Girona, i Guillem Sunyer, 

redueixen a Arnau Frugell, ciutadà de Girona, la tasca que aquest els fa per un 
hort de l’Horta d’Algivira, de Girona, a cens de 2 sous 4 diners. 

N. Guillem de Quer. 34 x 23 cms. +Girona, 211. 
 
3995 
(1339) 1340 març 7 



Pere Alegret, hortolà del Mercadal, i la seva esposa Guillema, venen a Bernat 
de Vall, cuirater de Girona, una feixa o morabatinada d’hort, situada a l’horta 
d’Algivira, que fa cens a l’Almoina, pel preu de 400 sous. 

N. Francesc Simó. 56 x 32 cms. +Girona, 212. 
 
3996 
1349 desembre 31 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, Arnau Rafaet, Guillem Domenge, 

jrista, i Pere Ferrer, mercader, cònsols de l’Hospital Nou de Girona, i Guillem de 
Fellines, comanador de dit hospital, atès que Almoina i hospital són hereus per 
indivís de Bernat de Vall-llobera, de Girona, venen a Gaufred Castellar i a Bernat 
Miró Jonquer, ciutadans de Girona, un hort que havia estat de dit Bernat, situat a 
l’Horta d’Algivira, que es té per la pabodia de Juny de Sant Feliu, per Guillem 
Sunyer i per Sibilꞏla, hereva de Berenguer Renall, jurista, pel preu de 45 lliures, a 
partir entre Almoina i hospital. 

N. Jaume Comte. Carta paruda. 65 x 53 cms. +Girona, 213. 
 
3997 
1352 gener 24, Girona 
Ramon Calvet, ciutadà de Girona, atès que el seu pare, Jaume Calvet, havia 

venut a Guillem de Rovira, també ciutadà de Girona, el directe domini d’una feixa 
d’hort que Sibilꞏla, viuda de Benvingut Bellhom i filla de Guillem de Rovira, tenia 
a l’hort de l’Algivira de Girona, per herència de Raimunda Salendí, i que afronta 
amb el camí de “petraria” que va a Barcelona, amb reserva de tres morabatins de 
cens, dels que dit Jaume en destinà 1’5 a la celebració d’un aniversari, cedeix als 
dominics de Girona dit 1’5 morabatí, que aquesta comunitat, de la que els donen 
els noms, accepta. 

N. Jaume Comte. Còpia de 1406. 51 x 57 cms. +Girona, 214. 
 
3998 
1353 abril 22, Girona 
Els marmessors de Jaume de Roca, beneficiat de Sant Feliu de Girona, venen a 

Arnau Gallart, sabater de Girona i a la seva esposa Caterina una part de feixa de 
terres que dit Jaume tenia a l’horta d’Algivira, en alou de la pabordia de Juny de 
Sant Feliu, per 30’5 lliures 

N. Jaume Comte. 64 x 43 cms. +Girona, 215. 
 
3999 
1354 març 11, Girona 
Miquel de Trullàs, draper de Girona, i Joan Moner, natural de Besalú, 

procuradors de Ramon de Bas, mercader de Mallorca i hereu de Ramon de Bas, 
mercader de Girona, i de Sibilꞏla, venen a Bernat Rufí, taverner de Girona, una 
feixa d’hort de l’Horta de Girona, que es té per l’Almoina i que afronta amb el rec 
de la Cadireta inferior, per 13 lliures. 

Sense cloure. 64 x 40 cms. +Girona, 216. 
 
4000 
1374 juny 10, Girona 



Pere Campllonguell, ciutadà de Girona, ven a Jaume Andreu, taverner de la 
mateixa ciutat, dues feixes d’horta situades a l’Horta Mitjana de Girona, que són a 
directe domini de l’Almoina, per 14 lliures. 

N. Pere de Pont. 52 x 38 cms. +Girona, 217. 
 
4001 
1406 abril 19, Girona 
Ramon de Perer, blanquer de Girona, ven a Bernat Pasqual, mercader de la 

maetixa ciutat, un hort de l’horta d'Algivira que és a directe domini de l’Almoina, 
per 20 sous. 

N. Miquel Pere. 55 x 35 cms. +Girona, 218 
 
4002 
1416 agost 28, Girona 
Auda, viuda de Pere de Pont i filla de Francesc de Santdionís, redueix a (...) 

mercader de Girona, un cens que aquest li fa per una horta situada a l’Horta 
d’Algivira de Girona, que es té per la pabordia de Juny de Sant Feliu de Girona, 
de 7 sous a 2 sous 8 diners. 

N. Bernat Ferrer. 24 x 51 cms. +Girona, 219 
 
4003 
1419 agost 31 
Bernat Camps, paraire de Girona, ven a Joan de Pla, moner de la mateixa 

ciutat, tres feixes situades a l’Horta Mitjana de Girona, que són a directe domini 
de l’Almoina i afronten amb el rec de la Cadireta, per 15 lliures. 

Sense cloure. 49 x 53 cms. +Girona, 220. 
 
4004 
1185 juny 13 
El bisbe Ramon de Girona, a súplica de Ramon de Farners, que ha construït al 

peu del castell de Farners una capella dedicada a la Mare de Déu, i l’ha dotada 
amb el delme d’un camp situat al vilar de Madrencs, prop de Girona, i promet fer 
una lliura de cera de cens al bisbe, accepta la donació amb reserva dels drets 
parroquials de Santa Coloma. 

N. Arnau, sots-diaca.Còpia de 1252. 18 x 23 cms. +Girona, 221. 
 
4005 
1279 juny 1 
L’abat Arnau del monestir de Vilabertran, ven a Pere de Fontclara 8 aurei de 

cens que rep sobre una coromina situada al pla de Girona, a la parròquia de Sant 
Feliu, i que conreen Arnau de Saus, Pelegrí especiaire, Guillem de Fellines, Boneta, 
Pere de Baq, Guillem de Vilallonga i Berenguer de Querboix, i el domini directe de 
la mateixa, pel preu de 1.560 sous bar. de tern. 

N. Miquel d’Om, de Girona. 67 x 26 cms. +Girona, 222. 
 
4006 
1258 octubre 11 
Marquès de Santacecília, paborde de l’Almoina, estableix a Pere d’Eres, del 

pla de Girona, la coromina dita de Soler, que l’Almoina té per llegat de Bernat de 



Sitjar, i que afronta amb el camí de Vic i el de Salt, a cens de 5 migeres de blat, per 
20 sous d’acapte. 

N. Bernat de Vic. S. Arnau de Santmartí. Carta partida. Hi ha els dos 
exemplars. 23 x 30 cms. +Girona, 223. 

 
4007 
(1286) 1287 març 2 
Sentència de Guillem de Déu, jutge de l’Almoina, en causa entre Guillem de 

Clota, paborde de la mateixa, i Pere d’Eres, del pla de Girona, sobre 
endarreriment de tres anys en la prestació del cens de 5 migeres de blat a pagar 
per la coromina de Soler, establerta per l’Almoina a dit Pere. 

N. Bernat Palol. 28 x 25 cms. +Girona, 223bis. 
 
4008 
1307 març 31 
Pere d’Eres, del pla de Girona, defineix a Arnau Adroher, paborde de 

l’Almoina, el seu dret sobre la coromina dita de Soler o d’Eres, situada al pla de 
Salt, per 120 sous bar. 

N. Besalú Burgués. 15 x 25 cms. +Girona, 223, ter. 
 
4009 
1331 novembre 8 
Pere de Prat, jurista de Girona, fa procura al seu fill Pericó de Prat, per donar 

possessió a Ramon Renall d’un camp situat al pla de Madrencs, parròquia de 
Vilablareix, que li ha venut. 

N. Francesc Simó, de Girona. 18 x 24 cms. +Girona, 224. 
 
4010 
1346 juny 28 
Ramon de Gornal, jurista de Girona, i administrador del seu fill Ramon, atès 

que Margarida i Agnès, filles de Pere de Santceloni han definit a dit Ramon fill 12 
sous bar. censals que rebien sobre una terra de Pere de Bas situada al Pla de 
Girona, defineix a dites germanes les accions judicials que havia iniciat a propòsit 
del mateix cens. 

N. Francesc Simó. Carta partida. 60 x 38 cms. +Girona, 225. 
 
4011 
1427 gener 31, Girona 
Jaume Gironella i altres procuradors d’Alamanda, filla de Joan Carbonell, 

flassader de Girona, i de Francesca, esposa en segones núpcies de Joan Casafranca, 
ciutadà de Barcelona, venen a Antoni Bruguera, capeller de Girona, un camp 
situat al pla de Girona, indret de ses Tries, pel preu de 35 lliures. 

N. Joan Escuder. 57 x 57 cms. +Girona, 226. 
 
4012 
1314 novembre 5 
Astruc Caravita, jueu de Girona, i la seva esposa Bonadona, venen a Pere 

Duran de Baldac, ciutadà de Girona, un camp de 8 jornals de cabuda, situat a la 
parròquia de Sant Feliu de Girona, indret de Pontfret, que es té a directe domini 
de la pabordia de Tordera de Sant Feliu, pel preu de 400 sous. 



N. Guillem Fuyà. 27 x 41 cms. Signatura hebrea. +Girona, 227. 
 
4013 
1314 novembre 7 
Astruc Caravita, jueu de Girona, i la seva esposa Bonadona, venen a Pere 

Duran de Baldac, ciutadà de Girona, un camp dit del Perelló, situat al pla de 
Girona, sota Montilivi i que afronta amb l’Onyar, pel preu de 3.100 sous. 

N. Guillem Fuyà. 55 x 31 cms. Signatura hebrea. +Girona, 228. 
 
4014 
1316 desembre 22 
Ramon de Gornal, fill de Pere de Gornal, ciutadà de Girona, reconeix al seu 

pare i al seu germà Berenguer Renall que no ha complert les condicions posades 
pel dit pare en una donació que li havia fet d’una casa situada a la plaça dels 
cavallers de Girona, i firma la venda feta per seu germà, de la torre de Gornal. 

N. Bernat Cabot. Còpia de 1333. 43 x 39 cms. +Girona, 229. 
 
4015 
1317 gener 12 
Pere Duran de Baldac, ciutadà de Girona, ven a Berenguer Renall, també de 

Girona, la possessió que té al pla de Montilivi, prop de la torre de Gornal, una part 
de la qual, dita Camp de Resclús, ha rescatat de l’alou de la pabordia de Tordera 
de l’església de Sant Feliu de Girona, pel preu de 5.200 sous bar. 

N. Guillem de Quer. 49 x 36 cms. +Girona, 230. 
 
4016 
1321 desembre 7, Girona 
L’infant Alfons concedeix a Berenguer Renall, jurista de Girona, permís per 

prendre aigua de l’Onyar, a fi de regar les posessions de la seva torre de Gornal. 
18 x 39 cms. +Girona, 231. 
 
4017 
1330 juny 16 
Otó de Montcada, senyor del castell de Llagostera, atès que Bernat Estruch, 

ciutadà de Girona, procurador seu, ha venut a Pere Vengut, jurista de Girona, el 
lluïsme de la venda d’un camp dit Cals [situat al pla del Vilar, de Llagostera], que 
havia estat de Vengut Hualguer, pare de dit Pere, firma la venda i renuncia a un 
procés sobre la mateixa introduït davant Bernat de Bordils, jurista. [v. Cassà, 
num. 569]. 

N. Francesc Simó. 25 x 35 cms. +Girona, 232 
 
4018 
1341 abril 16 
Sibilꞏla, filla de Berenguer Renall, jurista de Girona, i esposa d’Asbert de 

Trilla, cavaller, estableix a Astruc de Bolós, flassader de Girona, tres parts de feixa 
d’una terra de la torre de Gornal, a cens de 7 sous 8 d., per 7 lliures 12 sous 
d’entrada. 

N. Arnau de Pols. 31 x 26 cms. +Girona, 233. 
 
4019 



1341 maig 19 
Sibilꞏla, filla de Berenguer Renall, jurista de Girona, i esposa d’Asbert de 

Trilla, cavaller, estableix a Guillem de Coll, draper de lli de Girona, dues feixes i 
mitja situades a la torre de Gornal, a cens de 27 sous, per 27 lliures d’entrada. 

N. Arnau de Pols. 28 x 27 cms. +Girona, 234. 
 
4020 
1342 novembre 16 
Sibilꞏla, filla de Berenguer Renall, jurista de Girona, i esposa d’Asbert de 

Trilla, cavaller, estableix a Astruc de Bolós, flassader de Girona, una feixa i 16 
canes de terra d’una possessió que té per la sagristia de la seu a la seva torre de 
Gornal, a cens de 12 sous, per 250 sous d’entrada. 

N. Francesc Fuyà, de Girona. 24 x 39 cms. +Girona, 235. 
 
4021 
(13449 1345 març 18 
Berenguer Pere, taverner de Girona, ven a Guillem de Coll, draper de la 

mateixa ciutat, dues feixes que té als establiments de la Torre de Gornal, i que fan 
20 sous de cens a Sibilꞏla, filla de Berenguer Renall i esposa d’Asbert de Trilla, 
cavaller, pel preu de 15 lliures. 

N. Francesc Simó. 49 x 31 cms. +Girona, 236. 
 
4022 
1344 juliol 20, Girona 
Procés seguit davant el jutge Jaume de Monell, a instància de Jaume d’Oix, 

draper de Girona, com a tutor de Francesc, fill d’Astruc de Bolós, i com a 
procurador de Pere, fill de dit Astruc i de la seva primera esposa, Bonanata, a fi de 
recuperar el dot d’aquesta, pel que Berenguer de Manresa, batlle reial de Girona, 
ven a Guillem de Coll, draper de lli, dels béns que havien estat de dit Astruc, dues 
feixes de la coromina de Gornal i una casa situada al carrer de l’Hospital Nou, pel 
preu de 300 sous. 

N. Jaume Comte, de Girona. 78 x 65 cms. +Girona, 237. 
 
4023 
1362 novembre 18, Girona 
Pere Carrer, de Girona, ven a Brunissendis, filla d’Arnau Perpinyà, de Sant 

Gregori, esposa de Joan Baró, natural de Sant Gregori i veí de Girona, que 
compra amb béns parafernals, una feixa situada al territori de Gornal, prop de la 
ciutat de Girona, que és a directe domini de Sibilꞏla, esposa d’Asbert de Trilla, pel 
preu de 140 sous. 

Sense cloure. 56 x 40 cms. +Girona, 238. 
 
4024 
1379 desembre 10, Girona 
Procés a instància de Jaume de Soler, paborde de l’Almoina, pel que el jutge 

Ramon de la Via, després de subhastes sense comprador, adjudica a dit paborde 
uan feixa que havia estat de Brunissendis, viuda de Joan Baró, traginer de Girona, 
situada al pla de Gornal, i que deu foriscapis i censos a la mateixa Almoina. 

N, Bernat de Coll, de la cort i vegueria de Girona. 62 x 65 cms. +Girona, 239. 
 



4025 
1405 agost 18, Girona 
Pere de Bergadà, paborde de l’Almoin a, estableix a Jaume Rufí, paraire de 

Girona, un camp situat prop de la riera de Gornal, que antigament feia 45 sous de 
cens a l’Almoina i que ha quedat erm diurant molt temps, a cens de 20 sous per 12 
lliures 2 sous d’entrada. 

N. Narcís Simó. 36 x 42 cms. +Girona, 240. 
 
4026 
1410 juliol 29, Girona 
Antoni Moret, de Palol d’Onyar, ven a Nicolau Dalmau, paraire de Girona, 

una feixa situada a l’indret de Gornal,que fa cens de 26 sous a l’Almoina, pel preu 
de 70 lliures bar. 

Sense cloure. 42 x 54 cms. +Girona, 241. 
 
4027 
1412 novembre 15, Girona 
Antoni de Soler, botiguer de Vic, ven a Pere Vila, traginer de Girona, una terra 

situada al territori de Girona, sobre la torre de Gornal, que tenia per herència de 
la seva mare Margarida, i aquesta per donació del seu pare Guillem Garrofa, 
aventurer de Girona, i que fa cens de 20 sous a l’Almoina, per 27 lliures 10 sous. 

N. Miquel Pere. 73 x 43 cms. +Girona, 242. 
 
4028 
1413 maig 16, Girona 
Pere Sala, sabater de Girona, ven a Pere Vila, de Paret Rufí, una feixa situada 

als establiments de Sibilꞏla de Gornal, que fa cens de 10 sous a l’Almoina, per 12 
lliures. 

N. Miquel Pere. 46 x 42 cms. +Girona, 243. 
 
4029 
1428 gener 9, Girona 
Pere de Coll, paraire de draps de Girona, i Caterina, esposos, fan donació a la 

seva filla Margarida d’un camp situat a Girona, indret de Gornal, que ella 
constitueix en dot per a Joan Torrent, també paraire de Girona, junt amb 10 
lliures bar. 

N. Nicolau Roca. Carta partida. 33 x 44 cms.+Girona, 244. 
 
4030 
1428 desembre 24, Girona 
Joana, viuda de Pere Vila, de Gornal, parròquia de Sant Feliu de Girona, i 

Joan Vila, fill dels dits, venen a Arnau Sans, pedrer de Girona, un camp, dit de 
Gornal, de 3 vessanes de cabuda, que fa cens de 30 sous a l’Almoina, per 45 lliures, 

N. Jaume Fèlix Calvó. 51 x 41 cms. +Girona, 245. 
 
4031 
1448 agost 14, Girona 
Bartomeu Sans, pedrer de Girona, ven a Berenguer Domènec, carnisser de la 

mateixa ciutat, un camp, anomenat camp Gornal, que fa 30 sous de cens a 
l’Almoina i és de 3 vessanes de cabuda, per 50 lliures. 



Sense cloure. 42 x 63 cms. +Girona, 246. 
 
4032 
1477 setembre 30, Girona 
Joan Moret, teixidor de lli de Girona, i la seva germana Francina, fill de 

Guillem Moret, del veïnat de Gornal, parròquia de Sant Feliu de Girona, venen a 
Narcís Bruguera, paborde de l’Almoina, una terra de 4 vessanes de cabuda, 
situada al pla de Gornal, per 20 lliures. 

N. Pere Escuder. 45 x 56 cms. +Girona, 247. 
 
4033 
1481 febrer 6, Girona 
Margarida, viuda de Joan Torrent, paraire de Girona, fa donació a l’Almoina 

d’un camp de dos jornals i mig de cabuda, situat a Girona, indret de Gornal. 
N. Narcís Cotxa. 29 x 40 cms. +Girona, 248. 
 
4034 
1285-1288 
Còpia legalitzada de dues escriptures referents a cases del call de Girona que 

Goig, esposa de rabí Josué Helevi, havia venut al seu marit 
Ed. Documents hebraics de jueus catalans (Institut d’Esudis Catalans, Secció 

Històrico Arqueológica, Memòries I, fasc 3, Barcelona 1927, p. 63-64 i Loeb, Revue 
d’Études Juivess X, 108, Boletín RAH VI, 42, Revista de Gerona, XI. 

+Girona, 249 
 
4035 
1179 abril 16 
Conveni entre Guillem de Balenyà i els seus germans, Pere i Arnau de Balenyà, 

sobre els llegats del seu pare, Guillem de Balenyà, pel qual dit Guillem fill firma als 
seus germans el castell d’Argimon, que es té per Pere de Vilademany, el de 
Brunyola, que es té pel mateix, l’octava part del delme de Riudellots, el feu de 
Calders, que per ells té Guerau de Salitja, el mas de Falgars, les fàbregues de 
Brunyola, empenyorades a Bernat d’Aguilar, el castell d’Aguilar, el mas de Marge, 
la batllia de Ramon Gall, la casa d’Espluga i el castell de Pierola. I dits Pere i 
Arnau firmen a Guillem el castell de Meda, que es té pel senyor de Queralt, el de 
Solterra, el de Taradell, que es té pel senyor de Llussà, el del Brull, que es té per 
vescomte de Cardona, el d’Aguilar, que es té per Berenguer de Taradell, i la casa 
de Balenyà. 

N. Ramon, sacerdot. Carta partida. 17 x 28 cms. +Girona II, 1 
 
4036 
1242 desembre 14 
Testament de Bernat de Balenyà, que pren per marmessors Guillem de 

Montgrí, sagristà de la seu de Girona, Bernat de Santaeugènia, germà d’aquest, 
Ramon d’Esparraguera, Berenguer d’Altarriba i Bernat de Sau; elegeix sepultura 
al monestir de Sant Llorenç del Munt, al que firma el mas de Rualles que ja havia 
llegat a aquesta casa el seu avi, Guillem de Balenyà, junt amb el bosc de Rualles, el 
mas de Tallades, situat a les parròquies de Santa Maria de Vilanova i Sant Hilari 
Sacalm, el mas de Vidal Guerau, situat a les parròquies de Balenyà i el Brull, el 
mas Vinyes, el mas Pasqual de Balenyà, a fi de dotar un prevere; mana al seu 



hereu que construeixi una capella a Balenyà i dota el prevere que hi haurà de 
residir amb totes les seves terres de conreu que té a les parròquies de Balenyà i 
Tona, i amb els masos d’Argelaguer, Camp Galí, Era, Pere Ferrer, Berenguer de 
Mas i Berenguer d’Alzina, de Balenyà; fa llegats de devoció; fa llegats a Maria, 
filla de Maria Guina, Gilabert de Sobirats, Arnau de Campmajor, a qui deixa béns 
situats a Brunyola, Bernat de Santmartí, a qui llega la fàbrega de Sant Dalmai, 
Berenguer de Vilagelans, a qui llega allò que té pel senyor de Montclús a Tordera, 
Vilella, Vallmanya i el feu de Vilarrúbia que té a les parròquies de Castanyera, el 
Brull i Viladrau; Pere de Vilagelans, a qui llega la casa de Balenyà i els castells del 
Brull, Aguilar, Brunyola, Argimon, Gallifa, Ameda, la statica de Planiciis, Osor, 
Castanyadell i Baucells, amb diverses substitucions 

N. Pere d’Eres, canonge de Vic. S. Pere d’Argelagosa. 27 x 49 cms. +Girona II, 
2. 

 
4037 
1424 maig 19, Girona 
Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, i Joan de Costa, comanador de 

l’hospital nou de Girona, divideixen els béns que ha llegat per indivís a les seves 
institucions Bernat Estruch; atribueixen a l’Almoina el delme i certs drets de 
Medinyà i a l’hospital el delme de Vilanna i Bescanó, i divideixen entre sí censos 
situats a Caldes, Riudellots, l’aljama sarraïna d’Uixó, Cassà de la Selva, Castelló i 
Salitja. 

N. Miquel Pere. Carta partida. 147 x 61 cms. +Girona II, 3. 
 
4038 
1246 agost 9, Girona 
Testament de Bernat Engilbert, que pren per marmessors Bernat de Vic i Pere 

Estruch. 
N. Bernat de Vic. S. Ramon de Cassà 
47 x 15 cms. +Girona II, 4. 
 
4039 
1210 juny 2 
Testament de Ramon de Cassà, que pren per marmessors la seva esposa, 

Adelaida, el seu fill Pere, el prior d’Ullà, Ramon Pere, Bernat de Caner i 
Berenguer de Rovira; elegeix sepultura a Santa Maria d’Ullà, església a la que 
llega els masos Salavert i Estrader de Cassà de la Selva; fa llegats de devoció; deixa 
a la seva esposa la possessió de Noellets, un camp d’Albons, la sarraïna Azmeta i 
mobles; llega al seu fill, Pere de Cassà, el mas Gotarra de Sant Andreu Salou; llega 
a la seva filla 500 morabatins, i institueix hereu el seu fill Guillem, de possessions 
situades a Cassà i Riudellots de la Selva, amb reserva de dues parts de l’herència 
per a la seva germana Alamanda i per als fills d’aquesta, i d’una part per al seu 
nebot, Ramon d’Arenys. 

N. Berenguer, prevere. 35 x 19 cms. +Girona II, 5. 
 
4040 
1315 juny 13 
L’abat Hug de Cruïlles i el capítol de Sant Feliu de Girona, permuten amb 

Pere Duran de Baldach, ciutadà de Girona, un camp dit Resclús, situat a Pont 



Fred (Montilivi), parròquia de Sant Feliu de Girona, pel clos del mas Marquès de 
Fàbrega, parròquia d’Aiguaviva. 

N. Francesc Simó. Carta partida. 66 x 34 cms. (És de Girona I). +Girona II, 6 
 
4041 
1217 juny 13, Girona 
Guillem Bru, Bernat de Lloret i Guillema, germans, es divideixen els béns del 

seu pare, Bru Calvet, situats a Girona, Sant Jordi, Celrà, Mollet, Llorà, 
Rocacorba, Fonolleres, Vilobí, Sant Andreu Salou, Campllong, Lloret, Blanes, 
Romanyà, Sant Celoni, Castell Suspina, Castellar, Medinyà i Sant Martí Vell. 

N. Esteve, canonge. Còpia de 1237. 50 x 20 cms. +Girona II, 7. 
 
4042 
1362 abril 28, Girona 
Testament de Guillem Irondell, mestre en medicina de Girona, que pren per 

marmessors Guerau Patau, canonge de la seu, el seu germà Hug Hirondell i las 
seva esposa esposa Nicolaua; elegeix sepultura a la seu; disposa deixes de devoció; 
funda un aniversari a la seu; llega un calze a l’església de Bessie (Béziers?) on fou 
batejat; fa llegats a Pere Miquel, alumne seu, Francesc de Casavella, Narcís, fill de 
Bernat de Tapis, fillol seu, i institueix hereva universal al seva esposa Nicolaua, 
amb reserva de que la seva casa de Girona i el delme de Vilanna, després de la 
mort d’aquesta es venguin i se’n dóni la meitat a l’Almoina i l’altra meitat es 
distribueixi a parts iguals entre l’església del Carme, la de Santa Clara i l’ajut a 
donzelles casadores. 

N. Ramon de Peradalta. 90 x 66 cms. +Girona II, 8. 
 
4043 
1365 gener 5, Girona 
El bisbe Ennec de Valtierra firma a Nicolaua, viuda de Guillem Irondell, metge 

de Girona, una casa situada a Girona i el delme de Vilanna, que li ha llegat el seu 
marit, per 3.000 sous. 

N. Bonanat Nadal. 64 x 54 cms. +Girona II, 9. 
 
4044 
1114 desembre 18 
Guisla i els seus fills Gaufred, Berenguer, Ramon i Guillem, fan donació a la 

canònica de la seu del forn que tenen a Girona, on la la dita canònica tenia part, i 
manifesten el seu propòsit de prendre sepultura a la mateixa seu. 

N. Arnau Joan, prevere. 18 x 21 cms. +Girona II, 15 
 
4045 
1175 octubre 12 
Concòrdia entre Guillem, sagristà de la seu, i Arnau de Forn, sobre els 500 

sous que Borrell, sagristà de la seu, tenia al forn de dit Arnau, a fi de dotar un ciri 
a la mateixa església, per la que es redueix el capital a 200 sous, i dit Arnau es 
compromet a satisfer 20 lliures de cera de cens.  

N. Arnau, levita. Carta partida. 19 x 20 cms. +Girona II, 16. 
 
4046 
1097 març 14, Girona 



Sicardis i el seu fill Bernat, bisbe de Girona, donen a Arnau Dalmau, a la seva 
esposa Girberga i al seu fill Ramon, per la vida d’ells, la seva meitat del forn que 
tenen a Girona, perop de la casa de de Pere Bonardell, a cens de 3 sesters de blat, a 
mesura d’Anyells. 

N. Ramon, escrivà. 14 x 16 cms. +Girona II, 17. 
 
4047 
1177 gener 26, Girona 
Arnau de Forn i la seva mare Marunda autoritzen a Bru Calvet i als seus 

successors que puguin posar coques al seu forn, corresponent així a la cessió que 
dit Bru els fa de la seva meitat del forn, comprat a Arnau de Maçana. I Bru Calvet 
confirma l’esmentada cessió, a cens d’un parell de gallines.  

N. Guillem de Margaritis. Carta partida. 8 x 17 cms. +Girona II, 18 
 
4048 
1179 febrer 9, Girona 
Arnau de Forn i la seva mare Marunda empenyoren a Bernat de Sitjar el seu 

forn, salvant el dret de Santa Maria, per 64 morabatins barbarrojos, i prometen 
que alliberaran el mateix forn d’un préstec de 20 morabatins fet a Berenguer, 
germà de dit Arnau. 

N. Guillem de Margaritis. 18 x 15 cms. +Girona II, 19 
 
4049 
1244 maig 12 
Arbitratge de Pere Isarn entre Berenguer de Llagostera, sagristà segon de la 

seu, i administrador de les candeles de Santa Maria, i Ramon de Cortils, sobre el 
degotís que queia sobre el forn de Ruca, de dit Berenguer. 

N. Bernat de Vic. S. Ramon de Verdera. Carta partida. 17 x 22 cms. +Girona 
II, 19 bis. 

 
4050 
1165 novembre 11 
El rei Alfons concedeix a Ramon de Montcada una plaça de l’Areny de Girona, 

que afronta a ponent amb l’Onyar 
N. Domènec. Còpia de 1349. 30 x 33 cms. +Girona II, 20. 
 
4051 
1192 setembre 22 
El bisbe Ramon de Girona, amb consentiment de l’arquebisbe Berenguer de 

Tarragona i dels canonges de la seu, dòna a l’altar de Santa Maria i a la candela 
que fundà al mateix altar Berenguer Roig, el forn que havia estat d’Arnau de 
Forn, comprat a Berenguer de Sitjar i a Bru Calvet, amb reserva de drets per a la 
pabordia de Maig, consistent en un cens de 3 squillate de forment. 

N. Gil, prevere. 11 x 20 cms. +Girona II, 21. 
 
4052 
1193 gener 3 
Guillema Flor d’Estiu ven a Bod i a Pere Bernat les cases que té a Girona, a la 

plaça i a l’alou reial, per 10 sous, amb reserva de 6 sous de cens per al rei. Firmen 
la venda Dalmau de Creixell, Bru Calvet, Jucef i Bonastruc, comissionats reials 



que assenyalen un cens de 8 diners pels arcs que els compradors es proposen de 
construir al carrer. 

N. Ermengol. S. Arnau, sots-diaca. 24 x 20 cms. Signatures hebrees. Ed. Baer, 
Die Juden in christliche Spanien, Berlín 1929, núm. 56, p. 47. +Girona II, 22. 

 
4053 
1222 novembre 2, Girona 
Arnau de Besalú, batlle reial de Girona, dona llicència a Guerau Bod per 

canviar de lloc el portal de la seva casa cap a orient. Fins a uns certs pilars, a cens 
de 4 diners a pagar al rei, per 20 sous. 

N. Bernat Esteve. S. Bernat Sanç. 17 x 21 cms. +Girona II, 22bis. 
 
4054 
1193 abril 3 
Berenguer Cosidor o Sabater (sutor) i el seu fill Berenguer venen a Arnau de 

Carrer, clergue de Girona, una casa situada a Girona, al carrer que puja a 
Gironella i davant la casa del cabiscol de la seu, per 25 sous bar., que són pagats en 
la satisfacció d’un deute que tenien amb Pere Guillem Raedor, amb reserva de 
cens de 3 gallines. 

N. Ermengol, prevere. S. Arnau, sots-diaca. 14 x 25 cms. +Girona II, 23. 
 
4055 
1197 setembre 27 
Elicsendis de Vilademany i el seu fill Dalmau Ramon venen a Berenguer Sifre 

del cens que reben a la casa de Bernat Sabater, de la qual una part havia estat 
venuda a certs jueus, situada davant el forn, al carrer que puja a Santa Maria, i 
que afronta amb la casa de Maïr de Figuera, per 50 sous i el patrocini d’una causa. 

N. Ermengol, de Girona. S. Gener. 15 x 16 cms. +Girona II, 24. 
 
4056 
1252 maig 25, Girona 
Joan de Santallogaia, prevere de capítol de la seu i procurador de l’altar de 

Sant Miquel de la mateixa, defineix a Bernat Ramon de Déu, cosí sou, totes les 
possibles peticions a l’entorn d’una mazmundina de cens que li fa per un celler que 
té pel dit altar. 

N. Bernat de Vic. S. Arnau de Santmartí. 20 x 24 cms. +g II., 25. 
 
4057 
1203 abril 12, Lleida 
El rei Pere II d’Aragó firma a Homdedéu, trompeter seu, les cases que aquest 

ha edificat a l’Areny de Girona. 
N. Joan de Bix. S. Pere, escrivà. 21 x 19 cms. +Girona II, 26. 
 
4058 
1205 abril 30 
Berenguer, sacerdot de Santa Eulàlia Sacosta, defineix a Bernat de Déu totes 

les possibles peticions a l’entorn de les cases de Pere de Torrent, per 17 sous bar. 
(...) de Brugueres. 16 x 13 cms. +Girona II, 27. 
 
4059 



1206 desembre 5 
Brunell, batlle reial, estableix a Timbors el carrer que hi ha entre la casa 

d’aquesta i la de Portadeflor, que afronta amb l’Onyar i el mercat de la Boqueria, 
a cens de 2 sous, per 20 sous d’acapte. 

N. Arnau Esteve, de Girona. Còpia de 1266. 10 x 30 cms. Signatura hebrea. 
+Girona II, 28. 

 
4060 
1212 agost 30 
Beatriu, viuda de Tomàs, i el seu fill Arnau, venen a Martí de Vic la casa que 

tenen a Girona, en alou de Sant Martí [Sacosta], per 350 sous bar., i li tornen la 
penyora de Colomell. Amb escriptura d’àpoca de 500 sous, que Colomell, marit de 
dita Beatriu, tenia a la casa de Tomàs que ara és de Martí de Vic.  

N. Bernat Esteve. S. Pasqual. 38 x 14 cms. +Girona II, 29. 
 
4061 
1219 octubre 12 
Arnau, fill d’Homdedéu, dòna a la seva germana Arnaleta en legítima la meitat 

de les cases que té a Girona, a l’Areny, a condició de que la redimeixi per 300 sous 
de Sibilꞏla, viuda de Bernat Estruch. 

N. Bernat Esteve. S. Bernat Sanç. 17 x 19 cms. +Girona II, 30. 
 
4062 
1220 novembre 12 
Arnau, fill d’Homdedéu, ven a Ramon Estruch una part de les cases que té a 

l’Areny de Girona, per 550 sous bar. de quatern o de 50 sous el marc. 
N. Bernat Esteve. S. Bernat Sans. 44 x 18 cms. +Girona II, 31. 
 
4063 
1221 juliol 16 
Arnau, fill d’Homdedéu, ven a Sibilꞏla Estruch les cases que té a l’Areny de 

Girona, per 900 sous dels de 50 el marc. 
N. Bernat Esteve. S. Bernat Sanç. 14 x 42 cms. +Girona II, 32 
 
4064 
1221 juliol 18 Girona 
Arnau, fill d’Homdedéu, firma rebut a Sibilꞏla Estruch de 900 sous, preu de la 

casa de l’Areny de Girona, que li ha venut. 
N. Bernat Esteve. S. Bernat Sanç. 17 x 12 cms. +Girona II, 32bis. 
 
4065 
1221 juliol 16 
Arnaleta, filla d’Homdedéu, i el seu marit, Bernat de Cervera, venen s Sibilꞏla 

Estruch les cases que tenen a l’Areny de Girona, que afronten a migdia ab les que 
dita Sibilꞏla ha comprat a Arnau, germà de l’atorgant, i a ponent amb l’Onyar, per 
900 sous bar. de quatern. 

N. Bernat Esteve. S. Bernat Sanç. 28 x 20 cms. +Girona II, 33 
 
4066 
1221 juny 4 



Arnmaleta, filla d’Homdedéu, i el seu marit Bernat de Cervera, defineixen al 
seu germà Arnau Homdedéu les cases que aquest ha venut a Ramon Estruch. 

N. Bernat Esteve. S. Pasqual de Santa Elena. Carta partida.19 x 14 cms. 
+Girona II, 34. 

 
4067 
1252 maig 5 
Toscana, viuda de Ramon d’Arenys, defineix al seu fill Ramon d’Arenys i a 

l’esposa d’aquest, Gueraua, tot el dot del marit, retenint 2.300 sous en unes cases 
de l’Arenys de Girona, prop de l’Onyar, i el violari sobre les mateixes. 

N. Bernat de Vic. S. Miquel d’Om. Còpia de 1264. 45 x 20 cms. +Girona II, 35. 
 
4068 
1223 agost 30 
Fra Rosselló, preceptor de la Milícia [del Temple] a Aiguaviva, estableix a 

Bernat Guillem de Corçà un solar de Girona, situat prop del forn dels canonges, a 
10 sous de cens, per 21 aurei d’acapte. 

N. Ponç, sacerdot. 12 x 20 cms. +Girona II, 36. 
 
4069 
1224 novembre 22 
Fra Rosselló, preceptor de la Milícia [del Temple] a Aiguaviva, dòna en violari 

a Guillem, a la seva esposa Maria i a un fill seu, el celler que Guillem i la seva 
esposa tenien per ell a Girona, prop del forn de Santa Maria, a cens de 10 sous bar. 
de quater, per 20 sous d’acapte. 

N. Pere d’Aiguaviva. Carta partida. 15 x 12 cms. +Girona II, 37 
 
4070 
1227 setembre 16 
Guillem Ramon de Fàbregues estableix a Arnau de Fellines i Guillema, 

esposos, un solar extramurs de Girona, a l’Areny, per fer-hi taula, a cens de 4 sous, 
per 50 sous bar. d’acapte. 

N. Bernat de Vic. S.Pasqual.Carta partida. 12 x 19 cms. +Girona II, 38. 
 
4071 
1229 abril 25 
Raimunda, viuda de Guillem Ramon de Fàbregues, i el seu fill, Guillem 

Ramon, estableixen a Berenguer de Brens i a la seva esposa Maria, un solar de 
l’Areny de Girona, per fer-hi taula, a cens de 2 sous de quatern o 4 de doblenc, per 
30 sous bar., dels de 88 el marc d’acapte. 

N. Bernat de Vic. S. Pasqual. 12 x 18 cms. +Girona II, 39. 
 
4072 
(1229) 1230 febrer 6 
Arnau Ermengol ven a Arnau de Girona una casa que té en alou reial a 

l’Areny de Girona, que havia estat de Guerau Bod, pel preu de 400 morabatins 
alfonsins. 

N. Bernat de Vic. S. Pasqual. 26 x 35 cms. +Girona II, 40. 
 
4073 



1230 octubre 24, Mallorca 
Jaume I d’Aragó cedeix a Arnau de Girona, un cens d’un parell de capons i un 

parell de gallines que rep sobre les cases que dit Arnau ha comprat a Arnau 
Ermengol, situades a l’Areny de Girona. 

N. Guillem, escrivà. Còpia de 1305. 25 x 24 cms. +Girona II, 41 
 
4074 
234 juliol 25 
Guillem Rasor (Barber) divideix amb Berenguera, viuda de Martorell Prode, 

al seva filla Berenguera i el marit d’aquesta, Arnau Vidal, les cases que tenen a 
l’Areny de Girona, els autoritza a construir-hi uns arcs i en rep 60 sous bar. dels 
de 88 el marc. 

N. Bernat de Vic. S. Pasqual. Carta partida. 18 x 18 cms. Signatura hebrea. 
+Girona II, 42. 

 
4075 
(1244) 1245 març 21 
Ramon de Fàbregues i el seu germà Bernat estableixen a Ramon Cervià, 

corretger, un solar de l’Areny de Girona, per posar-hi taula, a cens de 3 sous, per 4 
sous d’acapte. 

N. Bernat de Vic. Còpia de 1255. 13 x 24 cms. +Girona II, 43. 
 
4076 
1246 agost 29 
Ponç Adalbert estableix a Ramon de Viver un obrador que té a la Ferreria 

[Vella de Girona], i que afronta amb altres obradors establerts pel mateix atorgant 
a Maria de Vila-romà, Ramon de ontmeló, Joan de Benaula i Berenguer Anyolf, 
salvant el dret del rei, a qui dit Ponç Adalbert fa 7 sous de cens, per 20 sous de cens 
i 100 d’acapte. 

N. Bernat de Vic. S. Mateu Eimeric. Carta partida. 24 x 25 cms. +Girona II, 
44. 

 
4077 
1246 setembre 27 
Ponç Adalbert autoritza Bernat de Puigventós a servir-se d’una fornal de 

ferrer contígua a la paret de casa seva, que a dreta llei hauria de treure, per 21 
sous.  

N. Bernat de Vic. S. Mateu Eimeric. Carta partida. 17 x 20 cms. +Girona II, 
45. 

 
4078 
1247 agost 29 
Pere de Castelltersol, batlle de la cort reial de Girona, fima a Bernat de Vic la 

volta que aquest ha fet damunt el carrer, entre la seva sala i la seva cuina, i li 
concedeix que ningú mes pugui cobrir el carrer de la Draperia. 

N. Berenguer Lambard, de Caldes. 16 x 15 cms. +Girona II, 46. 
 
4079 
1242 maig 9 



a) Ponç Adalbert confirma al seu fill Poncet l’heretament de les cases que 
habita i d’un quartó del molí de Figuera, amb reserva de ser-ne senyor i major i de 
disposar de 30 morabatins per testar. 

b) El mateix Ponç fa procura al dit Poncet per exigir les penyores del molí i 
cases que tenen Bernat Renall i la seva esposa, i li promet que mentre no es casi li 
donarà cada any, per vida i vestir, 30 sous dels de 88 el marc. 

N. Bernat de Vic. S. Ramon de Cassà. Carta partida. 30 x 20 cms. +Girona II, 
47. 

 
4080 
(1250) 1251 gener 11 
Ramon d’Avinyó, canonge de la seu, firma a Pere de Pedrinyà, paborde de 

l’Almoina, les cases de Girona que Arnau de Cassà. Clergue ha llegat a l’Almoina, 
cases que Arua de Cassà, oncle del dit clergue, havia comprat a Berenguer 
Consutor, i que es troben al carrer que va a Gironella, i en rep per la firma 20 sous 
bar. dels de 88 el marc. 

N. Bernat de Vic. S. Joan de Porqueres. 20 x 22 cms. Hi ha còpia de 1275. 35 x 
17 cms. +Girona II, 49. 

 
4081 
1251 maig 18 
Ramon de Bellvehí, d’Anglès, ven a Arnau de Posa, baster, la seva meitat de 

casa que li havia establert Arnau de Poblet, situada a les Albergaries de Girona, a 
l’Areny, per 330 sous, amb reserva de cens per al monestir de Poblet. 

N. Bernat de Vic. Còpia de 1297. 21 x 34 cms. +Girona II, 50. 
 
4082 
1252 desembre 22 
Berenguer de Llagostera, sagristà segon de la seu, firma a Pere de Pedrinyà, 

paborde de l’Almoina, el cens que Bellhom Provençal rebia a certes cases situades 
a l’Areny de Girona, i que ha llegat a la mateixa Almoina, per ser a domini directe 
de l’esmentada sagristia segona, per 300 sous de doblenc. 

N. Bernat de Vic. S. Miquel d’Om. Carta partida. 28 x 28 cms. Hi ha els dos 
exemplars. +Girona II, 51. 

 
4083 
1252 juny 21 
Martí Ermengol, Pere Estruch i Guillem Sunyer garanteixen d’evicció a 

Berenguer de Jonquer les cases que havien estat de Guerau Bod i que Arnau de 
Girona comprà a Arnau Ermengol, i que l’sposa de dit Berenguer, Agnès, li ha 
hipotecat a aquest en capítols matrimonials per 200 aurei. 

N. Bernat de Vic. S. Arnau de Santmartí. 15 x 23 cms. +Girona II, 52. 
 
4084 
1251 juny 16 
Ponç Adalbert, amb consentiment de Berenguer de Llagostera, sagristà segon 

de la seu, estableix a Gironès Ferrer el seu obrador i casa que té a Girona, al 
carrer de la Ferreria, a cens de dos morabatins flameiantes alfonsins, per 400 sous 
dels de 88 el marc d’acapte. 



N. Bernat de Vic. S. Joan de Porqueres. Carta partida. 31 x 321 cms. +Girona 
II, 53. 

 
4085 
1255 agost 3 
Pere de Castelltersol, batlle reial de Barcelona i Girona, dona llicència a 

Bernat de Vic per fer portal al mur de la ciutat de Girona, davant la casa que 
havia estat d’Homdedéu Trompador i davant l’Onyar, a condició de mantenir-lo 
condret de portes i cadenes. 

N. Pere Carbonell, de Barcelona. 14 x 22 cms. +Girona II, 54. 
 
4086 
(1262) 1263 març 5, Barcelona 
Guillem Sunyer, batlle reial de Girona, firma a Bonanasch Salomó, jueu de 

Barcelona, unes taules i pati de Girona, situades a la plaça de les Peixateries, i que 
aquest ha venut a Pere Blanc, beneficiat de (...) Rodes. 

N. Guillem de Bosc. Còpia de 1356. 22 x 24 cms. +Girona II, 55. 
 
4087 
1263 juliol 25 
Arnau de Calonge, prevere de capítol de la seu, rector de l’altar de Sant 

Miquel de la mateixa, reconeix a Marquès de Santacecília, paborde de l’Almoina, 
que per la venda d’una casa que li ha fet, annexa a la casa del monestir de Breda a 
Girona, no li està obligat d’evicció per més de 200 sous, que és el preu que n’ha 
pagat. 

N. Ramon Oller de Palol, de la cúria episcopal. 12 x 18 cms. +Girona II, 56. 
 
4088 
1168 novembre 13. Girona 
El rei Alfons I concedeix a Ramon de Montcada una plaça de Girona, a 

l’Areny, que afronta a ponent amb l’Onyar. 
N. Domènec, escriptor reial. 29 x 35 cms.Hi ha còpia de 1359. 54 x 31 cms. 

+Girona II, 57. 
 
4089 
1179 febrer 26 
Ramon de Montcada ven a Arnau Estruch i al seu germà Berenguer, un pla 

que li donà el rei Alfons, situat a l’Areny de Girona, situat a tocar el mur de la 
ciutat i l’Onyar, pel preu de 800 sous de diners bar. 

N. Guillem de Tassia. S. Guillem de Margarites. 31 x 16 cms. +Girona II, 58. 
 
4090 
1260 setembre 16 
Bernat i Arnau d’Arenys, fills de Ramon d’Arenys, estableixen a Bernat 

Domènec, corretger, i a la seva esposa Bernarda, una part de la casa que tenen a 
l’Arenys de Girona, a condició de fer paret mitgera amb una altra casa, establerta 
pels mateixos a Joan de Marenyà, a cens de 2 aurei alfonsins, per 200 sous bar. 
d’acapte. 

N. Bernat de Vic. S, Miquel d’Om. 56 x 25 cms. +Girona II, 59. 
 



4091 
1268 abril 10 
Clàusula del testament de Maria, espoa de Bru de Mercadell, que pren per 

marmessors Arnau de Juvinyà, canonge de la seu, Arnau d’Olives, prevere de 
capítol, i el seu nét Bru, fill de Bru, fill seu; llega les seves cases de Mercadell, que 
havia comprat a Bonafós, jueu, al seu nét Bru, a condició de donar cada any 20 ous 
per a la celebració de misses i 10 sous per a l’Almoina. 

N. Ramon de Cassà. Còpia de 1276. 32 x 28 cms. +Girona II, 60. 
 
4092 
1272 agost 16 
Ramon Bru, fill de Bru de Mercadell, amb consentiment del seu pare i del seu 

germà Brunet, estableix a Bernat de Font-roser i Brunissendis, esposos, una casa 
que afronta a sol ixent amb la plaça de Mercadell i a nord amb el castell de 
Sobreportes, de Girona, a cens de 2 aurei alfonsins, per 110 sous bar. d’acapte. 

N. Bernat de Vic. S. Bernat Palol. Carta partida. 23 x 24 cms. +Girona II, 61. 
 
4093 
1269 abril 15 
Berenguera, viuda d’Eimeric de la Via ven a la seva germana Agnès, esposa de 

Berenguer de Jonquer, la seva part indivisa de la casa que havia estat del seu pare, 
Arnau de (...), i que afronta a nord amb la casa de Bartomeu Raditor, pel preu de 
850 sous, amb firma dels seus fills Arnau, Ermengardis, Guillema, Eimeric i 
Guillem. 

N. Ramon de Cassà. S. Arnau de Santmartí. 28 x 25 cms. +Girona II, 62. 
 
4094 
1271 octubre 10 
Berenguer Estruch, de Besalú, ven a Ponç Adalbert, ciutadà de Girona, la seva 

casa nova que té pel rei al carrer de la Ferreria, de Girona, pel preu de 2.025 sous 
bar. 

N. Ramon de Cassà. S. Miquel d’Om. 43 x 27 cms. Signatura hebrea. +Girona 
II, 63. 

 
4095 
(1271) 1272 febrer 10 
Blanca, esposa de Bernat Estruch, fill de Pere Berenguer Estruch i Sibilꞏla, 

esposa de Joan Begudà, de Besalú, i Mateu Cavaller i el seu germà Bernat, firmen 
a Ponç Albert la venda feta a aquest per Bernat Estruch, d’unes cases situades a 
Girona, al carrer de la Ferreria. 

N. Ramon de Prat, de Besalú. S. Ramon Benet. 19 x 2s cms. +Girona II, 64. 
 
4096 
(1272) 1273 març 10 
Berenguera, filla de Ramon Vesià i de Timbors, esposos de Girona, renuncia a 

la seva germana Tolosa el seu dret sobre unes cases de la Draperia de Girona, que 
són a directe domini de l’església de Sant Feliu de Girona. 

N. Miquel d’Om. S. Ramon Estruch. 29 x 24 cms. +Girona II, 65. 
 
4097 



(1272) 1273 gener 6 
Bernat de Gornal, fill de Pere de Gornal, ven a la casa dels franciscans de 

Girona, i al seu guardià, fra Bernat de Coromines, la seva meitat indivisa d’una 
casa situada al carrer de Fàbregues [Ballesteries] de Girona, pel preu de 500 sous. 

N. Arnau de Santmartí. 43 x 30 cms. +Girona II, 66. 
 
4098 
1273 desembre 19 
Ramon de Cassà, procurador dels franciscans de Girona, amb consentiment de 

fra Berenguer de Guàrdia, guardià de la casa, ven a Guillem Gaufred, tresorer de 
la seu, el seu dret sobre unes cases situades al carrer de Fàbregues de Girona, que 
tenen part per donació de Pere de Gornal, part per compra feta a Bernat de 
Gornal, de les que s’enumeren els propietaris, per 2.000 sous bar. 

N. Bernat de Vic. S. Miquel d’Om. 68 x 36 cms. +Girona II, 67. 
 
4099 
1273 maig 1 
Ramon de Cassà, procurador dels franciscans de Girona, amb consentiment de 

fra Bernat de Coromines, guardià de la casa, permuta amb Gispert de Botonac, 
abat de Sant Feliu, el directe domini de les cases que els hereus de Baró de Torre 
tenien per Pere de Gornal a les Fàbregues de Girona, i censos que fa Pere Amat, 
per directe domini d’un hort situat al Mercadal, prop del molí draper. 

N. Bernat de Vic. S. Miquel d’Om. Còpia contemporània. 67 x 28 cms. +Girona 
II, 68. 

 
4100 
1275 agost 12 
Marquès de Santacecília, paborde de l’Almoina, estableix a Bernat de Vilar de 

na Ramona, natural de Vilert i veí de Girona, una casa que té per Ramon 
d’Avinyó, ardiaca de Rabós, situada a les roques de Gironella, i que afronta a 
ponent amb el carrer que puja a Gironella, a cens de 2 capons i 10 sous, per 130 
sous d’acapte. 

N. Ramon de Cassà. S. Miquel d’Om. Carta partida. Hi ha els dos exemplars. 
+Girona II, 69. 

 
4101 
1275 novembre 27 
Arbitratge de Pere d’Escala i Bernat Duran en la qüestió entre Mercader de 

Merlant i Benet, fill de Pere Ricart, d’una part, i Agnès, viuda de Bernat de 
Queixàs i Jaume de Puig, d’altra part, sobre un arc que dits Mercader i Bernat 
havien construït a la seva casa, de la que no es dòna la situació. 

N. Ramon de Cassà. S. Miquel d’Om. Carta partida. 26 x 33 cms. +Girona II, 
70. 

 
4102 
1280 setembre 25 
Jaume i Arnau, fills d’Arnau de Jonquer, mercader de Mallorca, venen a Pere 

Net, ciutadà de Girona, un hort que tenen a Girona, a l’horta de Sobreportes, amb 
casa annexa, pel preu de 13 lliures. 

N. Besalú Burgués. 33 x 24 cms. +Girona II, 71. 



 
4103 
(1282) 1283 març 18 
Ramon Andreu, ciutadà de Girona, ven a Bonanat de Bordils, també ciutadà 

de Girona, una casa que té al carrer de Rossinyol, de Girona, pel preu de 350 sous. 
N. Besalú Burgués. 29 x 20 cms. +Girona II, 72. 
 
4104 
1317 octubre 24 
Berenguer Oller, ciutadà de Girona i la seva germana Agnès, hereus del seu 

pare Berenguer i de la seva mare Guillema, i Berenguera, germana de dit 
Berenguer pare, esposa de Berenguer de Finestres, cavaller, firmen a Bernardí de 
Bordils, hereu de Bonanat de Bordils i al pare d’aquest, Bernat d’Escala ciutadà 
de Girona, una trilla i terra situada a Girona, al carrer de Rossinyol, que és part 
d’una casa d’aquest situada a les Albergaries, i que posseeixen per compra feta a 
Ramon Andreu, per 600 sous. 

N. Ramon Viader. 40 x 29 cms. +Girona II, 73. 
 
4105 
1285 juny 21 
Testament de Ramon Martí, que pren per marmessors Guillem Corder i Pol de 

Pla; elegeix sepultura a Sant Joan de Montbo; fa llegats de devoció a esglésies de 
Girona; firma a la seva esposa Guillema l’esponsalici; institueix hereu el seu 
prenyat de la meitat de les cases que té al burg de Sant Feliu de Girona, de les que 
deixa l’altra meitat a l’Almoina, i d’un hort situat a Algivira i d’una possessió de 
Bordils, i li substitueix el germà del testador, Pere Martí. 

N. Guillem de Fàbrega, clergue de Montcal. 41 x 22 cms. +Girona II, 74. 
 
4106 
1273 novembre 7 
Berenguer d’Olivella i Pere d’Olivella, fills de Pere d’Olivella, la seva mare 

Tolosa i Ermessendis, esposa de dit Pere jove, estableixen a Barner Otger, 
carnisser i a la seva esposa una part de la casa que tenen a Girona, al carrer de 
Rossinyol, per Ponç Adalbert, que la té per la pabordia de Juny de Sant Feliu de 
Girona, a cens de 5 sous, per 50 sous d’acapte. 

N. Ramon de Cassà. S. Ramon Estruch. 36 x 56 cms. +Girona II, 75. 
 
4107 
(1286) 1287 març 21 
Berenguer d’Olivella, clergue, ven a Guillem Otger, fill de Barner Otger, una 

casa que té al carrer de Rossinyol de Girona per Ponç Adalbert, pel preu de 35 
sous. 

N. Bernat Palol, de Girona,. 17 x 27 cms. +Girona II, 76. 
 
4108 
1292 maig 5 
Ramon Adalbert, ciutadà de Girona, estableix a Pere de Camps, colteller de 

Girona, un casal situat a la Ferreria Nova de Girona, i que havia estat de l’esposa 
de Vidal de Bosch, a cens de 5 sous, per 11 lliures d’acapte. 

N. Besalú Burgués. Carta partida. 21 x 23 cms. Girona II, 77 



 
4109 
1293 juliol 14 
Ramon de Taialà i Ramon Calvet, marmessors d’Arnau d’Arenys, cavaller, 

venen a Blanca, viuda d’aquest, una casa que el mateix Arnau havia comprat al 
germà de dita Blanca, Berenguer de Jonquer, que afronta a nord amb la casa de 
Bartomeu Raditor, pel preu de 3.400 sous. 

N.Besalú Burgués. 30 x 42 cms. +Girona II, 78. 
 
4110 
(1238) 1239 gener 29 
Ponç de Poblet i la seva filla Maria, amb consentiment del marit d’aquesta, 

Joan Cristià, firmen a Berenguer Duran i Mercadera, esposos, les cases que els han 
venut Arnau Gracià i Girona, esposos. 

N. Bernat de Vic. S. Ramon de Cassà. 16 x 16 cms. +Girona II, 79. 
 
4111 
1240 abril 30 
Fra Ramon, abat de Poblet, firma a Berenguer Duran i Mercadera, esposos la 

venda que a aquests han fet Arnau Gracià i Girona, esposos, d’unes cases situades 
a Girona, amb retenció de cens de 3 sous 9 diners, i de dret d’allotjament, per 6 
marcs de plata. 

N. Bernat Torró, monjo de Poblet. Carta partida. 21 x 17 cms. +Girona II, 80 
 
4112 
1245 novembre 12 
Mercadera fa agnició de bona fe al seu marit, Berenguer Duran, que les cases 

que els dos han comprat a Arnau Gracià i Girona, esposos, han estat pagades 
exclussivament amb diners de dit Berenguer, i li defineix els drets que pugués tenir 
sobre elles. 

N- Benat de Vic. S. Arnau de Santmartí. 23 x 20 cms. +Girona II, 81. 
 
4113 
(1294) 1295 gener 3 
L’abat Guillem, del monestir de Poblet, estableix a Berenguer Duran, fill de 

Bernat Duran, de Girona, les cases que té a aquesta ciutat, a les Albergaries, a 
condició de reparar-les dels perjudicis causats per l’assedi dels francesos en un 
termini de 8 anys, d’hostatjar-hi els monjos de poblet i de fer-li un morabatí d’or 
de cens, per 450 sous d’entrada. 

N. Ramon Borrell, monjo de Poblet. Còpia de 1309. 28 x 32 cms. +Girona II, 
82. 

 
4114 
1294 agost 28 
Ramon Calvet, delegat de l’abat de Poblet, dòna possessió a Guillem de Déu 

d’una casa comprada a aquell, que havia estat anteriorment de Berenguer Duran. 
N. Besalú Burgués. Còpia de 1309. 15 x 30 cms. +Girona II, 82bis. 
 
4115 
(1294) 1295 març 1 



L’abat Guillem, del monestir de Poblet, estableix a Ponç de Pinya, ciutadà de 
Girona, una casa situada a Girona, a condició de fer a dit Berenguer 20 diners en 
auxili de cens, per 170 sous d’entrada. I dit Berenguer Duran firma la cessió per 
16’5 lliures. 

N.Besalú Burgués. S. Ramon de Cot. Carta partida. 29 x 24 cms. Dors: “Carta 
de l’alberc den Joan Albert” +Girona II, 83. 

 
4116 
1294 novembre 24 
Sentència de Ramon Calvet, jurista de Girona, en la causa de l’abat de Poblet 

contra els hereus de Guillem Duran, banquer de Girona, sobre pagament de cens 
per una casa de Girona. 

N. Pere Burgués. 71 x 35 cms. +Girona II, 84. 
 
4117 
(1296) 1297 març 13 
Ponç de Pinya, de Girona, i la seva esposa Agnès, venen a Pere de Vall-llobera, 

de Palau-Sacosta i Ermessendis, esposos, una casa de Girona, que havia estat de 
Berenguer Dalmau, ciutadà de Girona, i que es té per l’abat de Poblet, per 460 
sous bar. 

N. Ramon de Cot, Còpia de 1313. 46 x 30 cms. +Girona II, 85. 
 
4118 
1298 maig 17 
Berenguer, fill d’Andreu d’Olot, ciutadà de Girona, i la seva esposa 

Berenguera, venen a Pere de Vall-llobera, del Pla de Girona, una casa situada a 
l’Areny de Girona, prop del carrer de l’Albereda, que havia estat de Berenguer 
Duran, per 420 sous bar., amb reserva de cens per a l’abat de Poblet. 

N. Ramon de Cot, de Girona 32 x 30 cms. Hi ha còpia de 1315. 54 x 25 cms. 
+Girona II, 86. 

 
4119 
(1318) 1319 gener 27 
Pere de Vall-llobera, de la parròquia de Sant Feliu de Girona, i la seva esposa 

Caterina, venen a Ramon Albert, draper de Girona, una casa que tenen a Girona 
per l’abat de Poblet, pel preu de 60 lliures bar. 

N. Jaume Tresfort, de Girona 49 x 37 cms. +Girona II, 87. 
 
4120 
(1318) 1319 febrer 1 
Pere de Vall-llobera, de la parròquia de Sant Feliu de Girona, firma rebut a 

Ramon Albert, fill de Pere, ciutadà de Girona, de 60 lliures, preu d’una casa 
situada a Girona que és a directe domini de l’abat de Poblet i que abans havia estat 
de Berenguer Duran. 

N. Jaume Tresfort, de Girona 12 x 32 cms. +Girona II, 87bis. 
 
4121 
1333 juny 11, Montblanc 
El rei Alfons IV, atès que el rei Alfons II havia donat al monestir de Poblet un 

home propi de Girona, de nom Joan Ferrer, i la seva casa, mana als jurats de 



Girona que respectin els drets del monestir, amb motiu de les talles repartides per 
a l’expedició a Sardenya. 

Còpia de 1333. 31 x 39 cms. +Girona II, 88. 
 
4122 
1250 setembtre 9 
Bernat de Fàbregues, fill de Guillem Ramon de Fàbregues, per sí i pel seu 

germà Ramon, estableix a Guillem Gallart, corretger un pati situat al mercat de 
Girona, fora del mur, que afronta amb l’Areny, a cens de 2’5 sous, per 12 diners 
d’acapte. 

N. Bernat de Vic, de Girona. S. Mateu Eimeric. Carta partida. 17 x 21 cms. 
+Girona II, 89. 

 
4123 
1252 octubre 7 
Guillem Ramon de Fàbregues i el seu germà Bernat estableixen a Vicenç 

Carnisser un obrador que tenen a la carnisseria de la Boqueria de Girona, a cens 
d’un morabatí alfonsí, per 100 sous d’acapte. 

N. Bernat de Vic. S. Arnau de Santmartí. Carta partida. 20 x 23 cms. +Girona 
II, 90. 

 
4124 
1252 octubre 7 
Guillem Ramon de Fàbregues i el seu germà Bernat estableixen a Pere de 

Palau i a la seva esposa Guillema un obrador que tenen a la carnisseria de la 
Boqueria de Girona, a cens d’un morabatí alfonsí, per 100 sous bar. 

N. Bernat de Vic. S. Arnau de Santmartí. Carta partida. 21 x 22 cms. +Girona 
II, 91. 

 
4125 
1252 octubre 4 
Guillem Ramon de Fàbregues i el seu germà Bernat estableixen a Pere de 

Palau, corretger de Girona, un obrador que ja li tenen llogat, situat a la Merceria 
de Girona, en alou reial, a cens de 2 morabatins, per 400 sous bar. de doblenc. 

N. Bernat de Vic. S. Arnau de Santmartí. Carta partida. 36 x 23 cms. +Girona 
II, 92. 

 
4126 
1252 octubre 7 
Guillem Ramon de Fàbregues i el seu germà Bernat estableixen a Guillem de 

Bisbal un obrador, situat a la Merceria de Girona, pròxim a un altre que ja li han 
establert, a cens d’un morabatí alfonsí, per 200 sous d’acapte. 

N. Bernat de Vic. S. Arnau de Santmartí. Carta partida. 30 x 20 cms. +Girona 
II, 94. 

 
4127 
1252 octubre 4 
Guillem Ramon de Fàbregues i el seu germà Bernat estableixen a Maria de 

Breins i a Guillem de Bosch un obrador, situat a la Merceria de Girona, en alou 
reial, a cens de dos morabatins alfonsins, per 500 sous d’acapte. 



N. Bernat de Vic. S. Arnau de Santmartí. Carta partida. 32 x 21 cms. +Girona 
II, 95. 

 
4128 
1252 octubre 7 
Guillem Ramon de Fàbregues i el seu germà Bernat estableixen a Albert de 

Verdera un obrador, situat a la Merceria de Girona, en alou reial, amb dret de fer 
arc damunt del carrer, a cens de dos morabatins alfonsins, per 450 sous d’acapte. 

N. Bernat de Vic. S. Arnau de Santmartí. Carta partida. 32 x 24 cms. +Girona 
II, 96. 

 
4129 
1269 juliol 19 
Guillem Ramon de Fàbregues estableix a Pere de Palau, sabater de Girona, i a 

la seva esposa Beatriu una taula que té a l’Areny de Girona, amb dret de fer-hi 
treulada, a censde 2 sous bar., per 10 sous d’acapte 

N. Ramon de Cassà. S. Ramon Estruch. Carta partida. 29 x 21 cms. Signatura 
hebrea. +Girona II, 97. 

 
4130 
1303 setembre 20 
Adelaida, viuda de Bernat de Banyoles, ciutadà de Girona, i hereva de Guillem 

Ramon de Fàbregues, pare seu, estableix a Pere de Bertil mig solar on hi havia una 
taula que havia estat destruïda amb la invasió francesa, situada a la Merceria de 
Girona, a cens de 8 diners, per 2 sous d’acapte. 

N. Guillem Fuyà. Carta partida. 24 x 34 cms. +Girona II, 98. 
 
4131 
(1237) 1238 març 13 
Arnau de Cssà, nebot d’Arnau de Cassà, ven a Ermessendis d’Escala, una casa 

dita de Mora, que té a Girona per Joan de Santallogaia, canonge, pel preu de 300 
sous bar. de doblenc. 

N. Pasqual de Santa Elena. 16 x 24 cms. +Girona II, 99. 
 
4132 
1250 abril 11 
Pere de Pedrinyà, paborde de l’Almoina, ven a Pere d’Arnau de Miana una 

casa, dita de Mora, que Arnau de Cassà havia llegat a l’Almoina, per 400 sous bar. 
de doblenc. 

N. Bernat de Vic. S. Joan de Porqueres. 49 x 22 cms. +Girona II, 100. 
 
4133 
1270 octubre 10 
Arnau de Miana, cabiscol de la seu, i marmessor de Pere de Miana, ven a 

Bernarda, viuda de dit Pere, una casa que es té pel claver de la seu, situada a 
Girona, indret de Mora, pel preu de 600 sous bar. de tern. 

N. Bernat de Vic. S. Miquel d’Om. 41 x 26 cms. +Girona II, 101. 
 
4134 
(1273) 1274 gener 4 



Joan Francesc, pellisser de Girona, i la seva esposa Saurina, donen a la seva 
filla Brunissendis 700 sous que ella constitueix en dot per a Pere de Marial, sastre 
de Girona, i en rep altres 700; la suma total de 1.400 sous és hipotecada sobre la 
casa que té a Girona pel claver de la seu. 

N. Ramon de Cassà. S. Ramon Estruch. Carta partida. 33 x 22 cms. +Girona 
II, 102. 

 
4135 
1304 juny 1 
Bernat de Puig, claver de la seu, firma a Brunissendis, viuda de Pere de 

Marial, sastre de Girona, una casa situada a Girona, indret de Mora, que li fa cens 
de 2 parells de gallines. 

N. Ramon de Palol, de la cúria episcopal. 15 x 21 cms. +Girona II, 103. 
 
4136 
1316 octubre 21 
Berenguer d’Olives, prevere de capítol i rector de l’altar de Sant Miquel de la 

seu, atès que havia venut a Berenguer Roig unes cases que havien estat de l’abat de 
Breda i de Brunissendis de Marial per 380 sous sense fer-ne escriptura, li fa venda 
formal de les mateixes cases, situades a Girona, indret de Mora, pel preu indicat. 

N. Pere Capmany, de la cúria episcopal. 52 x 28 cms. +Girona II, 104. 
 
4137 
(1270) 1271 febrer 19 
Bernarda i el seu fill Bernat de Matabona, venen a Pere de Marial, sastre, una 

casa que tenen pel claver de la seu, situada a Girona, indret de Mora, pel preu de 
600 sous bar. 

N. Bernat de Vic. S. Miquel d’Om. 70 x 30 cms. +Girona II, 105. 
 
4138 
1303 abril 30 
Testament de Pere de Marial, sastre de Girona, que pren per marmessors 

Bernat de Perer i Pere d’Espolla, clergues de la seu; elegeix sepultra a la seu; fa 
llegats de devoció, firma a la seva esposa Brunissendis l’esponsalici i la institueix 
hereva seva universal. 

N. Besalú Burgués. 18 x 27 cms. +Girona II, 106. 
 
4139 
1316 agost 17 
Brunissendis, viuda de Pere de Marial, sastre de Girona, fa donació a 

Berenguer Roig, natural de Cistella, d’una casa que té a Girona, amb reserva en 
violari d’unes cambres i amb retenció de 1.000 sous, dels quals 400 són a pagar 
immediatament. 

N. Guillem de Quer. Carta partida. 61 x 38 cms. +Girona II, 107. 
 
4140 
1316 abril 27 
Brunissendis, viuda de Pere de Marial, sastre de Girona, fa donació a l’ofici de 

claver de la seu i al seu obtentor, Pere de Miars, d’una casa seva, a condició de que 
es faci cremar un ciri perpetu a la seu. 



N. Francesc Simó. 32 x 28 cms. +Girona II, 108. 
 
4141 
1316 juny 24 
Pere de Miars, claver de la seu, que ha rebut de Brunissendis de Marial, la 

donació d’una causa sota certes condicions, la renuncia, ateses les hipoteques que 
la graven. 

N. Francesc Simó. 30 x 27 cms. +Girona II, 109. 
 
4142 
1327 maig 16 
Brunissendis, viuda de Pere de Marial, sastre de Girona, firma rebut a Guillem 

Roig, marmessor de Berenguer Roig, notari de la cúria episcopal, de 300 sous, rsta 
dels 1.000 que se li devien en fer donació a dit Berenguer Roig de la seva casa 
situada a Girona, indret de Mora. 

N. Pere Massanet. Carta partida. 30 x 28 cms. +Girona II, 110. 
 
4143 
1318 juliol 25 
Brunissendis, viuda de Pere de Marial, sastre de Girona, firma rebut a 

Berenguer Roig, notari episcopal de la mateixa ciutat, de 100 sous, part dels 600 
que li devia per la donació d’una casa situada a Girona, indret de Mora. 

N. Pere Burgués. Còpia de 1331. 16 x 28 cms. +Girona II, 110 bis. 
 
4144 
1322 agost 13 
Berenguer Roig, notari de la cúria episcopal, ven a Jaume Ferrer, prevere de 

capítol de la seu, una casa situada a Girona, indret de Mora, que en part havia 
rebut de Brunissendis, viuda de Pere de Marial, i en part havia comprat a 
Berenguer d’Olives, pel preu de 2.480 sous bar. 

N. Pere Massanet. 58 x 47 cms. +Girona II, 111. 
 
4145 
(1326) 1327 febrer 17 
Jaume Ferrer, prevere de capítol de la seu, ven a Berenguer Doménech, 

clergue de la mateixa seu, la casa de Mora que havia estat de Berenguer Roig i és a 
domini directe del claver, pel preu de 3.050 sous. 

N. Pere Massanet. 44 x 34 cms. +Girona II, 112. 
 
4146 
1338 juliol 27 
Berenguer Domènech, clergue de la seu, ven a Berenguer Cervià, notari de la 

cúria episcopal i a la seva esposa Blanca, una part de la casa que havia estat de na 
Marials, pel preu de 1.450 sous. 

N. Pere Massanet. Carta partida. 47 x 44 cms. +Girona II, 113 
 
4147 
(1338) 1339 gener 23 



Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, marmessor de Berenguer 
Domènech, clergue de la seu, dòna possessió a Riquera, viuda de Jaume de Bordils, 
d’una casa que havia habitat el testador, situada a Girona, indret de Mora. 

N. Ramon de Bruguera. 23 x 28 cms. +Girona II, 114. 
 
4148 
1257 juny 2 
Marquès de Santacecília, paborde de l’Almoina, amb consentiment del bisbe 

Pere de Castellnou, promet a Arnau de Miana, ardiaca d’Empúries, i Ramon de 
Avinyó, canonge de la seu, marmessors de Ramon de Mont-roig, ardiaca de Rabós, 
que celebrarà un aniversari cada any a la seu per ell, i que el dotarà amb 7 aurei 
de cens que rep sobre unes cases de l’Areny de Girona, i els firma rebut de 2.000 
sous dels de 88 el marc, per a l’Almoina. 

N. Bernat de Fornells. 36 x 26 cms. Hi ha còpia del s. XIII. 35 x 25 
cms.+Girona II, 115. 

 
4149 
1303 setembre 20 
Adelaida, viuda de Bernat de Banyoles, ciutadà de Girona, filla i hereva de 

Guillem Ramon de Fàbregues, ciutadà de Girona, estableix a Jaume de Bertil, 
draper de la mateixa ciutat, dos solars que té a l’Areny de Girona, per fer-hi taules 
amb forcat, a cens de 2 sous 8 diners cada taula. 

N. (...). Carta partida. 39 x 26 cms. +Girona II, 117. 
 
4150 
1313 desembre 5 
Bernat de Vilar, revenedor de Girona, fa donació per causa de núpcies a la 

seva filla Bonanata de 250 sous, que aquesta constitueix en dot per a Bernat 
Gomarell, sabater de Girona. 

N. Ramon Viader. Carta partida. 29 x 23 cms. +Girona II, 118. 
 
4151 
(1314) 1315 gener 6 
Codicil de Berenguer de Palau, sagristà de la seu, que llega una casa que té 

prop del mur de la Porta Rufina al seu nebot, Berenguer de Palau, a qui 
substitueix Guillem de Vilarig, amb llegats per a Gaufred de Vilarig, germà seu, 
Jaume de Palau, nebot, el seu claver Gispert, Sibilꞏla, filla de Margarida, esposa de 
Ramon Ponç de Camprodon, i l’expedició d’Almeria. 

N. Pere Capmany, de la cúria episcopal. 33 x 21 cms. +Girona II, 119 
 
4152 
(1313) 1314 febrer 17 
Fra Guillem, abat de Sant Pere de Galligants, i la seva comunitat, estableixen a 

Andreu Sunyer la batllia del burg de Sant Pere, amb els drets que es descriuen. 
N. Guillem de Quer. 65 x 40 cms. +Girona II, 120. 
 
4153 
1318 octubre 12 
Pere d’Armentera, pintor, Guillem de Bancells, blanquer i Pere de Rovira, 

sabater de Girona, marmessors de Jaume Preses, sabater de Girona, venen en 



pública subhasta a Bernat Rubiol, paraire de Girona, una casa situada a Girona, al 
carrer de les Fàbregues [o Ballesteries], que es té pel monestir de Banyoles, pel 
preu de 1.100 sous. 

N. Jaume Tresfort. 68 x 51 cms. +Girona II, 121. 
 
4154 
1318 maig 4 
Jaume Miquel, ciutadà de Girona, ven a Terrè Pintor, de Girona, i la seva 

esposa Dolça, una casa situada al carrer de les Ballesteries, que afronten a ponent 
amb l’Onyar, per 3.600 sous, amb reserva de 16 diners de cens per a l’almoina de 
Santa Maria de les Puelles del castell de Sobreportes. 

N. Francesc Simó, de Girona. Dors: “De hereditate dne. Blanche de Gualbis”. 
39 x 37 cms. +Girona, 122. 

 
4155 
1319 agost 20 
Pere de Miars, paborde de l’Almoina, estableix a Guillem Ruyol sabater del 

Mercadal, un hort que afronta a nord amb l’església de Santa Susanna, a cens de 
20 sous, per 200 sous d’acapte. 

N. Pere Burgués. Carta partida. 29 x 29 cms.+Girona II, 123 
 
4156 
1321 octubre 26 
Guerau d’Abadia, jurista de Girona, ven a Maria Mossa, cerera de Girona, 

tres aurei alfonsins que rep sobre tres cases establertes a Francesc de Margarit, 
Arnau de Mas i Pere Massanet, situades a Girona, i un quart aureum sobre la seva 
pròpia casa, pel preu de 59 lliures. 

N. Pere Massanet. 38 x 32 cms. +Girona II, 124. 
 
4157 
1323 juny 16 
Ferrer de Lillet, batlle per a les alienacions de patrimoni reial ven a Maria 

Mossa, de Girona, un censal de 9 sous 9 diners sobre una casa que havia estat de 
Guerau d’Abadia i ara és de dita Maria, per 900 sous. 

N. Bernat Bertó, notari reial. 57 x 34 cms. +Girona II, 125. 
 
4158 
1323 maig 8, Barcelona 
El rei Jaume II aprova les vendes fetes per Ferrer de Lillet, com a batlle per 

ales alienacions reials. 
N. Bernat Bertó, notari reial. Còpia contemporània. 30 x 32 cms. +Girona II, 

126. 
 
4159 
1310 agost 28 
Raimunda, viuda de Guillem Sunyer, jurista de Girona, reconeix a Guerau 

d’Abadia, jurista de la mateixa ciutat, i a Blanca, filla seva i esposa d’aquest, que 
de la dot de dita Blanca se n’esmerçaren 2.500 sous en la compra de la casa de 
Berenguer de Canet, ciutadà de Girona. 

N. Jaume Tresfort. 18 x 27 cms. +Girona II, 127. 



 
4160 
1321 octubre 7 
Arnau de Mas, ciutadà de Girona, reconeix a Guerau d’Abadia, jurista de 

Girona, tenir per ell una casa per la que li fa un morabatí de cens, situada al carrer 
de la cúria de Girona. 

N. Ramon Viader. 14 x 21 cms. +Girona II, 128. 
 
4161 
(1322) 1323 gebrer 22 
El bisbe Pere de Rocabertí, atès que la casa que hi ha al davant del Palau 

episcopal, pròpia del benefici de Guillem de Morer i Jaume Mercer, és necessària 
per a l’obra construïda pel mateix bisbe davant del palau, on es troba la nova cúria 
de l’oficialat, la permuta per una casa que havia estat de Bernat de Cabanelles. 

N. Pere Capmany, de la cúria episcopal. 64 x 43 cms. +Girona II, 129. 
 
4162 
1322 octubre 15 
Ramon Calvet, jurista de Girona, reconeix a Blanca d’Avinyó, viuda d’Arnau 

d’Arenys, cavaller, que encara que ell i Ramon de Taialà haguessin venut a títol de 
marmessors la casa del seu difunt marit, en reté l’escriptura, que promet retornar-
li quan no la necessiti. 

N. Pere Massanet. 14 x 32 cms. +Girona II, 130. 
 
4163 
1323 juny 21 
Ferrer de Lillet, batlle general de Catalunya, ven a Ramon Albert, ciutadà de 

Girona, un censal de 6 sous 8 diners que fa al rei sobre cases que té a Girona, al 
carrer dels Taverners, pel preu de 550 sous. 

N. Bernat Bertó, de Montblanc. 57 x 43 cms. +Girona II, 131. 
 
4164 
1324 octubre 17ç 
Clàusules del testament de Maria Mossa, sedera de Girona, que pren per 

marmessors Pere Marcó, Ponç de Pinya i Bernat Ribot, ciutadans de Girona, i 
disposa que l’Almoina dóni cada any un dia de pa als pobres, dotat amb un censal 
mort de 4 morabatins sobre la casa que havia estat de Guerau d’Abadia, i que 
llega al seu nebot Pere Marcó. 

N. Pere Massanet. Còpia de 1326, 28 x 31 cms. Còpia de 1356. 47 x 41 cms. 
+Girona II, 132. 

 
4165 
(1326) 1327 gener 2 
Arnau de Seresolles, procurador de Bernat de Bera, paborde de l’Almoina, 

intima a Pere Marcó, mercader de Girona, hereu de Maria Mossa, l’obligació de 
pagar un quartó de blat per als pobres que grava una casa que li ha estat llegada 
per dita Maria. 

N. Arnau de Mas. 43 x 34 cms. +Girona II, 133. 
 
4166 



1326 octubre 29 
Blanca d’Arenys, viuda d’Arnau d’Arenys, cavaller, fa donació al seu germà, 

Bernat de Jonquer, d’una casa, pròxima a la d’Eimeric de la Via, a condició de que 
dit Berenguer compri 60 sous censals de renda per dotar almoines i sufragis a les 
esglésies dels dominics i de Sant Martí Sacosta. 

N. Arnau de Mas. 41 x 40 cms. Deteriorat. +Girona II, 134. 
 
4167 
1326 octubre 29 
Berenguer de Jonquer, ciutadà de Girona, atesa que la seva germana Blanca, 

viuda d’Arnau d’Arenys cavaller, li ha fet d’una casa, a condició de que ell compri, 
dins l’any de la mort de dita Blanca, 60 sous de renda a fi de fer almoines i 
sufragis, promet fer l’esmentada compra. 

N. Arnau de Mas. Carta partida. 57 x 32 cms. +Girona II, 135. 
 
4168 
1328 setembre 30 
Jaume Calvet, ciutadà de Girona, estableix a Arnau Rossell, frener, una casa 

situada a Girona, al carrer de la Ferreria Vella, a 20 sous de cens per 15 lliures 
d’entrada. 

N. Ramon Viader. Carta partida. 39 x 33 cms. +Girona, 136. 
 
4169 
1323 agost 17 
Ferrer de Lillet, procurador reial, ven a Bernat de Banyoles el cens de 46 sous 

que fa Aleu de Banyoles, mare de dit Bernat, per cases i taules situades a Girona, 
que tenen Pere Bertí, Pere Marcó, Ramon de Puig, Maria Mossa, Bonanat de 
Bertí, na Xatmar i Pere de Torre, totes situades prop de la Carnisseria i de 
l’Onyar, pel preu de 2.200 sous. 

N. Bernat Bertó, de Montblanc. 79 x 64 cms. +Girona II, 137 
 
4170 
1330 desembre 7 
Guillem, propòsit de Sant Martí Sacosta, Tomàs Barrat i Guillem d’Abadia, 

ciutadans de Girona, marmessors de Berenguer de Joanquer, venen en subhasta 
una casa d’aquest a Eimeric de la Via, amb reserva de 60 sous per a caritats 
disposades per Blanca d’Arenys, pel preu de 10.000 sous. 

N. Arnau de Mas. Carta partida. 62 x 31 cms. +Girona II, 138. 
 
4171 
1330 desembre 31 
Bernat de Bordils, jurista de Girona, estableix a Bonanat Sabet, sastre, un 

solar on aquest ja ha construït, situat a Girona, al carrer Nou, a cens de 10 sous, 
per 40 sous d’acapte. 

N. Pere Massanet. Carta partida. 26 x 38 cms. +Girona II, 139. 
 
4172 
1330 desembre 31 



Bernat de Bordils, jurista de Girona, estableix a Guillem sa Serra, aventurer, 
un solar on aquest ja ha construït, situat a Girona, al carrer Nou, a cens de 10 sous, 
per 40 sous d’acapte. 

N. Pere Massanet. Carta partida. 28 x 26 cms. +Girona II, 140. 
 
4173 
1331 abril 15 
Jaume Tresfort, ciutadà de Girona, estableix a Esteve de Canal, colteller de 

Girona, i a la seva esposa Coloma, una casa que té al carrer de la ferreria de 
Girona, a cens de 30 sous, per 40 lliures d’entrada. 

N. Ramon Viader. Carta partida. 49 x 34 cms. +Girona II, 141. 
 
4174 
(1331) 1332 març 3 
Bernat de Bordils, jurista de Girona, estableix a Guillem Cufí, pedrer, un solar 

per construir, situat a Girona, al carrer Nou, a cens de 8 sous, per 15 sous 
d’acapte. 

N. Pere Massanet. Carta partida. 40 x 28 cms. +Girona II, 142. 
 
4175 
(1331) 1332 gener 7 
Bernat de Bordils, jurista de Girona, estableix a Benet Carnicer, aventurer de 

Girona i a la seva esposa Brunissendis, un solar per construir, situat a Girona, al 
carrer Nou, a cens de 8 sous, per 20 sous d’acapte. 

N. Pere Massanet. Carta partida. 35 x 26 cms. +Girona II, 143. 
 
4176 
(1331) 1332 gener 7 
Bernat de Bordils, jurista de Girona, estableix a Pere de Pujada de Girona, un 

solar per construir, situat a Girona, al carrer Nou, a cens de 6 sous, per 8 sous 
d’acapte. 

N. Pere Massanet. Carta partida. 31 x 27 cms. +Girona II, 144. 
 
4177 
(1331) 1332 gener 7 
Bernat de Bordils, jurista de Girona, estableix a Ferrer Llunés i a la seva 

esposa Guillema de Girona, un solar per construir, situat a Girona, al carrer Nou, 
a cens de 5 sous, per 5 sous d’acapte. 

N. Pere Massanet. Carta partida. 28 x 30 cms. +Girona II, 145. 
 
4178 
(1331) 1332 març 3 
Bernat de Bordils, jurista de Girona, estableix a Guillem de Rourell, traginer 

de Girona, un solar per construir, situat a Girona, al carrer Nou, a cens de 7 sous, 
per 10 sous d’acapte. 

N. Pere Massanet. Carta partida. 29 x 30 cms. +Girona II, 146. 
 
4179 
(1331) 1332 març 3 



Bernat de Bordils, jurista de Girona, estableix a Ramon de Guimerà, forater 
de Girona, un solar per construir, situat a Girona, al carrer Nou, a cens de 7 sous, 
per 10 sous d’acapte. 

N. Pere Massanet. Carta partida. 27 x 34 cms. +Girona II, 147. 
 
4180 
(1331) 1332 març 3 
Bernat de Bordils, jurista de Girona, estableix a Berenguer Rei, pedrer de 

Girona, un solar per construir, situat a Girona, al carrer Nou, a cens de 8 sous, per 
5 sous d’acapte. 

N. Pere Massanet. Carta partida. 28 x 35 cms. +Girona II, 148. 
 
4181 
1332 agost 31 
Bernat de Bordils, jurista de Girona, estableix a Barceló d’Estany, sastre de 

Girona, un solar per construir, situat a Girona, al carrer Nou, a cens de 4 sous, per 
5 sous d’acapte. 

N. Pere Massanet. Carta partida. Hi ga els dos exemplars. 30 x 27 cms. 
+Girona II, 149. 

 
4182 
1332 agost 8 
Berenguer Rossell, mercedari, per absència del comanador de la casa de 

Girona, Joan Capdevila, firma rebut a Guillem de Coll, draper de Girona, de 48 
lliures, per l’establiment d’una casa, bassa i hort, situats al Mercadal de Girona. 

N. Jaume Tresfort, de Girona. 28 x 27 cms. +Girona II, 150. 
 
4183 
1333 desembre 29-30 
Testament i codicil de Ferrer de Clota, ciutadà de Girona, que pren per 

marmessors Ramon de Clota, Bernat d’Estanyol i Guillem Torrentà, clergues de la 
seu; elegeix sepultura a la mateixa seu; fa llegats de devoció; llega a l’Almoina 300 
sous; fa llegats a Maria Bela, als seus fills Ramon i Guillem i a la filla Bonanata i 
institueix hereu el fill Ferrer de Clota. En el codicil llega a la filla Bonanata una 
casa situada al Mercadell de Girona. 

N. Arnau de Mas. Còpia de 1334. 48 x 47 cms. +Girona II, 151 
 
4184 
1333 novembre 23 
Ponç Albert, prevere de capitol de la seu, i Ramon Albert, fill de Pere Albert de 

Girona, fan donació a Caterina, filla de dit Ramon, dels béns de Caterina, mare 
d’aquesta, de 16.000 sous, dels quals Ponç n’aporta 10.000 i Ramon 6.000, que dita 
Caterina constituix en dot per a Simó de Lloret, fill de Guillem de Lloret, cavaller, 
que hipoteca per 20.000 sous el seu castell de Gironella. 

N. Pere Massanet. Carta partida. 49 x 40 cms. +Girona II, 152. 
 
4185 
1333 novembre 22 
Guillem de Lloret, cavaller, la seva esposa Marquesa i el seu fill Simó, atès que 

aquest darrer ha de casar amb Caterina, filla de Ramon Albert, ciutaà de Girona, i 



que aquesta aporta en dot 16.000 sous que junt amb altres 4.000 del seu pare s’han 
de dipositar a la tresoreria de la seu, firma debitori d’altres 10.000 que dipositarà 
al mateix lloc, a fi de redimir amb la suma global de 30.000 el castell de Gironella, 
hipotecat a Hug de Cruïlles, abat de Sant Feliu de Girona. 

N. Pere Massanet. 41 x 36 cms. +Girona II, 153. 
 
4186 
1333 juliol 31 
Bernat de Bordils, jurista de Girona, estableix a Guillem Espalancó, colteller 

de Girona i a la seva esposa Bonanata, un solar per construir, situat a Girona, al 
carrer Nou, a cens de 5 sous, per 5 sous d’acapte. 

N. Pere Massanet. Carta partida. 29 x 28 cms. +Girona II, 154. 
 
4187 
1333 setembre 6 
Bernat de Bordils, jurista de Girona, i Eimeric de la Via i Pere Alegre, 

procuradors de Pere Barners, també ciutadà de Girona, pacten que, atès que les 
cases de dit Pere Barners tenen dret de tirar l’aigua plujana sobre un pati de dit 
Bordils que ha establert a diversos, es farà un galià de 4 pams d’ample a través de 
dit pati, on no tindran accés les aigües dels enfiteutes del mateix Bordils. 

N. Pere Massanet. Carta partida. 30 x 32 cms. +Girona II, 155. 
 
4188 
(1331) 1332 març 3 
Bernat de Bordils, jurista de Girona, estableix a Arnau Senan, pedrer de 

Girona, dos solars per construir, situats a Girona, al carrer Nou, a cens de 12 sous, 
per 12 sous d’acapte. 

N. Pere Massanet. Carta partida. 29 x 31 cms. +Girona II, 156. 
 
4189 
1334 abril 6 
Bernat de Bordils, jurista de Girona, estableix a Pere de Pla, ferrer de Girona, 

un solar per construir, situat a Girona, al carrer Nou, a cens de 6 sous. 
N. Pere Massanet. Carta partida. 32 x 27 cms. +Girona II, 157. 
 
4190 
1334 agost 27 
Bernat de Bordils, jurista de Girona, estableix a Bernat de Queixàs, de Girona, 

un solar per construir, situat a Girona, al carrer Nou, a cens de 8 sous, per 10 sous 
d’acapte. 

N. Pere Massanet. Carta partida. 40 x 25 cms. +Girona II, 158. 
 
4191 
1334 novembre 26 
Eimeric de la Via estableix a Tomàs d’Avellaneda, ciutadà de Girona, una part 

d’una casa, situada a la cúria de Girona, que afronta a ponent amb altra part de la 
mateixa casa que ja li té establerta, a cens de 30 sous, per 25 lliures d’entrada. 

N. Jaume Comte. Carta partida. 36 x 49 cms. +Girona II, 159 
 
4192 



1334 octubre 12 
Emeric de la Via, ciutadà de Girona, estableix a Berenguer Matalí, escriptor de 

Girona, la meitat de la sala d’una casa situada prop de la cúria de Girona, a cens 
de 30 sous, per 60 lliures d’entrada. 

N. Jaume Comte. Carta partida. 47 x 45 cms. +Girona II, 160. 
 
4193 
1334 octubre 12 
Eimeric de la Via, ciutadà de Girona, estableix a Tomàs d’Avellaneda, 

mercader de la mateixa ciutat, una part d’obrador o baixos, situada prop de la 
cúria, a cens de 20 sous, per 60 lliures d’entrada. 

N. Jaume Comte. Carta partida. 42 x 57 cms. +Girona II, 161. 
 
4194 
(1334) 1335 gener 26 
Eimeric de la Via, ciutadà de Girona, ven a Ramon de Clota, marmessor 

d’Arnau adroher, paborde de l’Almoina, el directe domini i censos sobre cases 
establertes a Tomàs d’Avellaneda, mercader, Berenguer Matalí, escriptor, Guillem 
de Rovirola i Berenguer de Gornal, situades al carrer Nou, pel preu de 5.510 sous 
bar., procedents de l’esmentada marmessoria, i dit Ramon de Clota assigna els 
censos a fer caritat de pa un dia, que serà l’onzè després de l’octava d’Epifania. 

N. Arnau de Mas. 69 x 63 cms. +Girona II, 162. 
 
4195 
(1334) 1335 gener 26 
Eimeric de la Via, ciutadà de Girona, firma rebut a Ramon de Clota, paborde 

de l’Almoina, de 5.510 sous, preu d’un cens de 160 sous sobre quatre cases 
pròximes a la cúria de Girona. 

N. Arnau de Mas. Carta partida. 17 x 32 cms. +Girona II, 163. 
 
4196 
(1334) 1335 febrer 18 
Ramon Albert, ciutadà de Girona, ven a Joan Albert, fill seu, el directe domini 

de certs censos que rep a cases situades a Girona, al carrer de la ferreria Nova, per 
2.000 sous. 

N. Arnau de Mas. 69 x 38 cms. +Girona II, 164. 
 
4197 
1261 juny 21 
Testament de Ramon de Cortils, clergue, que pren per marmessor el paborde 

de l’Almoina; fa llegats de devoció a les esglésies de Girona; elegeix sepultura a 
Sant Martí Sacosta; fa llegats a Benvinguda, filla de Berenguer Traginer, i Maria, 
esposa de Domènec de Celrà, nebodes seves, la seva criada, Arnau Ponç de Celrà, i 
institueix hereva l’Almoina, a la que llega una casa situada a Girona, al forn de 
Ruca, i el mas de Guillem Vidal Capell, de Campllong. 

N. Bernat de Vic. S. Miquel d’Om. 30 x 24 cms. +Girona II, 165. 
 
4198 
1336 desembre 7 



Bernat de Bordils, jurista de Girona, estableix a Jaume d’Espina, mestre 
guixaire de Girona, un pati situat a Girona, al carrer Nou, a cens de 6 sous per 10 
sous d’entrada. 

N. Guillem Rei. Carta partida. 31 x 29 cms. +Girona II, 166. 
 
4199 
1336 novembre 4 
Bernat de Bordils, jurista de Girona, estableix a Arnau Rossell, frener de 

Girona, un pati situat a Girona, prop del jardí de Jaume de Bordils, a cens de 5 
sous per 20 sous d’entrada. 

N. Ramon Viader. Carta partida. 39 x 31 cms. +Girona II, 167. 
 
4200 
1337 juliol 10 
Simo de Lloret, castellà del castell de Gironella de Girona, estableix a Ramon 

de Beuda, clergue de la seu, una casa situada a Gironella, a cens de 8 sous, per 16 
lliures d’entrada. 

N. Francesc Simó. 59 x 53 cms. +Girona II, 168. 
 
4201 
(1334) 1335 gener 13 
Eimeric de la Via, ciutadà de Girona, estableix a Berenguer de Gornal una 

part de casa que té prop de la cúria de Girona, per compra feta als marmessors de 
Berenguer de Jonquer, a cens de 60 sous per 85 lliures d’entrada. 

N. Arnau de Mas. Carta partida. 52 x 34 cms. Girona II, 169. 
 
4202 
(1338) 1339 gener 8 
Ramon de Gumerosa, forrater de Girona, ven a Bernarda, viuda de Ramon de 

Vilar, ferrer de Girona, una part d’una casa situada a Girona, al carrer dit “carrer 
nou de mícer Bernat de Bordils”, i abans “trilla d’en Bordils”, per 200 sous bar., 
amb reserva de 3 sous de cens per a dit Bordils. 

N. Guillem Llobet. 49 x 36 cms. +Girona II, 170. 
 
4203 
1338 novembre 2 
Ramon Albert, ciutadà de Girona, estableix a Guillem d’Abadia, corredor, una 

casa situada a Girona, que afronta a ponent amb les taules de l’Areny, a cens de 40 
sous, per 40 lliures d’entrada. 

N. Pere Massanet. Carta partida. 49 x 29 cms. +Girona II, 171. 
 
4204 
1340 maig 16 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, atès que Ramon Provençal, 

mercader de Girona, té al Mercadal una casa i hort a directe domini de l’Almoina, 
que vol establir a diversos després d’edificar-hi vivendes, l’autoritza a construir i a 
donar a cens, amb reserva de directe domini i de 8 sous de cens. 

N. Pere Massanet. Carta partida. 41 x 42 cms. +Girona II, 172. 
 
4205 



1340 octubre 7 
Ramon Provençal, mercader de Girona, amb autorització del paborde de 

l’Almoina, estableix a Pere Rossell, moner de Girona, una casa situada al 
Mercadal de Girona, a cens de 10 sous, per 100 sous d’entrada. 

N. Pere Massanet. Carta partida. 33 x 37 cms. +Girona II, 173. 
 
4206 
1340 octubre 7 
Ramon Provençal, mercader de Girona, amb autorització del paborde de 

l’Almoina, estableix a Ramon Mestre, de Girona, una casa situada al Mercadal de 
Girona, a cens de 7 sous, per 15 sous d’entrada. 

N. Pere Massanet. Carta partida. 38 x 31 cms. +Girona II, 174 
 
4207 
1340 setembre 22 
Ramon Provençal, mercader de Girona, amb autorització del paborde de 

l’Almoina, estableix a Ramon Guimarrosa de Girona, una casa situada al 
Mercadal de Girona, a cens de 12 sous, per 20 sous d’entrada. 

N. Pere Massanet. Carta partida. 39 x 31 cms. +Girona II, 175.. 
 
4208 
1340 novembre 23 
Ramon Provençal, ciutadà de Girona, amb autorització del paborde de 

l’Almoina, estableix a Pere Abrich, moner de Girona, una casa situada al 
Mercadal de Girona, que havia estat de Guillem Ruixoll, a cens de 8 sous, per 13’5 
lliures d’entrada. 

N. Francesc Simó. Carta partida. 47 x 30 cms. +Girona II, 176. 
 
4209 
1341 setembre 17 
Ramon Provençal, mercader de Girona, amb autorització del paborde de 

l’Almoina, estableix a Andreu Bosch, moner de Girona, i a la seva esposa 
Margarida una casa situada al Mercadal de Girona, a cens de 8 sous, per 6 lliures 
d’entrada. 

N. Arnau de Pols. Carta partida. 29 x 35 cms. +Girona II, 177. 
 
4210 
1342 juny 25 
Simó Jordà, “archisiator” de Girona, ven a Pere Murull i Maria, esposos, una 

casa de Girona, que es té per l’Almoina i per Ramon Provençal, situada al 
Mercadal, per 70 sous. 

N. Jaume Tresfort. 54 x 28 cms. +Girona, 178. 
 
4211 
1341 juny 1 
Ramon Provençal, mercader de Girona, autoritza Pere de Bas, hortolà i la seva 

filla Bonanata, esposa de Ferrer de Saulma, a fer portal a la casa que aquests tenen 
per l’Almoina al Mercadal de Girona, sobre un carrer privat que l’atorgant acaba 
d’obrir, a cens de 2 sous. 

N. Arnau de Pols. 32 x 35 cms. +Girona II, 179. 



 
4212 
1341 juny 14 
Guillem Cavaller, claver de la seu, atès que Guillema, viuda de Ferrer Cotxa, 

ha instituit un aniversari a la seu, del que l’atorgant és administrador, dotat amb 
una casa situada al forn de Ruca, que afronta a migdia amb la casa de l’almoina 
jueva i a nord amb cases de l’Almoina, l’estableix a Pere Ferrer, clergue de 
Girona, a cens de 20 sous, per 50 sous d’acapte. 

N. Ramon de Bruguera. Carta partida. 35 x 54 cms. +Girona II, 180. 
 
4213 
1341 abril 24 
a) Ramon Albert, ciutadà de Girona, emancipa el seu fill Joan Albert. 
b) Ramon Albert fa donació al seu fill Joan de 10.000 sous, i d’una casa situada 

al carrer d’en Albert, que havia estat de la seva esposa Caterina i que afronta a 
ponent amb l’Onyar, i de diversos censos sobre cases de Girona, valorat tot en 
30.000 sous. 

N. Jaume Comte. 67 x 42 cms. +Girona II, 181-182. 
 
4214 
1341 abril 29 
Joan Albert, fill de Ramon Albert, ciutadà de Girona, i de Caterina, esposos, 

defineix al seu pare la legítima que li pertoca dels béns de la seva mare, per 10.000 
sous. 

N. Jaume Comte. Carta apryida. 34 x 39 cms. +Girona II, 183. 
 
4215 
1342 agost 20 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, pren possessió de béns situats al 

carrer de la Merceria de Girona, i a l’Areny, que el darrer posseïdor, Bernat de 
Banyoles, ciutadà de Girona, havia llegat a l’Almoina. 

N. Ramon de Bruguera. 64 x 65 cms. +Girona II, 184. 
 
4216 
1343 juliol 22 
Guillem de Rovirola, beneficiat de Canet d’Adri, i Francesc Conill, barber de 

Girona, procuradors de Pere Ramon de Rovirola, domer de Celrà, venen a Joan 
Anglès, tender de Girona, mitja botiga amb sòl i teulada, situada a l’Areny de 
Girona, pel preu de 10 lliures. 

N. Guillem Rei. 62 x 62 cms. +Girona II, 185. 
 
4217 
1342 octubre 2 
Pere Alegre, sots-veguer de Girona, firma debitori a Pere de Cardonets, porter 

reial, de 4.000 sous i 4 canes de tela de Malines, dot de la seva filla Cecília, esposa 
de dit Pere, a qui hipoteca una casa que é a la plaça del Blat de Girona, prop de les 
mesures de pedra. 

N. Jaume Comte. 49 x 41 cms. +Girona II, 186 
 
4218 



1345 abril 26 
Compromís entre Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, d’una part, i 

Maimó Momet, jueu de Peralada i Pere de Vilardell, pintor de Girona, d’altra, 
sobre l’obligació d’un pati o galià d’aquests, situat al call jueu de Girona, de fer 
cens a l’Almoina, i de refer les latrines d’una altra casa situada a les Ballesteries. 

N. Ramon de Bruguera. Carta partida. 51 x 38 cms. +Girona II, 187. 
 
4219 
1346 abril 18 
Pere de Cardonets i Magdalena, esposos, estableixen a Miquel Roig, taverner 

de Girona, una part d’una casa que tenen a Girona, prop de la de Berenguer 
Renart, a cens de 30 sous, per 46 lliures d’entrada. 

N. Jaume Comte, de Girona 58 x 35 cms. +Girona II, 188. 
 
4220 
1346 març 25 
Tomàs d’Avellaneda, mercader de Girona, i Isabel, esposos, venen a Jaume 

Rigau, escriptor de Girona, una casa situada prop de la cúria reial, amb sala, 
obrador i taula, establerta per Eimeric de la Via, per 3.600 sous. 

N. Jaume Comte. 70 x 61 cms. +Girona II, 189 
 
4221 
1347 novembre 24 
Simó de Lloret, cavaller, castellà del castell de Gironella, de la ciutat de 

Girona, estableix a Ramon de Beuda, clergue de la seu, un pati situat davant la 
porta principal del seu castell dins d’un pla d’urbanització amb dret de sots-
establir, per 360 sous. 

N. Francesc Simó. 63 x 57 cms. +Girona II, 190. 
 
4222 
(1348) 1349 gener 31 
a) Fra Berenguer Comte, prior, i al comunitat de dominics de Girona, els 

cònsols de l’hospital nou i Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, atès que la 
casa de Pere de Cardonets, situada prop de la cúria, pertany a les tres institucions 
per testament d’aquest, i que ha estat venuda en subhasta a Bartomeu Vives, 
notari de Girona, per 1.500 sous, formalitzen la venda. 

b) Agnès, viuda de Berenguer d’Espolla, hereva de la seva filla, viuda de Pere 
de Cardonets, firma rebut a Bartomeu Vives dels 1.500 sous, preu de venda de la 
referida casa. 

N. Pere Pinós, de Girona 69 x 56 cms. +Girona II, 191 
 
4223 
(1350) 1351 gener 29, Girona 
Ramon d’Estany, marmessor de Bernat de Bernat de Riuclar, clergue de la 

seu, requerit per Jaume de Torre, que havia rebut cessió dels hereus de Vidal 
Bedós, jueu de Girona, de satisfer un deute de 23 lliures 5 sous de dit Bernat, ven a 
Pere Loreta en subhasta una casa que es té per la pabordia de Desembre de la seu, 
situada a Girona, al Mercadell, i que afronta amb el castell de Sobreportes, per 400 
sous. 

N. Jaume Comte. 59 x 60 cms. +Girona II, 192 



 
4224 
1352 març 30, Girona 
Arnau Albert i Francesc Carles, mercaders, marmessors de Pere Oliva, draper 

de Girona, venen a Joan Ferrer, pintor, ciutadà de Girona, una casa situada a 
Girona, al carrer de les Ballesteries, que afronta a ponent amb l’Onyar, per 65 
lliures. 

N. Ramon de Bruguera. 70 x 58 cms. +Girona II, 193. 
 
4225 
1353 octubre 30, Girona 
Narcisa, filla de Francesc Corder i Caterina, de Girona, esposa de Berenguer 

de Llèmena, blanquer de Girona, ven a Pere Rossinyol, sabater de Girona, una 
casa situada a Girona, al burg de Sant Feliu, prop del portal de sobre l’Areny, que 
afronta a ponent amb l’Onyar i que té pel rei i pel bisbe, per 150 lliures. 

N. Ramon de Bruguera. 70 x 50 cms. +Girona II, 194 
 
4226 
1353 desembre 15, Girona 
Guillem de Castell, ciutadà de Girona, ven a Ramon de Clota, paborde de 

l’Almoina, el directe domini de cases i taules situades a Girona, al carrer de la 
Merceria, per 4.500 sous. 

N. Bartomeu Vives. 78 x 67 cms. +Girona II, 195. 
 
4227 
1354 abril 28, Girona 
Pere Romeu, sabater, i Francesc Jordà, sastre, ciutadans de Girona, firmen a 

Francesc Andreu, procurador de l’Almoina, rebut de 90 sous, per raó de l’evicció 
de la compra de dues cases que li han fet, i que havien estat de Pere Guerau, a 
causa d’haver hagut de pagar ells aquesta quantitat a Pere Costa, batlle de 
Catalunya, per haver estat prolongades les cases cap a l’Onyar fora mida. 

N. Francesc Viader. 14 x 26 cms. +Girona II, 196. 
 
4228 
1355 març 13, Girona 
Brunissendis, viuda de Bernat de Bordils, jurista de Girona, i marmessora del 

mateix i tudriu de la seva filla Margarida, i Caterina, també filla de dit Bernat, 
estableixen després de subhasta a Margarida viuda de Ramon Capell, de Girona, 
mitja taula de la peixateria de Girona, a cens de 10 sous, per 40 lliures d’entrada. 

N. Ramon de Bruguera. Carta partida. 62 x 58 cms. Hi ha els dos ex. +Girona 
II, 197 

 
4229 
1356 maig 17, Girona 
Ramon de Clota, paborde de l’Almoina, i Margarida, filla i hereva d’Arnau de 

Vivers, jurista de Girona, atesa la venda que Pere de Casadevall, anterior paborde, 
com a hereu de Sança, viuda de Ramon Albert, havia fet a dit Arnau de censos i 
drets sobre la casa que era de Guillem de Busquets i ara és de Bonanat sastre, 
corregeixen l’escriptura de venda pel que fa a les afrontacions. 

N. Ramon de Bruguera. 55 x 46 cms. +Girona II, 198. 



 
4230 
1356 
Venda que fa a l’Almoina Caterina, filla de Bernat de Bordils. 
+Girona II, 199-203. 
 
4231 
1357 abril 24, Girona 
Guillem de Castell, ciutadà de Girona, atès que Bernat de Banyoles, fill 

d’Andreu de Banyoles, li ha venut la meitat del directe domini de la taula de 
Bernat Gallissà, forater, situada a Girona, prop de la plaça de lesCols, i la meitat 
de la de Pere de Torre, contigua a aquesta, i que ell ho ha venut a l’Almoina, li 
firma rebut de 200 sous per raó de despeses d’evicció, en negar-se dits Gallissà i 
Torre a cabrevar-li les taules llurs. 

N. Bartomeu Vives. 69 x 53 cms. +Girona II, 204. 
 
4232 
1357 abril 24, Girona 
Ramon de Clota, paborde de l’Almoina, atès que Guillem de Castell, ciutadà 

de Girona, li ha venut la meitat del directe domini de certes cases que Bernat 
Gallissà, forater de Girona, i Pere de Torre tenen a la plaça de les Cols, amb tailes 
i botigues, i atès el retràs amb què dits Gallissà i Torre han cabrevat les seves 
posessions, firma a dit Guillem de Castell rebut de 200 sous en concepte d’evicció. 

N. Bartomeu Vives. 46 x 53 cms. +Girona II, 205. 
 
4233 
1363 juliol 8, Girona 
Concòrdia entre l’Almoina i Jaume Marcó, fill i hereu de Pere Marcó, ciutadà 

de Girona i hereu de Maria Mossa, sobre l’assignació que aquesta havia fet de 4 
morabatins de cens a favor de l’Almoina sobre una casa que havia estat de Guerau 
d’Abadia, situada a la Cort reial, i que no havia estat pagada durant 16 anys, per 
la qual l’Almoina rep el directe domini de la casa i dit Marcó paga 1.000 sous per 
les 45 migeres de blat endarrerides. 

N. Ramon de Bruguera. 91 x 62 cms. +Girona II, 206. 
 
4234 
1365 gener 7, Girona 
Francesc de Savarrés, antic banquer, i ara comanador de l’Hospital Nou de 

Girona, que ha venut a Ramon Masó i Nicolau de Font, procuradors de l’Almoina, 
12 diners de cens sobre una botiga situada a la Carnisseria interior de Girona, a la 
plaça de l’Ovella, n’hi dòna possessió. 

N. Ramon de Bruguera. 20 x 48 cms. +Girona II, 207. 
 
4235 
1366 setembre 17, Girona 
Sentència de Ramon de Boixols, mostassaf de Girona, en lacusa entre Joan 

Albert, ciutadà de Girona, i Caterina viuda de Berenguer Oller, també de Girona, 
sobre una paret mitgera de les cases d’un i altre, a propòsit de servituts d’aigües. 

N. Bonanat Nadal. Llatí i català. 50 x 43 cms. +Girona II, 208. 
 



4236 
1368 agost 24, Girona 
Bernat d’Oliveres, de Palol de Revardit, hereu del seu germà Guillem, 

blanquer de Girona, ven a Bernat Albert, blanquer de Girona veí de Vilafreser, 
mitja casa situada al burg de Sant Feliu de Girona, al carrer del Llop, que dit 
Guillem havia comprat a Bernat de Font i que inclou la casa d’Arnau Rossinyol, 
blanquer, i que afronta a nord amb el Galligants per mitjà de la plaça del Rodor, 
per 37’5 lliures. 

N. Ramon Gil. 53 x 40 cms. +Girona II, 209. 
 
4237 
1370 desembre 4, Girona 
Francesc Rigau, fill i hereu de Joa Rigau, escriptor de Girona,ven a Pere Pinós, 

notari de la mateixa ciutat, una casa situada a la Cort Reial, que és a directe 
domini de l’Almoina, per 8 lliures bar. 

N. Narcís Simó. 74 x 54 cms. +Girona II, 210 
 
4238 
1371 maig 7, Girona 
Nicolau Mallol ballester de Girona, ven a Pere Sabater, també ballester, una 

casa situada a Girona, al carrer de les Ballesteries, a la part de l’Onyar, que és a 
directe domini dels hereus de Francesc Terrades, per 1.000 sous. 

N. Pere Mut. 55 x 37 cms. +Girona II, 211. 
 
4239 
1372 maig 1, Girona 
Ramon Provençal, ciutadà de Girona, estableix a Bernat Saragossà, botiguer, 

un pati situat al Mercadal de Girona, que té junt amb l’Almoina, a cens de 10 sous 
per 40 sous d’entrada. 

N. Berenguer Capella. 37 x 37 cms. +Girona II, 212. 
 
4240 
1372 febrer 3, Colliure 
Salomó Cabrit, jueu de Perpinyà, fill de Mosse Cabrit de Banyoles, defineix a 

Abraham Cabrit de Banyoles, germà seu, els drets que pogués tenir sobre una casa 
que havia estat del dit Mosse, situada al call de Girona 

N. Berenguer Serrà. 29 x 32 cms. Inscripció hebrea al dors. +Girona II, 213. 
 
4241 
1373 febrer 1, Girona 
Lorca, esposa de Jucef Issach, jueu veí de Barcelona i abans de Girona, el seu 

marit i els seus fills, Issac, Jucef i Aster, venen a Aaron Jucef, jueu de Besalú, una 
casa situada al call de Girona per 2,065 sous. 

N. Pere March. 59 x 62 cms. Inscripció hebrea al dors. +Girona II, 214. 
 
4242 
1373 octubre 24 
Guillem de Güell, flassader de Girona, fill i hereu de Margarida, viuda 

d’Arnau de Farners, ven a Pere de Camós, jurista de la mateixa ciutat, una casa 
situada a Girona, al carrer Nou, que fa 3 sous de cens a l’Almoina, per 12 lliures. 



Sense cloure. 46 x 38 cms. +Girona II, 215. 
 
4243 
1374 febrer 24, Girona 
Pere de Montcanut, procurador de Dalmau Salendí, de la casa reial, ven a 

Francesc Cebrià, de Girona, una casa situada a Girona, al carrer Nou, per 25 
lliures, amb reserva de 6 sous de cens per a l’Almoina. 

Sense cloure. 72 x 38 cms. +Girona II, 216. 
 
4244 
1374 abril 21, Girona 
Bernat de Llach, draper de Girona, i Francesc Casademont, de Sant Martí 

Vell, marmessors de Berenguer Bayés, abaixador de Girona, venen a Sibilꞏla, 
viuda de Domingo Domat, veí de València i porter reial, dues cases situades al 
Mercadal de Girona, que havien estat d’en Murul moner, per 13 lliures 15 sous, 
amb reserva de cens per a l’Almoina. 

N. Pere Mut. 82 x 45 cms. +Girona II, 217 
 
4245 
1579 setembre 28, Barcelona 
Fra Benet de Tocco, bisbe de Girona, i Felip Galceran de Pinós, vescomte 

d’Èvol, diputats del General de Catalunya, atès que Jaume Llorens, mercader de 
Girona, ha venut a dit General per 512 lliures una casa situada a Girona, al carrer 
dels Ciutadans [després dita de la Duana], que és a directe domini de l’Almoina, 
l’amortitzen a cens d’una lliura, 9 sous 11 diners. 

N. Lluís Rufet, de Barcelona. 60 x 39 cms. +Girona II, 218. 
 
4246 
1381 agost 5, Girona 
Pere de Serra, bracer de Girona, ven a Martí de Masmartí, de Sant Gregori, 

una casa situada al Mercadal de Girona, pròxima al monar, en alou de l’Almoina, 
amb reserva de cens per a a questa i per Ramon de Provençal, per 6 lliures 6 sous. 

N. Pere Pinós. 52 x 41 cms. +Girona II, 219. 
 
4247 
1384 juny 23, Girona 
Ramon Xatmar, donzell, senyor del castell de Medinyà, ven a Bernat Guixar, 

prevere de Sant Gregori, 72 sous 10 diners de cens sobre unes cases situades al 
Mercadal de Girona, indret de l’Horta de Figuerola, pel preu de 145 lliures 13 sous 
4 diners. 

N. Pere de Pont. 71 x 60 cms. +Girona II, 220. 
 
4248 
1384 juliol 1, Girona 
Capbreu que fan a Bernat Guixar, capellà de Sant Gregori, de béns situats a 

Girona, a l’Horta de Figuerola, Margarida, viuda de Pere Cervià, Francesc Escot, 
pellicer, Margarida Llúdriga, Bernat Paratge, hostaler, Joan Paratge, pellicer i 
Sibilꞏla, filla de Ramon Goytó i esposa de Guillem Martí, fuster. 

N. Pere de Pont. 57 x 56 cms. +Girona II, 221-226. 
 



4249 
1384 setembre 20, Girona 
Pere de Fàbrega, clergue de la seu, i Castelló Morgat, beneficiat de Sant Pere 

de Galligants, marmessors de Guillem de Coll, clergue de la seu, venen a Guillem 
de Santafè, beneficiat de la mateixa seu, una casa amb jardí, situada prop del 
castell de Gironella, per 81 lliures bar. 

N. Francesc de Cantallops. 49 x 56 cms. +Girona II, 227 
 
4250 
1385 setembre 6, Girona 
Agnès, filla de Bernat de Torre, manescal de Girona, dòna en dot a Guillem 

Vengut, llicenciat en lleis de Girona, dues cases que té a Girona, a la plaça de les 
Albergaries, un hort dit d’en Oller, diners i aixovar per valor de 230 lliures i 381 
lliures en violaris que s’enumeren, i rep en donació per causa de núpcies 2.000 
sous. 

N. Bernat de Donç. Carta partida. 58 x 62 cms. +Girona II, 228. 
 
4251 
a)1388 novembre 13, Girona 
Guillem Vilella, colteller de Girona, ven a Narcís Albert el directe domini 

d’una casa que té Caterina, esposa de Joan Albert, ciutadà de Girona, al carrer de 
la Draperia [o Ciutadans], per 24 lliures. 

b) 1389 juliol 2 
Narcís Albert ven a Joan Albert el mateix directe domini per 22 lliures 
N. Guillem Llobet. 74 x 54 cms. +Girona II, 229-230 
 
4252 
1391 gener 5, Girona 
Pere Sabater, ballester de Girona, ven a Joan Costa, ballester de la mateixa 

ciutat, una casa situada a Girona, al carrer de les Ballesteries, que afronta a 
ponent amb l’Onyar, per 55 lliures 10 sous, amb reserva de 6 sous de cens per a 
Pere de Terrades, ciutadà de Girona 

N. Pere de Pont. 50 x 34 cms. +Girona II, 231. 
 
4253 
1393 desembre 18, Barcelona 
Francesc Corona, prevere de Barcelona, fill de Margarida, viuda de Joan 

Ferrer, seller de Girona, ven a Joan Costa, ballester de Girona, una casa i botiga 
situada a Girona, al carrer de les Ballesteries, que es té per Caterina viuda d’en 
Terrades, per 60 lliures. 

N. Joan de Fontcoberta. 53 x 69 cms. +Girona II, 232. 
 
4254 
1395 febrer 15, Barcelona 
Bernat Serra, batlle general de Catalunya, estableix a Joan Costa, ballester de 

Girona, un pati situat darrera la casa d’aquest, al carrer de les Ballesteries, i que 
afronta amb l’Onyar, de 3 x 5 canes, a cens d’un diner, per 11 sous. 

N. Guillem de Lledó. 20 x 44 cms. +Girona II, 233. 
 
4255 



1395 agost 25, Girona 
Guillem de Lledó, escrivà reial, que ha mogut qüestió sobre certs patis situats 

entre el carrer de les Ballesteries i el mur vell del Call, atès el privilegi del rei 
Alfons a Ramon de Montcada que es trascriu, reconeix a vuit veïns de les 
Ballesteries la senyoria útil, i a l’Almoina la senyoria directa dels mateixos patis. 

N. Francesc Vidal. 33 x 62 cms. +Girona II, 234. 
 
4256 
1395 març 26, Girona 
Gabriel Rovirola, jurista de Girona, atesa la requisitòria feta pel vicari general 

del bisbe a Pere de Santmartí, batlle de Girona, a fi que es faci absoldre 
d’excomunió, amb motiu d’una causa entre dit Pere i Sibilꞏla, viuda de Pere de 
Camós, ven en pública subhasta a dita Sibilꞏla dues mitges cases situades al Carrer 
Nou, que havien estat de Pere Gaufred àlies Caulés i Elicsendis, esposos, pel preu 
de 20 lliures. 

Sense cloure. 45 x 58 cms. +Girona II, 235. 
 
4257 
1398 juny 13, Girona 
Ramon Provençal, mercader de Girona, ven a Pere de Bergadà, paborde de 

l’Almoina, diversos censos que rep sobre cases del Mercadal de Girona, que es 
descriuen, pel preu de 70 sous bar. 

N. Pere Cervià. 55 x 65 cms. +Girona II, 236. 
 
4258 
1398 juliol 15, Girona 
Caterina, viuda de Francesc de Terrades, ciutadà de Girona, i filla de mestre 

Arnau de Riera, físic del rei, i el seu fill Pere Terrades, venen a Francesc de 
Santceloni 14 sous 8 diners de cens sobre cases de Girona, dels carrers de la 
Draperia [o Ciutadans] i Ferreria Vella, pel preu de 125 lliures. 

N. Francesc Vidal. 81 x 66 cms. +Girona II, 237. 
 
4259 
1399 abril 5, Girona 
Testament de Guillema Canadell, veïna de Girona i natural de Santa Coloma 

de Farners, que pren per marmessors Narcís Bufí, ferrer, Pere Saura, teixidor, i 
Guillem de Viladamí, veïns seus; elegeix sepultura a la seu; disposa deixes de 
devoció; funda a Santa Coloma una almoina de pa el primer dia de Quaresma, 
dotada amb 25 sous sobre una casa del Mercadal de Girona, i dota una llàntia a la 
seu amb un censal de 100 sous que rep de la ciutat de Girona. 

N. Pere Mut. 49 x 49 cms. +Girona II, 238. 
 
4260 
1400 març 19, Girona 
Dellunder Artau, ciutadà de Girona, atès que el cònsol de l’Hospital nou, el 

paborde de l’Almoina i els procuradors dels Aniversaris de la seu, en compensació 
dels seus drets sobre l’herència de la seva filla Caterina, viuda de Guillem de 
Torrent, mercader de Girona, li han lliurat 4.860 sous, els defineix dues cases 
situades a Girona, a la plaça del Gra, que dita Caterina havia llegat a les referides 
institucions. 



N. Guillem de Donç. 34 x 69 cms. +Girona II, 239. 
 
4261 
1402 març 14, Girona 
Fra Berenguer Batlle, comanador de la casa d’Aiguaviva de l’orde de Sant 

Joan, fa donació a la seva cosina Francesca, filla de Pere de Mallorca, de Besalú, 
d’una casa situada al Mercadal de Girona, als establiments de Ramon Provençal, 
que és a directe domini de l’Almoina. 

N. Pere de Pont. 34 x 40 cms. +Girona II, 240. 
 
4262 
1405 maig 16, Girona 
Antoni de Portell, draper de Girona, ven a Pere de Bergadà, paborde de 

l’Almoina, 60 sous censals sobre una casa que té a Girona, al carrer de les 
Taverneries, de la que s’indiquen antics propietaris, per 180 lliures bar., i cabreva 
la mateixa casa a l’Almoina. 

N. Narcís Simó. 65 x 64 cms. +Girona II, 241-242. 
 
4263 
1405 novembre 18, Girona 
Narcís de la Via, receptor de talles, firma rebut a Elvira, viuda de Bernat 

Estruch, de 33 lliures 6 sous, per la talla del burg major de Girona. 
N. Pere Pinós. 14 x 34 cms. +Girona II, 243. 
 
4264 
(1313) 1314 febrer 18 
L’abat Guillem, i la comunitat de Sant Pere de Galligants, estableixen a 

Andreu Sunyer, ciutadà de Girona, la batllia perpètua del burg de Sant Pere, amb 
diverses condicions. 

N. Guillem de Quer. Carta partida. 56 x 40 cms. +Girona II, 244 
 
4265 
1335 setembre 13 
Auda, filla d’Andreu Sunyer, ciutadà de Girona, ven la batllia del burg de Sant 

Pere de Galligants que havia estat del seu pare i que té pel monestir de Sant Pere, a 
Pere Alegre, ciutadà de Girona, per 500 sous. 

N. Francesc Simó. Carta partida. 55 x 53 cms. +Girona II, 245. 
 
4266 
1385 setembre 16, Girona 
Margarida, filla de Francesc de Puig, ciutadà de Girona i viuda de Pere Alegre, 

ateses diverses necessitats que es narren, ven a Berenguer Ferrer i Brunissendis, 
esposos de Monells, veïns de Girona, la batllia del burg de Sant Pere de Galligants, 
per 100 florins d’or d’Aragó, valorats a 11 sous cada un. 

N. Ramon Gil. 72 x 57 cms. +Girona II, 246. 
 
4267 
1397 maig 7, Girona 
Berenguer Ferrer, de Monells, pren en préstec a Bernat Pasqual, mercader de 

Girona, 50 florins d’or d’Aragó, valorats en 27 lliures 10 sous, pels que li hipoteca 



la seva batllia del burg de Sant Pere de Galligants, i li cedeix com a interès els 
emoluments de la mateixa. 

N. Pere Pinós. 45 x 46 cms.+Girona II, 247. 
 
4268 
1406 gener 20, Girona 
Berenguer Ferrer de Monells, ven a Bernat Pasqual, mercader de Girona, la 

batllia del burg de Sant Pere de Galligants, per 44 lliures, de les que es reté per al 
comprador 27 lliures 10 sous, valor d’un préstec de 50 florins d’Aragó, fet pel 
comprador a l’atorgant l’any 1397. 

N. Francesc Vidal. 65 x 45 cms. +Girona II, 248. 
 
4269 
1409 juny 15, Girona 
Bernat Vola, escriptor de Girona, marmessor de Brunissendis, viuda de 

Miquel Rovira, paraire de Girona, ven a Joan de Alagón, natural de Daroca, una 
casa situada a Girona, indret del Mercadell, que és a directe domini de l’Almoina, 
per 31 lliures. 

N. Bernat de Soler. 48 x 36 cms. +Girona II, 249. 
 
4270 
1410 gener 29, Girona 
Jordi de Puig, curador donat per Andreu Cornell, jutge de l’aljama de Girona, 

als béns de Vidal Bondia, jueu de la mateixa, ven en pública subhasta a Estruc 
Zabarra una casa situada al call de Girona, pel preu de 40 lliures. 

+N. Miquel Pere. 74 x 52 cms.+Girona II, 250, 
 
4271 
1412 febrer 19, 23 i 26 Girona 
Testament i codicils de Francesc Vidal, notari de Girona, que pren per 

marmessors Francesc de la Via, jurista, Pere Planell, sastre, Ramon d’Aulina, 
escriptor, Francesc Artau, argenter, el paborde de l’Almoina i un dels procuradors 
dels Aniversaris de la seu; elegeix sepultura a la seu; fa llegats de devoció a les 
esglésies de Girona i a la parròquia de Flaçà; fa llegats a Elicsendis, viuda de 
Bonanat Llorens, colteller de Girona, criada seva (a la qual en codicil llega un 
oratori pintat que havia estat d’Antoni Begudà i el violari d’una casa situada al 
carrer Nou de Girona), Antònia, esposa de Guillem Bofill, pedrer de Girona, Pere 
Espalancó, teixidor, en Vilar de Madremanya, Brunissendis, viuda de Ramon Gil, 
notari, Dalmau Gil, rector de Tossa, Antònia Saragossana, Joan Castelló, domer 
de Medinyà, Bernat Ferrer, escolar, Francesc Coral, Caterina, filla de Pere Planell, 
Caterina, viuda d’en Algar, Berenguer Carbonell, l’esposa d’en Briquet de 
Perpinyà i altres; i institueix hereus universals els aniversaris de la seu i l’Almoina, 
a parts iguals. 

N. Pere Pinós. 93 x 75 cms. +Girona II, 251. 
 
4272 
1413 juliol 27, Girona 
Joan de Bosch, paborde de Juny a Sant Feliu de Girona, renuncia a favor de 

Guillem de Santafé, Nicolau Dalmau, Berenguer Cervià i Guillem de Coll, 
protectors dels Aniversaris de Sant Feliu, tres cases situades a la Vilanova de 



Girona, prop del monestir de Sant Martí Sacosta, llegades per Ramon Sabench a la 
seva pabordia, i que fan 33 sous de cens, amb reserva de domini directe per a la 
mateixa pabordia. 

N. Bernat de Soler. 47 x 40 cms. Deteriorat. +Girona II, 252. 
 
4273 
1413 novembre 22, Barcelona 
Sentència del jutge Antoni de Torres, en causa entre Caterina, viuda de Joan 

Albert, ciutadà de Girona, i Elena, esposa de Dalmau de Raset, donzell, d’una part, 
i Jaume Beuda, fill de Guillem Bernat de Beuda, i Ramon Sampsó, tutor dels fills 
de dit Guillem Bernat de Beuda, sobre la distribució de l’herència de Bernardó 
Beuda, mort intestat. 

N. Pere Roset. 85 x 69 cms.+Girona II, 253. 
 
4274 
1418 octubre 27, Girona 
Brunissendis, viuda de Joan Costa, ballester de Girona, ven a Guillem Sabater, 

anaper, una casa situada al carrer de les Ballesteries de Girona, que és a directe 
domini de Pere de Terrades, per 111 lliures. 

N. Miquel Pere. 43 x 45 cms. +Girona II, 254. 
 
4275 
1421 setembre 4, Girona 
Guillem Sabater, anaper de Girona, ven a Domènec Castell, sabater de la 

mateixa ciutat, una casa situada al carrer de les Ballesteries de Girona, que es té 
per Pere de Terrades, per 160 lliures. 

N. Miquel Pere. 63 x 63 cms. +Girona II, 255. 
 
4276 
1421 novembre 21, Girona 
Pere ça Tria, ciutadà de Girona, lloctinent del batlle general de Catalunya, 

estableix a Domènec Castell, sabater, dues taules de llosat i guix que aquest ha 
construït a la casa que té al carrer de les Ballesteries de Girona, a cens de 2 diners, 
per 22 sous d’acapte. 

N. Joan Escuder. 43 x 34 cms. +Girona II, 256. 
 
4277 
1422 abril 15; 1433 març 17; 1436 novembre 30 
Testament i codicils d’Agnès, viuda de Guillem Vengut, jurista de Girona, que 

pren per marmessors Guillem de Brugueroles, paborde de l’Almoina, Ramon de la 
Via, jurista i Miquel Ferrer, sagristà de Sant Martí Sacosta; elegeix sepultura a 
Sant Martí, en una capella que hi ha fet construïr; fa llegats de devoció, entre ells 
110 sous per al retaule de Sant Martí; funda aniversaris a Sant Feliu, els 
framenors, els predicadors i la Mercè, dotats amb censals (alguns dels quals revoca 
en codicil); fa llegats a Miquel Vilar, botiguer, Joan Rovira, mercader, la filla d’en 
Torre d’Hostoles; i institueix hereva universal l’Almoina a fi que es dotin dies de 
pa amb una casa que mana vendre, situada a l’escala de Sant Martí. 

N. Pere Cervià. 75 x 74 cms. +Girona II, 257. 
 
4278 



1423 otubre 7, Girona 
Bonastruc des Mestre, jueu de Girona, i la seva filla Bonafilla, esposa de 

Guillem Bernat des Mestre, jueu convers, venen a Pere de Bergadà, paborde de 
l’Almoina, dues cases i un pati situades al capdamunt del call de Girona, i el dret 
sobre 45 lliures que es deuen de pensions d’un censal, per 56 lliures. 

N. Miquel Pere. 78 x 60 cms. +Girona II, 258. 
 
4279 
1424 febrer 29, Girona 
Pere ça Tria, lloctinent del batlle general de Catalunya, estableix a Domènec 

Castell, sabater de Girona, un pati que aquest té darrera la seva casa, situada al 
carrer de les Ballesteries, a cens d’un diner, per 18 sous d’entrada. 

N. Joan Escuder. 34 x 54 cms. +Girona II, 259. 
 
4280 
1425 setembre 5, Girona 
Bernat Rossell, domer de Palafrugell, hereu de Bernat Rossell, bracer de 

Girona, que té una casa a directe domini de l’Almoina al Mercadal de Girona, als 
establiments d’en Provençal, la renuncia per cens excessiu. 

N. Pere Cervià. 23 x 44 cms. +Girona II, 260. 
 
4281 
1425 maig 19, Girona 
Fra Joan Pasqual, franciscà, i Francesc Castell, convers procuradors de 

Salvador Climent, sastre, i Altadona, esposos ciutadans de Tortosa, la qual 
Altadona i fra Joan són germans, fills de Rafael Pasqual, que abans de la seva 
conversió es deia Abram Çuayo, venen a Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, 
una casa enrunada situada al call de Girona, que afronta a nord amb la capella de 
Sant Genís, pel preu de 22 lliures. 

N. Miquel Pere. Amb diverses àpoques. 122 x 60 cms. +Girona II, 261. 
 
4282 
1423 juny 22, Tortosa 
Salvador Climent, sastre, i la seva esposa Altadona, ciutadans de Tortosa, fan 

procura a fra Joan Pasqual, franciscà i a Francesc Castell, ciutadà de Girona, per 
vendre una casa que tenen a Girona [al Call]. 

N. Bernat Marsal. 34 x 43 cms. +Girona II, 261/1 
 
4283 
1425 maig 18, Castelló 
Ramon Oliver, teixidor de Castelló d’Empúries, fa procura a Joan de Bosch, 

rajoler de la mateixa vila, per rebre les quantitats que li deu Francesc Castell, 
paller de Girona, per raó del dot de Joana, esposa de l’atorgant i filla de dit 
Castell. 

N. Berenguer de Pla. 30 x 33 cms. +Girona II, 261/2. 
 
4284 
1429 març 14, Girona 



Joan Vives, beneficiat de Sant Miquel a l’església de Flaçà, firma a Margarida, 
esposa de Dalmau Payer, de Girona, una casa que té per herència del seu pare, 
Joan Bohigues, situada al Mercadal de Girona, prop del Pont d’en Barrot. 

N. Miquel Pere. +Girona II, 262. 
 
4285 
1430 febrer 17, Girona 
Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, estableix a Joan Reinés, porter de la 

porta forana del palau episcopal, i la seva esposa Elena, una casa que havia estat 
del call jueu de Girona., a cens de 10 sous. 

N. Berenguer Vidal. 
Amb escriptura de cabrevació. Carta partida, 44 x 58 cm 
+Girona II, 263. 
 
4286 
1430 gener 30, Girona 
Francesc Bertran, bosser de Girona, ven a Martirià Ferran, veí de la ciutat, un 

hort, situat al Mercadal de Girona i que fa cens a l’Almoina, pel preu de 10 lliures. 
N. Pere Canals, de Girona 
Amb escriptura d’àpoca. 45 x 41 cm 
+Girona II, 264. 
 
4287 
1430 gener 30, Girona 
Francesc Bertran, bosser de Girona, ven a Martirià Ferran, veí de la ciutat, un 

hort, pròxim a un altre que li ven el mateix dia, situat al Mercadal i que fa cens a 
l’Almoina, pel preu de 87 sous. 

N. Pere Canals, de Girona 
Amb escriptura d’àpoca. 41 x 39 cm 
+Girona II, 265. 
 
4288 
1431 setembre 6, Girona 
Pere de Terrades, ciutadà de Girona, ven a Domènec Castell, sabater de la 

ciutat, un cens de 12 diners i el directe domini sobre una casa situada al carrer de 
les Ballesteries, pel preu de 50 lliures bar. 

N. Joan Escuder 
Amb escriptura d’àpoca, 72 x 67 cm. 
+Girona II, 266. 
 
4289 
1432 juliol 31, Girona 
Joan Pellicer, paborde de l’Almoina, estableix a Berenguer Rafart, beneficiat 

de la seu, una casa situada al call de Girona, que havia estat de Bonastruc des 
Mestre jueu, a cens de 10 sous, per 52 lliures d’entrada 

N. Berenguer Ferrer sa Sala. 
Dos exemplars. 36 x 58 i 44 x 58 cm. 
+Girona II, 267. 
 
4290 



 (1300) 1301 febrer 27 
Testament de Bernat Vidal, ciutadà de Girona, que pren per marmessors 

Bonanat de Bordils, Ramon Albert i Jaume de Bordils, ciutadans de Girona, i la 
pròpia esposa, Romia; elegeix sepultura als framenors de Girona; disposa almoines 
i sufragis; deixa en vitalici a la seva esposa la possessió de Vinyoles de Fornells, 
comprada a Ramon Bru, i possessions situades a S. Agata, Sant Mateu de 
Montnegre i Sant Sadurní, junt amb un molí situat al Mercadal de Girona; fa 
llegats a Jaume de Bordils, Arnau Vidal de Sant Gregori i Bernat Vidal de Sant 
Gregori; dota un aniversari als framenors, disposa la llibertat de certs esclaus, i 
institueix hereus els pobres de Jesucrist. 

N. Besalú Burgués.  
Còpia de 1310, 65 x 33 cm 
+Girona II, 267?. 
 
4291 
Bernat de Bordils, jurista de Girona, estableix a Pere de Plana, aventurer de la 

mateixa ciutat un solar [situat al Carrer Nou], a cens de 5 sous per 5 sous 
d’entrada. 

N. Pere Massanet. 
Carta partida, 40 x 24 cm. 
Girona II, 269. 
 
4292 
1433 desembre 16, Girona 
Joan de Plana, pedrer de Barcelona abans resident a Girona, ven Joana, viuda 

de Berenguer Sorribes, mercader de Girona, una casa situada al Carrer Nou de 
Girona, pel preu de 6 lliures 5 sous. 

N. Pere Sitjar. 
53 x 39 cm 
+Girona II, 270 
 
 
4293 
1434 maig 31, Girona 
Testament de Blanca, esposa de Lluís de Gualbes, ciutadà de Barcelona, i 

viuda de Guillem de Santmartí, jurista de Girona, que pren per marmessors 
Dalmau de Raset, donzell, Nicolau de Puig, Pere de Bordils, Nicolau Quartó, 
Ferrer de Comelles, el paborde de l’Almoina i Vicenç Grimau, beneficiat de la seu; 
elegeix sepultura als dominics, i, si morís a Barcelona, a Santa Maria del Mar; fa 
llegats de devoció; fa deixes a Romia, esposa de Pere Benet, de Girona, Antoni 
Oliveres, escuder de Lluís de Gualbes, Nicolau Quartó, cosí seu, a qui deixa una 
casa del carrer de la Draperia, Bernat de Sarriera, cavaller de Salt, Dalmau de 
Raset, cosí germà seu, Vicenç Grimau, Bartomeu Collell, escriptor de Girona, Pere 
de Bordils, Beatriu, esposa de Francesc Serra, jurista de Girona, Francina, filla de 
Tomàs Mieres, jurista, Nicolau, germà de l’anterior, fillol seu, Úrsula, viuda de 
Narcís Cervià, ballester, Caterina, viuda de Joan de Finestres, donzell, Narcisa, 
esposa d’Arnau Ferrer, Ferrer de Comelles, Caterina, viuda de Francesc Bertran, 
de Barcelona, Serena, filla de Lluís de Gualbes, Jaume de Gualbes, Aldonça, 
esposa d’en Girgós i altres; institueix hereva universal l’Almoina, i destina 2.500 



florins de la seva herència a fi que s’augmentin en 5 dies les distribucions de pa 
d’aquesta. 

N. Pere Cervià. 71 x 59 cms. +Girona II, 271. 
 
4294 
1432 abril 10, Girona 
Joan Pellicer, paborde de l’Almoina, estableix a Jaume Fage, beneficiat de la 

seu, una casa situada al Call de Girona, al carrer de l’Ardiaca, que havia estat de 
Vidal Bonet, a cens de 5 sous, per 25 lliures d’entrada. 

N. Pere de Begudà. 
45 x 36 cm 
Girona II, 272. 
 
4295 
1435 gener 20, Girona 
Eulàlia, viuda de Bernat Pasqual, mercader de Girona, fa donació a Pere 

Bruguera, capeller de la ciutat, de tres cases situades a la pujada de Sant Feliu de 
Girona, que són a domini directe de la pabordia de Juny d’aquesta darrera 
església, amb reserva de 100 sous, menjar i vestit. 

Sense cloure. 
33 x 36 cm 
Girona II, 273. 
 
4296 
1436 setembre 10, Girona 
Joan Pellicer, paborde de l’Almoina, com a procurador de Joan Rams, fuster 

de Barcelona, abans veí de Girona, ven a Miquel Valls, beneficiat de la seu, una 
casa situada al costat de la capella de Sant Genís, al cap del Call de Girona, pel 
preu de 42 lliures. 

N. Berenguer Vidal. 
Amb escriptura d’àpoca. 45 x 64 cm 
+Girona II, 274. 
 
4297 
1440 juny 28, Girona 
Pere de Bergadà, sagristà segon de la seu, atès que Joan Pellicer, paborde de 

l’Almoina, ha comprat i fet enderrocar una casa situada davant la casa de 
l’Almoina, a l’indret antigament dit el Mercadell, traspassa el cens de 10 sous que 
rebia d’ella sobre una altra casa a domini directe de l’Almoina, propietat de 
Miquel Valls, situada al carrer de Sant Llorenç. 

N. Miquel Pere. 66 x 45 cms. +Girona II, 275. 
 
4298 
1440 desembre 6, Girona 
Miquel Valls, beneficiat de la seu, com a paborde de maig de la mateixa 

església, atès que Francesc Colell, paraire, havia venut a Joan Torent, paraire de 
Girona, pel preu de 8 lliures un pati situat al Mercadal, al carrer de les 
Engranadores, i que ell va fatigar la venda, ara li estableix a cens, per 6 lliures 
d’entrada. 

N. Berenguer Ferrer sa Sala. 



42 x 57 cm 
+Girona II, 276. 
 
4299 
1440 agost 21, Girona 
Antoni Bruguera, capeller de Girona, fa heretament al seu fill Jaume de tots 

els seus béns, amb reserva de la meitat en cas de discòrdia i de 50 lliures per testar. 
N. Berenguer Ferrer sa Sala. Carta partida. 34 x 39 cms. +Girona II, 277. 
 
4300 
1441 desembre 3, Girona 
Pere de Bergadà, sagristà segon de la seu, atès que l’Almoina i l’Hospital Nou, 

hereus a parts iguals de Joan Albert, reben 3 morabatins o 39 sous sobre una casa 
situada al carrer de la Draperia o de la Ferreria Nova de Girona, en nom de la 
seva sagristia amortitza el seu domini directe a cens de 8 sous. 

N. Gaspar Barrot. 40 x 35 cms. +Girona II, 278. 
 
4301 
1442 juny 23, Girona 
Els procuradors dels Aniversaris de Sant Martí Sacosta, hereus de Guillem 

Vengut, jurista de Girona, defineixen a Guillem Espígol i Pere Sala, marmessors 
d’Agnès, viuda de dit Vengut, els seus drets sobre una casa que afronta a migdia a 
l’escala de Sant Martí, per 16 lliures. 

N. Miquel Pere. 33 x 47 cms. +Girona II, 279. 
 
4302 
1442 setembre 6, Girona 
Tomas Mieres, jutge ordinari de Girona, a instància de Joan Torrent, paraire 

de Girona, li adjudica la casa que havia estat de Francesc Oller, teixidor de llana, i 
Margarida, esposos de Girona, situda al carrer de Fontanilles. 

N. Pere Gilabert, de la cort reial de Girona. 66 x 58 cms. Llatí i català. +Girona 
II, 280. 

 
4303 
1446 juliol 5, Girona 
Joana, viuda de Francesc Montanya, paraire de Girona, renuncia a l’Almoina 

una casa situada al carrer Nou, per la que feia 6 sous de cens i és aprcialment 
enrunada. 

N. Pere Sitjar. 25 x 37 cms. +Girona II, 281. 
 
4304 
1446 juny 15 
Pere de Bach, senyor del castell de Rocabruna, ven a Guillem Espígol, paborde 

de l’Almoina, 30 sous de cens que fa una casa situada al carrer de la Cort Reial de 
Girona, que havia estat de Francesc Borrassà, i el directe domini sobre una altra 
casa del mateix carrer, per 105 lliures, 

N. Jaume Fèlix Calvó. 67 x 66 cms. +Girona II, 282. 
 
4305 
1447 juny 20, Girona 



Rafael Pou i Pere Llobet, procuradors dels aniversaris de Sant Feliu de 
Girona, venen a Guillem Espígol, paborde de l’Almoina, un censal de 24 sous sonre 
una casa que havia estat d’Antoni Fàbrega, ballester de Girona, situada al 
Mercadal, davant del molí de blat, pel preu de 24 lliures. 

N. Jaume Fèlix Calvó. 57 x 53 xms. +Girona II, 283. 
 
4306 
1455 agost 18, Girona 
Testament de Joan Carreres, paller de Girona, que pren per marmessors el 

capellà major de Sant Feliu de Girona, Felip Bosch, botiguer, i Pere Estrada, 
calsater; elegeix sepultura als franciscans; fa llegats de devoció; fa deixes a 
diversos parents: deixa a l’Almoina una casa, situada al carrer de la Merceria i un 
censal de 150 sous que rep de Martí Pasqual i Francesc Vives, de Cassà, amb 
resrva de violari per a la seva esposa Joana, i institueix aquesta hereva universal. 

N. Pere Sitjar. 31 x 55 cms. +Girona II, 284. 
 
4307 
1475 març 3, Girona 
Joan Nicolau, abaixasdor de Girona, que ha comprat a Joana Rafaela, esposa 

de Miquel Vilar, apotecari de Girona, hereva de Pere Soler, una casa situada al 
carrer dels Ciutadans, abans de al Draperia, que afronta amb el carrer de la 
Ferreria Vella, s’encarrega d’un censal de 46 sous que fa a l’Almoina, i d’un de 15 
sous que fa al benefici de Sant Nicolau d’Ordis. 

N. Pere Roig. 25 x 45 cms. +Girona II, 285. 
 
4308 
1479 desembre 3, Girona 
Joan Caralps, beneficiat de la seu, marmessor de Gaspar Pou des Carrer, 

també beneficiat de la seu, ven a Joana, esposa de Joan Feixes, calsater de 
Girona,una casa situada al burg de Sant Feliu, pel preu de 24 lliures. 

Sense cloure. 46 x 42 cms. +Girona II, 286. 
 
4309 
1479 desembre 23, Girona 
Pere Ramon Mut, paborde de l’Almoina, i Ramon de Puig, Miquel Domingo i 

Joan Sabet, cònsols de l’hospital nou de Girona, atès que Miquel Domingo, 
mercader de Girona, ha renunciat una casa enrunada del carrer de l’Abeurador, 
que és a directe domini de l’Almoina i de l’hospital per meitats, l’estableixen a 
Joan Martí àlies Picart, calsater, ciutadà de Girona, a cens de 10 sous per 10 sous 
d’entrada. 

N. Nicolau Roca. 38 x 46 cms. +Girona II, 287. 
 
4310 
1479 abril 26, Girona 
Caterina, viuda de Narcís Casanoves, cirurgià de Girona, fa donació a 

l’Almoina i a l’Hospital nou d’una casa situada al carrer que va des del carrer dels 
Albadivers al convent de la Mercè, i de diversos censals morts de 10, 20, 10, 14, 13 i 
30 sous de pensió. 

N. Narcís Cotxa. 48 x 62 cms. +Girona II, 288. 
 



4311 
1480 novembre 17, Girona 
Sibilꞏla, esposa de Leonard Julià, tirater de Girona, domicialiat a Perpinyà, 

filla de Joan Puig, sastre de Girona, renuncia a l’Almoina una casa situada a 
Girona, al carrer de l’Argenteria, per la que feia 46 sous de cens. 

N. Ramon Mercader. 19 x 28 cms. +Girona II, 289 
 
4312 
1481 setembre 21, Girona 
Margarida, viuda de Gispert Lloberes, de Celrà, i el seu fill Francesc, el seu nét 

Pere i l’esposa d’aquest Clara, tots de Celrà, venen a Pere Ramon Mut, paborde de 
l’Almoina, dues botigues sitaudes a Girona, a la plaça de les Cols, que tenen per la 
mateixa Almoina, pel preu de 70 lliures. 

N. Narcís Cotxa. 63 x 50 cms. +Girona II, 290. 
 
4313 
1481 febrer 20, Girona 
Pere Ramon Mut, paborde de l’Almoina, estableix a Bartomeu Eres, rector del 

Mercadal, un pati que havia estat d’en Corçà, sabater, situat prop de l’església del 
Mercadal, als establiments d’en Provençal, a cens de4 sous, per un cabrit 
d’entrada. 

N. Miquel Jeroni Capmany. 25 x 53 cms. +Girona II, 291. 
 
4314 
1481 octubre 12, Girona 
Antoni Ferrer, blanquer de la Bisbal, ven a Martí Llach, de Sant Martí Vell, 

una casa situada a Girona, al burg de Sant Feliu, prop del pont de Galligants, que 
és a domini directe de Pere Ferrer sa Sala, sagristà de Sant Feliu de Girona, pel 
preu de 25 lliures. 

Sense cloure. 48 x 58 cms. +Girona II, 292 
 
4315 
1482 octubre 5, Girona 
Joan Martí, calsater de Girona, ven a Pere Ramon Mut, paborde de l’Almoina, 

els seus drets sobre una casa situada a les Voltes de les Merceries de Girona, per 31 
lliures. 

N. Joan Guilana. 51 x 46 cms. +Girona II, 293. 
 
4316 
1486 octubre 12, Girona 
Nicolau Masdeu, paborde de l’Almoina, atès que Narcís Cotxa, notari de 

Girona, ha comprat a Pere Ricard, assaonador de Girona, una adoberia enrunada 
amb set tines i dues calsines, situada al Mercadal de Girona, que feia a l’Almoina 
cens de 6 sous, el redueix a 3 sous de cens. 

N. Joan Sobirà. 29 x 33 cms. +Girona II, 294. 
 
4317 
1486 maig 29, Girona 
Pere Buch, del mas Caula de Sant Martí de Llémena, i Pere Riarós, obrers de 

l’esmentada parròquia, venen a Nicolau Masdeu, paborde de l’Almoina, els seus 



drets sobre una casa situada al carrer dels Canaders, del Mercadal de Girona, que 
havia estat d’Arnau Puig, paraire de Girona, per 20 sous. 

N. Joan Guilana. 48 x 41 cms. +Girona II, 295. 
 
4318 
1489 febrer 3, Girona 
Procés davant Joan Serra, jutge ordinari de Girona, pel que Nicolau Masdeu, 

paborde de l’Almoina, obté la declaració d’estar abandonada una casa de la que 
l’Almoina té el directe domini i 45 sous de cens, situada prop de la Cort Reial de 
Girona, i que havia estat d’Antoni Rotllan, escriptor. 

N. Francesc Torell, de la cúria reial. 87 x 59 cms. +Girona II, 296. 
 
4319 
1495 desembre 11, Girona 
Antoni Dolça i Benet Marcó, procurador dels Aniversaris de Sant Feliu de 

Girona, i Jaume Jordà, obtentor del benefici de Santa Maria de Gràcia de la 
mateixa església, defineixen a l’Almoina el cens i dret d’empara que tenien sobre 
les cases de Joan Ferrer i Nicolau Mallol, situades al carrer de les Ballesteries i 
derruïdes per la guerra, per 18 lliures bar. 

N. Joan Guilana. 56 x 60 cms. +Girona II, 297. 
 
4320 
1496 abril 30, Girona 
Nicolau Masdeu, paborde de l’Almoina, estableix a Miquel Amat, paraire de 

Girona, tres patis amb cases enrunades, situats al Carrer Nou de Girona, a cens de 
3 sous, per un parell de pollastres d’entrada. 

N. Joan Oliu. 36 x 55 cms. +Girona II, 298. 
 
4321 
1495 desembre 24 –1496 març 12, Girona 
Procés, davant Salvador Bellvert, jutge ordinari de Girona, pel que l’Almoina 

requereix els propietaris de les cases del carrer de les Ballesteries, derruïdes amb 
motiu de la darrera guerra, que les reedifiquin, i no compareguent, les ven en 
pública subhasta a Joan Sunyer, ciutadà de Girona, pel preu de 51 sous. 

N. Joan Guilana. 133 x 65 cms. +Girona II, 299. 
 
4322 
1496 setembre 20 Girona 
Nicolau Masdeu, paborde de l’Almoina, marmessor de Sibilꞏla, viuda de Joan 

Julià, guanter de Girona, ven a Francesc Romaguera, beneficiat de la seu, una casa 
situada al Call de Girona, per 23 lliures. 

N. Joan Guilana. 40 x 62 cms. +Girona II, 300. 
 
4323 
1497 gener 18 Girona 
Francesc Romaguera, beneficiat de la seu, que ha comprat als marmessors de 

Sibilꞏla Julià una casa que havia estat de Francesc Falcó, convers condemnat per 
heretge, situada al Call i que afronta a orient amb les escoles dels jueus, fa agnició 
de bona fe d’haver-la adquirit per a l’Almoina  

N. Joan Guilana. 39 x 32 cms. +Girona II, 301. 



 
4324 
1497 gener 18, Girona 
Nicolau Masdeu, paborde de l’Almoina, estableix a Violant Cavaller, natural 

de Barcelona i veïna de Girona, una casa que havia estat de Francesc Falcó, 
convers de Girona, situada al Call i que afronta a orient amb la casa on eren les 
escoles dels jueus, a cens de 2 sous, per 18 lliures d’entrada. 

N. Joan Oliu. Carta partida. Hi ha els dos exemplars. 32 x 56 cms. +Girona II, 
302. 

 
4325 
1498 maig 25, Girona 
Benet Pascol, escriptor de Girona, ven a Nicolau Masdeu, paborde de 

l’Almoina, cinc sous de cens sobre una casa que té al carrer de Sant Llorenç de 
Girona, perl 35 sous bar. 

N. Carles Serdà. 40 x 50 cms. +Girona II, 303. 
 
4326 
1500 agost 29, Girona 
Magdalena, viuda de Joan Seguer, teixidor de llana d’Olot, i Guillem Seguer, 

paraire ciutadà de Girona, venen a Nicolau Masdeu, paborde de l’Almoina, 5 sous 
de vcens sobre una casa situada a la Força Vella de Girona, que afronta a ponent 
amb el carrer de Sant Llorenç, comprada a Vidal carcassona, jueu de Girona, per 
18 lliures. 

N. Joan Guilana. 84 x 54 cms. +Girona II, 304. 
 
4327 
1500 desembre 28, Girona 
Nicolau Masdeu, paborde de l’Almoina, estableix a Miquel Canut, mestre de 

cases de Girona, un pati amb una casa enrunada situat al carrer de les Ballesteries, 
que afronta amb el mur vell del Call, a cens de 16 sous, a condició de reedificar-la, 
per un parell de capons d’entrada. 

N. Pere Escuder. 34 x 33 cms. +Girona II, 305. 
 
4328 
1500 febrer 10, Girona 
Nicolau Masdeu, paborde de l’Almoina, estableix a Narcís Costa, mercader de 

Girona, un pati amb una casa enrunada situat al carrer de les Ballesteries, que 
afronta amb el mur vell del Call, a cens de 9 sous, a condició de reedificar-la en el 
termini de 3 anys, per un parell de perdius d’entrada. 

N. Antic Renard. 26 x 44 cms. +Girona II, 306. 
 
4329 
1500 febrer 11, Girona 
Nicolau Masdeu, paborde de l’Almoina, estableix a Joan Ferrer, ciutadà de 

Girona, quatre solars amb cases enrunades situats al carrer de les Ballesteries, que 
afronten amb el mur vell del Call, a cens de dos sous 8 diners cada un, a condició 
de reedificar-los en el termini de 3 anys, per 4 sous d’entrada. 

N . Joan Guilana. Carta partida. 40 x 72 cms. +Girona II, 307 
 



4330 
1501 abril 21, Girona 
Joan Gombert, ballester de Girona, i la seva esposa Isabel, venen a Pere 

Pegues, sastre de la mateixa ciutat, una casa que tenen per l’Almoina a Girona, al 
carrer de les Ballesteries, per 150 lliures. 

N. Nicolau Roca. 39 x 65 cms. Hi ha còpia de 1525. 37 x 58 cms. +Girona II, 
308. 

 
4331 
1505 maig 11, Girona 
Francesc Boix, peixater de Girona, fa donació al seu fill Jaume, d’una casa que 

té a Girona, al carrer de la Pescateria, amb dues taules i eines per salar peix, amb 
reserva d’usdefruit. 

N. Pere Ramon. 36 x 32 cms. +Girona II, 309. 
 
4332 
1507 abril 28, Girona 
Bartomeua, viuda d’Antoni Alexandre, pastisser de Girona, i la seva filla 

Eulàlia, fan donació a Pere Feixes, beneficiat de Sant Feliu de Girona, d’una casa 
situada al Marcadal, al carrer que va al portal de Santa Clara. 

Sense cloure. 27 x 33 cms. +Girona II, 310 
 
4333 
1514 juliol 12, Girona 
Antoni Prats, paborde de l’Almoina, estableix a Joan Mont-roig, escriptor de 

Girona, una casa situada al Call, que afronta a orient, mitjançant carreró, amb la 
plaça on hi havia l’escola del Call, a migdia amb carrer de baixada, i a ponent amb 
el carrer de Sant Llorenç, i que havia estat establerta a Narcís Graupera, a cens de 
20 sous, per 25 lliures d’entrada. 

N. Joan Benet Pasqual. 59 x 39 cms. +Girona II, 311. 
 
4334 
1524 juny 10, Girona 
Pere Pegas, sastre de Girona, i la seva esposa Joana, tutors del seu nét Pere, 

venen a Andreu Angelot, argenter de la mateixa ciutat, una casa situada al carrer 
de les Ballesteries per 150 lliures, a satisfer per mitjà de pensions censals. 

N. Baldiri Abric. 69 x 54 cms. +Girona II, 312. 
 
4335 
1531 juliol 22, Girona 
Codicil d’Antoni Cloquer, beneficiat de Sant Feliu de Girona, que pren per 

marmessor Baldiri Balle, paborde de l’Almoina; deixa a Gueraua Esteve, que viu 
amb ell, una casa situada al carrer del Llop de Girona. 

N. Pere Garvbí. 22 x 28 cms. +Girona II, 313. 
 
4336 
1524 maig 22, Girona 
Testament de Narcís Carles, beneficiat de la seu, que pren per marmessors 

Narcís Carles, dominic, Narcís Reig i Bertran Bellver, beneficiats de la seu; disposa 
que es vengui una casa que té a la Força Vella de Girona, prop de la de l’Ardiaca, i 



que amb el preu es doti la seva cosina Anna amb 100 lliures; institueix hereva 
l’ànima i els Aniversaris de la seu. 

N. Gaspar Barrot. 54 x 44 cms. +Girona II, 314. 
 
4337 
1535 octubre 20, Girona 
Francesc de Cruïlles, dipositari de la cúria reial de Girona, ven en subhasta a 

Guillem Nulet àlies Pastoret, taverner de Girona, una casa situada a les Voltes de 
les tavernes de Girona, amb botiga i pou, que havia estat de Pere Dur, abaixador i 
és a directe domini de l’Almoina, per 10 lliures bar. 

N. Francesc Andreu. 35 x 49 cms. +Girona II, 315. 
 
4338 
1538 novembre 18, Girona 
Balridi Balle, paborde de l’Almoina, estableix a Miquela Camps, de Girona, 

una casa situada al Carrer Nou de Girona, a cens de (...) 
N. Baldiri Abric. 40 x 30 cms. Deteriorat. +Girona II, 316. 
 
4339 
1508 juliol 21, Girona 
Els marmessors de Joan Riera àlies Palet, paborde de l’Almoina, venen en 

subhasta a Baldiri Pagès, beneficiat de la seu, una casa i jardí situats a la placeta 
del capdamunt del carrer de Sant Llorenç, pel preu de 101 lliures bar. 

N. Nicolau Roca. 61 x 60 cms. +Girona II, 317. 
 
4340 
1508 agost 9, Girona 
Baldiri Pagès, beneficiat de la seu, reconeix al seu nebot, Joan Pagès, de Sant 

Julià de Ramis, que la compra d’una casa situada a la placeta del capdamunt del 
carrer de Sant Llorenç de Girona, feta als marmessors de Joan Riera àlies Palet, 
paborde de l’Almoina, l’ha feta per aquest, i n’hi fa agnició de bona fe. 

N. Nicolau Roca. 33 x 43 cms. +Girona II, 318. 
 
4341 
1545 març 7, Girona 
Rafael Pagès, propietari del mas Pagès de Sant Julià de Ramis, ven a Baldiri 

Balle, paborde de l’Almoina, una casa i hort situats a la placeta del capdamunt del 
carrer de Sant Llorenç del Call de Girona, pel preu de 135 lliures. 

N. Joan Gonech. 50 x 52 cms. +Girona II, 319. 
 
4342 
1552 febrer 5, Girona 
Ameri Compte i la seva esposa Joana, el seu fill Iscle i l’esposa d’aquest, 

Boneta, venen a Antoni Pons, seller de Girona, una casa situada al carrer de els 
Ballesteries que és a directe domini de l’Almoina, pel preu de 280 lliures. 

N. Miquel Renard. 66 x 34 cms. Girona II, 320. 
 
4343 
1553 novembre 27, Girona 



Narcís Ferran, mercader de Girona, ven a Joan Daudí, giponer de la mateixa 
ciutat, una casa situada al carrer de les Ballesteries per 23 lliures. 

Sense cloure. 33 x 38 cms. +Girona II, 321. 
 
4344 
1554 setembre 21, Girona 
Baldiri Balle, paborde de l’Almoina, estableix a Sebastià Argelich, calderer de 

Girona, un pati situat al Mercadal de Girona, prop del molí fariner, a cens d’un 
sous. 

N. Pere Agustí. 44 x 28 cms. +Girona II, 322. 
 
4345 
1557 agost 31, Girona 
Testament de Francesca, viuda de Miquel Mates, fuster de Girona, que pren 

per marmessors Baldiri Balle i Montserrat Balle, canonges, i Miquel Viladevall, 
beneficiat de la seu; elegeix sepultura a la mateixa seu; institueix un aniversari a 
l’església de Pujals dels Pagesos; llega a dit Viladevall una casa que afronta a 
ponent amb la plaça de Sant Pere, de Girona, i institueix hereva la seva ànima. 

N. Pere Agustí. Català. 21 x 30 cms. +Girona II, 323. 
 
4346 
1566 novembre 6, Girona 
Miquel Rodés, jurista de Girona, procurador d’Antoni Negrell, conselle reial 

de Barcelona, ven a Miquel Balle, mercader de Flaçà, una casa situada a la Força 
Vella de Girona, al carrer de Sant Llorenç, pel preu de 420 lliures. 

N. Pere Pagès. 60 x 39 cms. +Girona II, 325. 
 
4347 
1566 desembre 21, Girona 
Bartomeua Joana, viuda de Joan Pérez, abaixador de Girona, i en primeres 

núpcies de Guillem Nulet àlies Pastoret, taverner de Girona, fa donació a Miquel 
de Sitjar, donzell, d’una casa amb voltes, taules i pou situada a Girona, a les Voltes 
de les Taverneries, amb reserva d’un violari de 20 lliures durant 12 anys i de 85 
lliures per testar. 

N. Francesc Garbí. 39 x 30 cms. +Girona II, 326. 
 
4348 
1566 desembre 21, Girona 
Miquel de Sitjar, donzell de Girona, que ha rebut per donació de Bartomeua 

Joana, viuda de Joan Pérez, abaixador de Girona, una casa situada a Girona, 
indret de les Voltes de les Taverneries, en pren possessió. 

N. Francesc Garbí. 23 x 25 cms. +Girona II, 327. 
 
4349 
1572 desembre 23 
a) Rafael Vivet i els altres jurats de la ciutat de Girona, estableien a Miquel de 

Pi, llibreter de Girona, un pati situat prop del portal de Bonaventura, cap al Pont 
de Pedra, de 3 x 3 canes, a fi de construir-hi casa, a cens de 20 sous. 



b) Jaume Ferrer i els altres jurats de Girona, que han fet derruïr dues botigues 
de la Plaça de les Cols, que eren a domini directe de l’Almoina, transfereixen a 
aquesta un cens que els fa Miquel de Pi àlies Papi, per un solar que li han establert. 

N. Miquel Garbí. 59 x 40 cms. +Girona II, 328-329. 
 
4350 
1575 març 14, Girona 
Lluís de Blanes, donzell de Girona, i la seva esposa, Eilsabet de Blanes i de 

Segurioles, venen a Jerònima, viuda de Pere Boix, peixater de Girona, una taula de 
la carnisseria o peixateria, dita d’en Carol, per 375 lliures. 

N. Jaume Vives. 50 x 54 cms. +Girona II, 330. 
 
4351 
1591 setembre 15, Girona 
Nicolau Mateu, paborde de l’Almoina, estableix a Bartomeu Taverner, paraire 

de llana de Girona, dos solars situats al Mercadal, als establiments d’en Provençal, 
a cens de 2 sous per un parell de pollastres d’entrada. 

N. Miquel Garbí. 43 x 26 cms. +Girona II, 331. 
 
4352 
1592 desembre 30, Girona 
Jeroni Civera i els altres jurats de la ciutat de Girona, autoritzen Vicenç 

Pujades, calsater, a ampliar la seva casa, situada al carrer de les ballesteries, vers 
el riu Onyar, fins a l’amplada de les cases veïnes. 

N. Rafael Albert. 20 x 28 cms. +Girona II, 332. 
 
4353 
a) 1595 desembre 9, Girona 
Jeroni Çaconomina, batlle de Girona, ven en subhasta a Joan Pere Pla, 

beneficiat de Sant Pere de Galligants, una casa situada al carrer de les ballesteries, 
que havia estat de l’Almoina i afronta amb el mur vell, per 102 lliures. 

b) 1596 juny 1 
Joan Pere Pla fa agnició de bona fe a l’Almoina per l’anterior compra. 
N. Jeroni Gifra. 50 x 61 cms. +Girona II, 333-335 
 
4354 
1598 maig 3, Girona 
Testament de Vicenç Pujades, calsater de Girona, que pren per marmessors 

Salvador Julià, notari, i Joan Alba, escrivent; elegeix sepultura a Sant Feliu de 
Girona,; sisposa sufragis, llega a Mariàngela, filla de Jeroni Gifra, notari, una casa 
situada al carrer de les Ballesteries i institueix hereva l’ànima i l’Hospital nou, a 
parts iguals 

N. Rafael Albert. 33 x 25 cms. +Girona II, 336. 
 
4355 
1605 desembre 3, Girona 
El capítol de la seu amortitza als jurats de Girona, tres taules de les Peixateries 

de Girona, situades al carrer que va del carrer Ciutadans a la Plaça de les Cols, a 
cens de 4 lliures 11 sous i diners. 

N. Joan Fexat. 56 x 80 cms. +Girona II, 337. 



 
4356 
1607 desembre 31, Girona 
Enric Sampsó, paborde de l’Almoina, amortitza cinc patis on és la duana i 

peixateria de Girona, situats a nord de la casa del consell de la ciutat, dels que té 
domini directe i cens, a cens de 24 sous. 

N. Rafael Albert. 42 x 82 cms. Girona II, 338. 
 
4357 
1611 febrer 4, Girona 
Alexandre de Cartellà i els altres jurats de Girona, que han adquirit per a la 

fàbrica de menuts de la ciutat una casa a Maria Casanoves, situada a l’indret 
d’Illes d’en Bordils, al carrer Nou, l’amortitzen a l’Almoina per 109 sous. 

N. Rafael Albert. 39 x 30 cms. +Girona II, 339 
 
4358 
1611 desembre 24, Girona 
Alexandre de Cartellà i els altres jurats de Girona, comissionats per a l’afer de 

la seca dels menuts, prometen a l’Almoina que pagaran 57 sous 9 d. per 
l’amortizació d’una casa situada al capdamunt del Carrer Nou de Girona, indret 
d’Illes d’en Bordils, comprada per 260 lliures. 

N. Rafael Albert. 29 x 36 cms. +Girona II, 340. 
 
4359 
1614 dsembre 20, Girona 
Joan Bas, ciutadà honrat i batlle de Girona, ven en subhasta a Genís Barnés, 

notari, una casa situada al capdamunt del carrer Nou de Girona, que havia estat 
de Francesc Ribes, mercader, i és a directe domini de l’Almoina, pel preu de 100 
lliures bar. 

N. Bartomeu Geroni. 34 x 26 cms. +Girona II, 341. 
 
4360 
1615 desembre 31, Girona 
Anna Sampsó, viuda de Gabriel Forn, pagès de Massanes, constitueix en dot al 

seu futur marit, Joan Gispert, escriptor de la cúria eclesiàstica de Girona, una casa 
que té a Girona, al carrer de Santa Eulàlia Sacosta, i en rep el tantumdem. 

N. Onofre Caxas. 26 x 24 cms. +Girona II, 342. 
 
4361 
1618 novembre 8, Girona 
Enric Sampsó, paborde de l’Almoina, atès que el capítol de la seu ha comprat 

una casa i hort situats a la Pujada de Sant Feliu, que són a domini directe de la 
mateixa Almoina, per preu de 550 lliures, els amortitza a cens de 3 lliures, 11 sous 
1 diner. 

N. Bartomeu Geroni. 31 x 38 cms. +Girona II, 343 
 
4362 
1618 novembre 8, Girona 



Enric Sampsó, paborde de l’Almoina, atès que el capítol de la seu, ha comprat 
una casa situada a l’escala de la mateixa seu, valorada en 200 lliures que és a 
domini directe de l’Almoina, l’amortitza a cens de 2 lliures 4 sous 5 diners. 

N. Bartomeu Geroni. 36 x 38 cms. +Girona II, 344. 
 
4363 
1634 gener 16, Girona 
Anastàsia Gifra, viuda de Jeroni Gifra, notari de Girona, atesos els deutes de 

pensions de censals que té amb Francesc Desbach i Descallar, tutor de Francesc de 
Cruïlles, renuncia a Joan Calça, procurador de l’Almoina, una casa situada a 
Girona, al carrer de les Ballesteries, que afronta amb l’Onyar. 

N. Salvi Fàbrega. 36 x 31 cms. +Girona II, 346. 
 
4364 
1343 octubre 4 
Pere de Cardonets, porter reial de Girona, i la seva esposa Magdalena, fan 

donació al seu fill Francesc de la lleuda de la pedra de Girona, comprada a Tomàs 
Varrat, ciutadà de Girona, i reben homenatge del beneficiari de la donació. 

N. Jaume Comte, de Girona. 57 x 35 cms. +Girona II, 347. 
 
4365 
1346 desembre 20 
Huguet de Pallars, senyor de Rupit, ven a Guillem de Santmartí i Berenguer de 

Santmartí, ciutadans de Girona, la lleuda de la Plaça dels Porcs de Girona, pel 
preu de 12.000 sous 

N. Jaume Comte 
Carta partida, 79 x 61 cm. 
+Girona II, 348 
 
4366 
(1334) 1335 gener 26 – febrer 4 
Capbreu de cases que tenen per l’Almoina a Girona, prop de la cúria reial, 

Berenguer de Gornal, ciutadà de Girona, Berenguer Matalí, escrivent, Guillem de 
Rovirola, també escrivent, i Tomàs d’Avellaneda, mercader. 

N. Arnau de Mas. 54 x 36 cms. +Girona II, 805-808. 
 
4367 
1357 febrer 10, Girona 
Capbreu de cases situades a Girona, prop de la cort reial, establertes per 

Eimeric de la Via: Bernat de Costa, barber, i el seu fill Joan, que fan a l’Almoina 
30 sous de cens; Francesc Bernat de Forn, que en paga 15. 

N. Ramon de Bruguera. 31 x 56 cms. +Girona II, 800-801. 
 
4368 
1363 juliol 8, Girona 
Capbreu de cases que tenen prop de la cúria reial de Girona, per l’Almoina, 

Brunissendis, esposa de Bonanat de Campllong i hereva de Pere Massanet; 
Berenguer Eimeric, argenter, i Pere Compte, doctor en lleis, com a tutor de 
Francesc, fill de Bernat Bertran. 

N. Ramon de Bruguera. 43 x 56 cms. +Girona II, 802-804. 



 
4369 
1426 
Capbreu a favor de l’Almoina, del carrer de les Ballesteries. 
+Girona II, 809-823. 
 
4370 
1588 febrer 15, Girona 
Francesc Barrera, notari de Girona, cabreva a Jeroni Balle, paborde de 

l’Almoina, una casa situada a Girona, a la plaça “de la Cort i de l’Argenteria 
vella”, per la que fa de cens un morabatí de valor 13 sous. 

N. Pere Canals. 32 x 26 cms. +Girona II, 824. 
 
4371 
1598 setembre 1, Girona 
Maurici Fortià, escrivà de la cúria eclesiàstica de Girona, cabreva a Enric 

Sampsó, paborde de l’Almoina, una casa situada al carrer dit antigament de 
l’Argenteria i ara, de la Cort Reial, per la que fa 35 sous de cens. 

N. Miquel Vila. 11 x 65 cms. +Girona II, 825. 
 
4372 
1601 maig 19 
Jaume Vasellas, botiguer de Girona, procurador de Gabriela Solà, de Sant 

Feliu de Pallerols, cabreva a Enric Sampsó, paborde de l’Almoina, una casa 
situada a Girona, al carrer dit abans de l’Argenteria Vella, i ara, placeta de mestre 
Garbí. 

Sense cloure. 37 x 27 cms. +Girona II, 826. 
 
4373 
1631 desembre 10, Girona 
Julià Saurí, taverner de Girona, cabreva a Baldiri Vergonyós, ardiaca 

d’Empoúries i altres, una casa que té per l’Almoina, situada a Girona, al carrer de 
les Ferreries Velles. 

N. Joan Riurans. 29 x 20 cms. +Girona II, 827 
 
4374 
(1319) 1320 gener 30 
Pere Pelegrí, botiguer de Girona, procurador de Jaume de Camps, cabreva a 

l’Almoina una casa situada al carrer de les Ballesteries de Girona, que afronta a 
ponent amb l’Onyar. 

N. Francesc Simó, de Girona. 19 x 35 cms. +Girona II, 828. 
 
4375 
(1319) 1320 gener 30 
a) Pere Corder cabreva a l’Almoina una casa del carrer de les Ballesteries de 

Girona, per la que fa 9 sous de cens. 
b) Pere Ros, ballester de Girona, cabreva una casa situada al mateix carrer, 

que fa 5 sous 4 d. de cens 
N. Francesc Simó, de Girona 30 x 35 cms. +Girona II, 829-830. 
 



4376 
(1319) 1320 gener 30 
Pere de Vilardell, pintor de Girona, cabreva a l’Almoina una casa situada al 

carrer de les Ballesteries de Girona, per la que fa 4 sous de cens. 
N. Francesc Simó. 21 x 38 cms. +Girona II, 831. 
 
4377 
1343 desembre 8 
Jaume Marcó, ciutadà de Girona, cabreva a Pere de Casadevall, paborde de 

l’Almoina, una casa i botiga situada al carrer de la Merceria de Girona, que 
afronta a ponent amb el mur de la ciutat vers l’Areny, i una altra casa contigua, 
per les que fa 6 morabatins de cens. 

N. Bartomeu Vives. Còpia de 1441. 31 x 43 cms. +Girona II, 832. 
 
4378 
1353 juliol 16, Girona 
a) Francesc Batlle, mercader de Girona, cabreva a l’Almoina dues cases 

situades al carrer de les Ballesteries de Girona, per les que fa 18 sous de cens. 
b) El mateix promet a Ramon de Clota, paborde de l’Almoina, que pagarà el 

batlliu de la compra feta als marmessors de Pere Fullà, de dues cases situades al 
carrer de les Ballesteries. 

N. Ramon de Bruguera. 41 x 29 cms. +Girona II, 833-834. 
 
4379 
1354 desembre 17, Girona 
Arnau Pelegrí, fill de Pere Pelegrí, apotecari de Girona, cabreva a l’Almoina 

una casa situada al carrer de les Ballesteries, que afronta amb l’Onyar. 
N. Bartomeu Vives. 23 x 24 cms. +Girona II, 835. 
 
4380 
1355 març 10, Girona 
Dalmau Domènec, moner, i la seva esposa Caterina, cabreven a l’Almoina una 

casa comprada a Bonanat Dilmer, situada al Mercadal de Girona, per la que fan 7 
sous de cens 

N. Simó de Bosseganys. 15 x 35 cms. +Girona II, 836. 
 
4381 
1358 desembre 29, Girona 
Pere Miralles, aventurer de Girona, cabreva a l’Almoina una casa que havia 

estat de Ramon de Terrades, situada als establiments de Bernat de Bordils, de 
Girona, per la que fa cens de 4 sous. 

N. Ramon de Peradalta. 24 x 27 cms. +Girona II, 837. 
 
4382 
1382 juliol 2, Girona 
Sibilꞏla, viuda de Bonanat de Costa, mercader de Girona, i esposa de Pere 

Terrosa, també mercader de la ciutat, cabreva a Joan Albert, ciutadà de Girona, 
una casa situada a la plaça de les Albergaries, per la que fa 20 sous de cens. 

N. Simó de Bosseganys. 20 x 34 cms. +Girona II, 838. 
 



4383 
1389 juliol 2, Girona 
Pere Bertran, bosser de Girona i la seva esposa Sibilꞏla, cabreven a Joan 

Albert, ciutadà de Girona, una casa situada al carrer de la Draperia, que fa 5 sous 
de cens. 

N. Guillem Llobet. 24 x 40 cms. +Girona II, 839. 
 
4384 
1398 juny 14, Girona 
Cabrevació que fan a Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, Pere Riera, 

escrivà, Bernat Rossell, saig, Francesca, filla de Pere Rossell, moner, i Pere d’Illa, 
sabater, de cases situades al Mercadal de Girona. 

N. Francesc Vidal. Còpia del s. XVI. 40 x 55 cms. +Girona II, 840-843. 
 
4385 
1402 abril 1, Girona 
Ramon Artibaula, bracer de Girona, cabreva a l’Almoina una casa situada al 

carrer Nou de Girona, als establiments de Bernat de Bordils, per la que fa 4 sous 
de cens. 

Sense cloure. 18 x 30 cms. +Girona II, 844. 
 
4386 
1553 gener 13, Girona 
Joan Busquets, sastre de Girona, cabreva a l’Almoina una casa situada a 

Girona, a la plaça del Vi o de les Albergaries, per la que fa do sous de cens. 
N. Joan Gonech. 18 x 25 cms. +Girona II, 847. 
 
4387 
1553 gener 13, Girona 
Francesc Martí, botiguer de Girona, cabreva a l’Almoina una casa situada a 

Girona, al carrer de l’Abeurador, que té per herència del seu pare, Jaume Martí, 
calsater. 

N. Joan Gonech. 19 x 31 cms. +Girona II, 848. 
 
4388 
1572 gener 26, Girona 
Joan Vives, escriptor de Girona, cabreva a l’Almoina una casa situada al 

carrer Nou de Girona. 
N. Joan Feixat. 21 x 34 cms. +Girona II, 849. 
 
4389 
1575 setembre 9, Girona 
Francesc Xatmar, donzell de Girona, cabreva a Jeroni Balle, paborde de 

l’Almoina, un hort situat al carrer que va del pou del Rossinyol al convent de la 
Mercè de Girona, pel que fa 54 sous de cens. 

N. Miquel Vila. 17 x 36 cms. +Girona II, 850. 
 
4390 
1577 juliol 8, Girona 



Pere Colomer, sabater de Girona, cabreva a Jeroni Balle, paborde de 
l’Almoina, una casa situada al carrer de les Ballesteries, per la que fa 7 sous de 
cens. 

N. Miquel Vila. 16 x 29 cms. +Girona II, 851. 
 
4391 
1587 abril 21, Girona 
Baldiri Bisbe, beneficiat de la seu, cabreva a l’Almoina una casa situada a 

Girona, al carrer de Sant Llorenç o de la Força. 
N. Pere Mir. 27 x 21 cms. +Girona II, 852. 
 
4392 
1594 març 21, Girona 
Narcís Moler, escrivà de la cúria eclesiàstica, cabreva a Enric Sampsó, una 

casa situada al carrer de Sant Llorenç de Girona, i que afronta a nord amb el 
carrer dit de la Sinagoga, per la que fa 5 sous de cens. 

N. Miquel Vila. 16 x 64 cms. +Girona II, 853. 
 
4393 
1600 octubre 24, Girona 
Violant de Bellet, viuda de Pere de Bellet, donzell de Girona, cabreva a Enric 

Sampsó, paborde de l’Almoina, una casa situada al carrer Nou de Girona, que fa 6 
sous de cens. 

N. Miquel Vila. 32 x 30 cms. +Girona II, 854. 
 
4394 
1600 febrer 10, Girona 
Joan Francesc, giponer i hostaler de Girona, cabreva a l’Almoina una casa 

situada al capdamunt del carrer de les Ballesteries, que fa 7 sous de cens. 
N. Miquel Vila. 12 x 61 cms. +Girona II, 855. 
 
4395 
1601 abril 6, Girona 
Jaume Garbí, beneficiat de la seu, cabreva a Enric Sampsó, paborde de 

l’Almoina, una casa situada al peu de l’escala de la seu. 
N. Segimon Joan. 28 x 27 cms. +Girona II, 856. 
 
4396 
1612 abril 14, Girona 
Jaume Lladó, mercader de Girona, cabreva a Enric Sampsó, paborde de 

l’Almoina, una casa situada a Girona, a les voltes de la plaça de les Cols, dita 
també carrer de la Merceria, de la que es recensionen antics posseïdors. 

N. Joan Fexat. 44 x 25 cms. +Girona II, 857. 
 
4397 
1343 desembre 
Cabrevacions que fan a Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, de cases i 

taules situadesa a Girona, al carrer de la Merceria, Pere de Puig, draper (858), 
Ramon de Puig (859), Bonanat de Bertil (860), Jaume Marcó (861), Agustí 



Berenguer (862), Fèlix Gener, banquer (863), i de taules situades a l’Areny, Pere 
Domènec, peixater (864) i Cecília, viuda d’Arnau de Verdaguer (865). 

N. Bartomeu Vives. 133 x 54 cms. +Girona II, 858-865. 
 
4398 
1353 març, Girona 
Capbreu de cases situades als carrers de la Merceria i Sabateria, que fan a 

Guillem de Castell, mercader de Girona, per compra feta per aquest a Bernat de 
Banyoles, ciutadà de Girona, Guillem d’Abadia i Arnau de Campllong, tutors de 
Francesc i Joan, fills d’Agustí Berenguer, ciutadà de Girona (867), Ramon de Puig 
(868), Francesca, esposa de Bernat Margarit (869), Francesc de Puig, fill d’Arnau 
de Puig, draper (870), Bernat Sala, sabater (871), Berenguer d’Hospital, mercader 
(872), Cecília, esposa de Pere Comte, mestre d’escola (873), Pere Comte, dit (874), 
Pere Domènec, peixater (875), i Guillem de Bosc, sabater, tutor de Bartomeua, filla 
de Guillem de Sotariba (876). 

N. Bartomeu Vives. 240 x 57 cms. +Girona II, 866-876. 
 
4399 
1319, 1355 i 1356, Girona 
Capbreu que fan a Ramon de Clota, paborde de l’Almoina, de cases situades al 

carrer de les Ballesteries, Bernat Terrè, pintor, tutor de Guillem, fill de Guillem 
Serra, vanover (877), Berenguer Company (878), Guillema, esposa de Ferrer de 
Lladó, mercader (879), Guillem Borrassà, pintor (880), Pere de Pont, notari (881), 
Bernat de Queixàs, dit de Salt (882), Pere Fuyà, ferrer, 883, i Brunissendis, esposa 
de Guillem de Puig, draper, i filla de Pau de Pla, vanover (884). 

N. Francesc Simó, Ramon de Bruguera i Ramon Gil. 128 x 61 cms. +Girona II, 
877-884. 

 
4400 
1355-1369 
Capbreu de la Merceria, Sabateries Velles, plaça de les Cols i Areny de Girona. 
+Girona II, 926-944. 
 
4401 
1439 maig 2 – juliol 1, Girona 
Capbreu de cases del carrer Nou, dit també d’en Bordils o Trilla d’en Bordils, 

fet a Joan Pellicer, paborde de l’Almoina, per Jaume Roura, paraire de draps de 
llana, que fa 5 sous de cens; Narcisa, esposa de Narcís Estrader, argenter, que fa 4 
sous; Joan Oliba, mercader de Barcelona, fill i hereu de Francesc Oliba, ciutadà de 
Girona, que paga 4 sous 6 d.; Joan Julià, fuster, que paga 8 sous, i Narcís Aurich, 
bosser, que paga 12 diners de cens per pa seva casa. 

N. Pere Sitjar. 76 x 62 cms. +Girona II, 945-950. 
 
4402 
1439 abril 23, Girona 
Cabrevacions fetes a Joan Pellicer, paborde de l’Almmoina, de cases del 

Carrer Nou o Trilla d’en Bordils, per Margarida, esposa de Martí Cebrià, 
traginer, amb cens de 5 sous (951), Joana, viuda de Joan Sorribes, mercader amb 
cens de 6 sous (952), Pere Torra, bracer, amb cens de 5 sous (953), Joan Pla, 
paraire, de dues cases, una adquirida a Miquel Serra, amb censos de 6 i 6 sous 



(954) i Guillem Vergés, carnisser de Girona, amb cens de 18 sous per dues cases 
unides (955). 

N. Pere Sitjar. 78 x 62 cms. +Girona II, 951-955. 
 
4403 
1319 
Capbreu de l’horta de l’Algivira, de Girona 
+Girona II, 961-973. 
 
4404 
1356 març 2 – 1358 octubre 12, Girona 
Capnbreu que fan a Ramon de Clota, paborde de l’Almoina, de feixes de 

l’horta de Girona dita de Cadiretes o de l’Almoina, Pere d’Illa, mercader i ciutadà 
de Girona, que fa un morabatí (975), Pere Gifreu, bracer, que fa un morabatí i mig 
(976) i Pere Llobet, ciutadà de Girona, que fa un morabatí (977). 

N. Ramon Gil. 49 x 46 cms. +Girona II, 975-977. 
 
4405 
1358 octubre 31, Girona 
Ramon Joan, traginer de Girona, cabreva a l’Almoina dues feixes a l’horta de 

Girona, que fan 16 sous de cens, comprades a Berenguer Vedruna, corredor públic 
de Girona 

N. Ramon Gil. 39 x 46 cms. Dos exemplars en un sol pergamí. +Girona II, 977-
978. 

 
4406 
1405 setembre 24, Girona 
Francesc ça Torra d’Horta, fill de Jaume ça Torra d’Horta, ciutadà de Girona, 

reconeix a Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, fer-li 97 sous de cens per una 
possessió dels horts de Girona dits d’en Albis, situats prop del Güell i del camí 
reial. 

N. Narcís Simó. 22 x 32 cms. +Girona II, 979. 
 
4407 
1598 desembre 23, Girona 
Rafael Cerdà, mercader de Girona, cabreva a Enric Sampsó, paborde de 

l’Almoina, un camp situat al pla de Montilivi, parròquia de Sant Feliu de Girona, 
camp abans dit de Gornal, de quatre vessanes de cabuda, adquirit a Llàtzer Amat, 
doctor en drets i ciutadà de Girona. 

N. Miquel Vila, 16 x 55 cms. +Girona II, 980. 
 
4408 
1601 gener 19, Girona 
Jeroni Pons i Almar, donzell de la Bisbal, legítim administrador d’Anna, filla 

seva i d’Andrea Almar, esposa seva difunta, cabreva a Enric Sampsó, paborde de 
l’Almoina, un camp situat prop de Girona, indret de Gornal, de dues vessanes, i 
una feixa d’un jornal. 

N. Miquel Vila. 26 x 32 cms. +Girona II, 981. 
 
4409 



1366 
Compra que fa l’Almoina a Arbert de Trilla de possessions situades a Girona, 

indret de Gornal. 
+Girona II, 982-1009. 
 
4410 
1353 març 19, Girona 
Guillem Galalrt, bracer de Girona, i la seva esposa Margarida, cabreven a 

Ramon de Clota, paborde de l’Almoina, una vinya i avellaneda de la muntanya de 
Girona, situada a l’indret de Bascona, que té per compra feta a Brunissendis, 
viuda de Bernat de Rovira, bracer de Girona, i el seu fill Bernat, i que fa cens de 8 
sous. 

N. Francesc Viader. 19 x 25 cms. +Girona II, 1010. 
 
4411 
1355 març 2, Girona 
Pere de Pujol, bracer de Girona, cabreva a Ramon de Clora, paborde de 

l’Almoina, una feixa de vinya i avellaners, situada a la muntanya, de Girona, 
indret de Bascona. 

N. Barrtomeu Tort. 25 x 34 cms. +Girona II, 1011. 
 
4412 
1356 abril 28, Girona 
Berenguer de Prat, ferrer de Girona, cabreva a Ramon de Clota, paborde de 

l’Almoina, una vinya situada a la muntanya de Girona, indret de ses Planes, d’una 
vessana, per al que fa 3 sous de cens. 

N. Francesc Viader. 16 x 21 cms. +Girona II, 1012. 
 
4413 
1391 juny 10, Girona 
Joan Cebrià, ciutadà de Girona, cabreva a Guillem Ramon de Serres i Pere de 

Fàbrega, procuradors de l’Almoina, una vinya de la muntanya de Girona, situada 
a l’indret de Bascona i composada de tres feixes, comprades a Francesc Torrent 
àlies Camprodon, saig de la vegueria de Girona, i a Guillem Rossell i Martí 
Vinyoles, bracers. 

N. Bernat de Donç. 30 x 25 cms. +Girona II, 1013. 
 
4414 
1539 abril 11, Girona 
Antoni Prat, propietari del mas Carrera i del molí de Pastells, abans dit mas 

Capeller o Ribot de Sant Daniel, cabreva a la pabordia de l’Almoina una terra dels 
dits masos, situada a la muntanya de Puig Oriol, indret de “la Castella”, abans dit 
“la Aspira” o Montoriol, per la que fa tres sous de cens. 

N. Joan Sobirà. 
+Girona II, 1014 
 
4415 
(1287) 1288 febrer 12 



Guillema, filla de Bernat Jordi, de Sarrià, es fa dona pròpia de l’Almoina i del 
monestir de Sant Martí Sacosta, en mans de Guillem de Clota i del prepòsit Arnau 
[per haver casat al mas Carrera de Vila-roja]. 

N. Besalú Burgués. 10 x 21 cms. +Girona II, 1015. 
 
4416 
1316 octubre 28 
Arnau de Carrera, natural del mas Marti de Juià, i casat al mas Carrera de 

Vila-roja, reconeix ser home propi de l’Almoina per dues terceres parts, per raó 
del mas on ha entrat. 

N. Ramon Viader. 14 x 27 cms. +Girona II, 1016. 
 
4417 
1356 febrer 6, Girona 
Pere de Terrats, fill d’Arnau de Terrats, de Vila-roja, parròquia de Sant Feliu 

de Girona, cabreva a Ramon de Clota, paborde de l’Almoina, la meitat d’un camp 
de quatre vessanes que té a Vila-roja, dit camp de Bona Fiança. 

N. Bartomeu Tort. 27 x 31 cms. +Girona II, 1017. 
 
4418 
1356 juny 9, Girona 
Guillem de Carrera cabreva a Ramon de Clota, paborde de l’Almoina, el mas 

Carrera de Vila-roja, parròquia de Sant Feliu de Girona 
N. Roger de Donç. 60 x 60 cms. +Girona II, 1018. 
 
4419 
1365 octubre 1, Girona 
Margarida, esposa de Guillem de Carrera, de Vila-roja, parròquia de Sant 

Feliu de Girona, enfranquida per Bernat de Pont, obtentor del benefici de Santa 
Anastàsia de la seu, es fa dona pròpia de Berenguer, prepòsit de Sant Martí 
Sacosta i de Pere Joan, paborde de l’Almoina, per haver-se casat al mas Carrera. 

N. Ramon de Bruguera. 21 x 43 cms. +Girona II, 1019. 
 
4420 
1274 desembre 6, Girona 
Ramon Martí, de Campdorà, parròquia de Santa Eulàlia Sacosta i la seva 

esposa Guillema, reconeixen a Marquès de Santacecília, paborde de l’Almoina, fer-
li cinc quarteres d’avellanes de cens per la vinya de Roques Picades, comprada a 
Ramon Renall, a condició de rebre una lliura de pa el dia que pagaran l’esmentat 
cens. 

n. Ramon Oller de Palol, de la cúria episcopal. 23 x 25 cms. +Girona II, 1020. 
 
4421 
1345 octubre 13, Girona 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, atès que Brunissendis Martí, de 

campdorà, té a Roques Picades una avellaneda per la que fa 5 quarteres 
d’avellanes de cens i està molt malmesa, li redueix a cens d’11 sous. 

N. Jaume Tresfort. Carta partida. 48 x 33 cms. +Girona II, 1021. 
 
4422 



1356 març 2 – juliol 14, Girona 
Capbreu de cases del Mercadal de Girona, que havien estat de Ramon 

Provençal, fet a Ramon de Clota, paborde de l’Almoina, per Pere de Bas, fuster, i 
la seva esposa Raimunda (1022), Francesc Morull, moliner (1023), Pere Rossell, 
moliner, i Bonanata, esposos (1024), Bernat Pareta, sabater (1025), Margarida, 
esposa de l’anterior (1026), Jaume de Puig Dotil, bracer (1027), Pere Rossell, 
moliner (1028), Pere de Vila, cavador o bracer (1029), Caterina, viuda de Dalmau 
Domènec, moliner (1030), Bonanata, esposa de Bernat Jover, sastre (1031), Sibilꞏla, 
hereva de Jaume Cervià, moliner, i esposa de Joan Dalmau, moliner (1032), Joan 
Martí, traginer i Caterina, esposos (1033), i Guillem Ferrer, moliner (1034). 

N. Ramon Gil. 250 x 45 cms. +Girona II, 1022-1034. 
 
4423 
1353 març 28, Girona 
Francesc Murull, moliner de Girona, cabreva a Ramon de Clota, paborde de 

l’Almoina, una casa que té per aquesta al Mercadal de Girona i un pati contigu, 
que fan cens també als hereus de Ramon Provençal. 

N. Francesc Viader. 27 x 36 cms. +Girona II, 1035. 
 
4424 
1400 desembre 11 – 1403 novembre 17, Girona 
Capbreu que fan a Elvira, viuda de Bernat Estruch, ciutadà de Girona, de 

béns que havien estat de Bernat de Sitjar, ciutadà de Girona, Berenguer Espigoler, 
jurista, per una casa al carrer de la Sabateria Vella, amb 5 sous de cens (1036), 
Francesc Escot, pellisser, per una casa al mateix carrer, amb 5 sous de cens (1037), 
Joan Salort, escriptor, per una casa a la Cort reial, amb 5 sous (1038), Vicenç 
Marcabrú, mercader, per un obrador a l’entrada del call, amb cens de 4 sous 6 d. 
(1039), i Pere des Pou, per una casa de Campdorà, amb 8 sous de cens (1040). 

N. Francesc Vidal. 65 x 49 cms. +Girona II, 1036- 1040. 
 
4425 
1543 
Capbreu de la possessió de Gornal, situada prop de Girona 
+Girona II, 1041-1058. 
 
4426 
1346 desembre 18, Girona 
Guerau de Santdionís, mestre en medicina de Girona, cabreva a Bonanasc 

Vidal, jueu, procurador de l’almoina dita en hebreu “ehrdeç”, fundada per Astruc 
Caravita, jueu de Girona, una casa comprada a Pere de Crespià, la seva esposa 
Cilia i la seva filla Francesca, situada al carrer de Ballesteries o de Fàbregues, de 
Girona, per la que fa un morabatí alfonsí d’or i un capó de cens. 

N. Arnau de Pols. Inscripció hebrea al dors. +Girona II, 1097. 
 
4427 
1020 gener 25 
Guifred ven al seu fillol Gosbert una terra situada al comtat de Girona, a la 

villa de Llambilles, que afronta amb Guadal, Sant Cristòfol, i el cementiri 
d’aquesta església, i medeix 7, 16, 6 i 15 destres, pel preu d’un mancús 

N. Ermenir, prevere. 8 x 27 cms. +Llambilles 3. 



 
4428 
998 setembre 22 
Dotfred ven a Seniüll la seva meitat d’una terra situada al comtat de Girona, al 

terme de Llambilles, indret del Puig d’Abo o d’Osibie, que afronta amb terra 
comtal i d’Esteve, i amb camí, per 3 sous. 

N. Vidal, prevere. 11 x 29 cms. +Llambilles, 4. 
 
4429 
993 novembre 17 
Dadil, dona, i el seu fill Docefred venen a Llobet, dit Miró, les seves terres, 

situades al comtat de Girona, a la villa de Llambilles, una situada al Puig, una, 
prop de la casa de Llobet, amb “brucario”, una a l’indret de Budiga i una a l’Om, 
per 12 sous. 

N. Absalom, prevere. 10 x 33 cms. +Llambilles, 5. 
 
4430 
996 febrer 21 
Servedino i Em venen a Llobet, Eano, Oliba i Martorella, una vinya situada al 

comtat de Girona, al terme de Llambilles, indret de Boscanella, per 10 sous de vi. 
N. Uvil, prevere. 7 x 35 cms. +Llambilles, 6. 
 
4431 
1015 novembre 28 
Ernemir levita presta a Dotret mig mancús d’or, i rep en penyora una terra 

situada al comtat de Girona, al terme de Llambilles. 
N. Ernemir, levita. 7 x 35 cms. Al dors del núm. 6. +Llambilles 7. 
 
4432 
994 gener 25 
Anllo i Allio, dones, venen a Giscafred i Quixul, esposos, una terra erma 

situada al terme de la vila de Llambilles, indret de Vall, per un sou. 
N. Absalom, prevere. 12 x 29 cms. +Llambilles, 8. 
 
4433 
1047 juny 4 
Llopart ven a Ingilrada i els seus fills Gausbert Bernat, Blidgardis i Ledgardis, 

unes terres situades al comtat de Girona, al terme de Nambillas, indrets de Font de 
Manna, Om, ipsa Forra alba i ad Rid de Mics, pel preu de 22 alnas de llenç. 

Facta ista scriptura vindicione .II. nonas iunii anno .XVI. regnante Enrico 
rege. 

N. Riculf, prevere 
12 x 36 cm 
+Llambilles, 9. 
 
4434 
1104 
Ponç Guillem de Palol, la seva esposa Ermessendis i els seus fills Guillem i 

Arbert, defineixen a Ramon Guillem, sagristà de la seu, els masos de Simó, Pere 



Arnau, Martí Ramon, Dalmau Ramon, Boscanella i altres adquisicions fetes pel 
sagristà a la parròquia de Llambilles 

N. Ramon, levita. Carta partida. 22 x 39 cms. +Llambilles, 10. 
 
4435 
1110 maig 28 
Guillem Llobet i la seva esposa Ermessendis venen al sagrstà [de la seu] Pere el 

seu terç del mas on habita Joan Gosta, situat a la parròquia de Sant Cristòfol de 
Llambilles, a la Sureda, per 4 sous de plata, moneda de Girona 

N. Pere, prevere. 11 x 19 cms. +Llambilles, 11. 
 
4436 
(1194) 1195 març 24 
Gironès de Lleberes, el seu fill Guillem Gironès i la seva esposa Ermenssendis 

venen a Pere Jevino una vinya situada a la parròquia de Sant Cristòfol de 
Llambilles, indret d’Obac, per 19 sous de diners bar., amb 8 sous pel batlliu de 
l’Hospital. 

N. Pere, prevere. 22 x 24 cms. +Llambilles, 12. 
 
4437 
(1194) 1195 gener 2 
Guillem de Cassà, batlle d’Arnau de Palol, empenyora a Bernat de Mora, el 

mas Guillem de Bosc, de Llambilles, indret de Parades, amb tots els drets que hi 
rep per dit Arnau i per Guillem de Burg, per 24 aurei de barbarroja, de 7 sous 
cada un. 

N. Ermengol, prevere de Girona. S. Bernat Esteve. 21 x 24 cms. +Llambilles, 
13. 

 
4438 
(1195) 1196 març 15 
Berenguera i la seva germana Guillema, amb consentiment del seu marit 

Arbert i de la seva mare Riquensa, de Ramon d’Abadia, Pere Ermengol i altres 
amics, ven a Bru Calvet una casa situada a la cellera de Llambilles, i unes vinyes 
que es troben prop de l’església de Santa Maria [d’Erols] de l’esmentada 
parròquia, pel preu de 150 sous, dels que 25 són satisfets per desempenyorar-ho de 
Guillem de Vinyoles. 

N. Bernat Esteve, de Girona, S. Gener. 22 x 14 cms. +Llambilles, 14 
 
4439 
1197 juny 3 
Pere de Cortsaví sagristà major de la seu, dòna Raimunda, filla de Berenguer 

de Planils, difunt a Bernat de Santacecília en esposa, dotada amb el mas i batllia 
que dit difunt tenia a la parròquia de Llambilles 

N. Ermengol, de Girona S. Bernat Esteve, sots-diaca. 15 x 29 cms. +Llambilles, 
15. 

 
4440 
1203 abril 3 



Ramon de Barra, la seva esposa Pereta i el seu fill Arnau, venen a Bernat de 
Santacecília una feixa situada a Llambilles, indret d’Espinalb, per 14 sous bar., 
amb firma de Feliu de Milícia, que rep 6 sous del preu. 

N. Pere de Castelló. 12 x 14 cms. +Llambilles, 16. 
 
4441 
1204 dsembre 24 
Arnau de sa Serra, de Llambilles, i la seva esposa Gallarda, venen a Feliu de 

Milícia una casa situada a Llambilles, que afronta amb l’església, que tenen per 
compra feta a Guitart de Pujol, la seva filla Sibilꞏla i la seva esposa Carbonella, pel 
preu de 64 sous bar.. 

N. Bernat Esteve, de Girona, S. Gener. 12 x 17 cms. +Llambilles, 17. 
 
4442 
1213 octubre 1 
Arnau de Palol estableix a Feliu de Milícia una possessió de cent cavadors) 

“fodiatorium” del bosc de Guillem de Lledó i Guillema, situat a Llambilles, a la 
muntanya de Montbosèn, indret d’Ariged, i que afronta amb la “carreria 
mercataria”, per plantar-hi vinya, a tasca, per 100 sous bar. d’entrada. 

N. Bernat Esteve. S. Bernat Sanç. 15 x 25 cms. +Llambilles, 18. 
 
4443 
1214 juny 15 
Arnau de Palol dóna a Guillem de Palol, germà seu i canonge de la seu, la 

possessió que per ell té Ponç Martí, situada a la parròquia de Llambilles, damunt 
del mas de Bernat de Santacecília, a l’indret de Serra. 

N.- Bernat Esteve. S. Pere de Santaeugènia. 23 x 14 cms. +Llambilles, 19. 
 
4444 
1211 novembre 18 
Bernat de Santacecília i la seva esposa Raimunda estableixen a Pere Felipó, la 

seva esposa Suaua i el seu fill Pere Felipó, una feixa de terra situada a Llambilles, 
indret de Cleta, que l’atorgant tenia pel sagristà de la seu, a fi que la tingin per 
Arnau de Palol, en permuta amb una feixa situada prop del mas de l’atorgant, 
situat a l’indret de Serra, que tenien dits Felipó. 

N. Bernat Esteve. S. Guillem, levita. Carta partida. 11 x 19 cms. +Llambilles, 
20. 

 
4445 
1217 juliol 31 
Guillema defineix a Vicenç de Parades, pare seu i a l’espòs d’aquest, Guillema, 

el mas de Parades, situat a Llambilles, i li firma rebut de 30 sous en concepte 
d’herència 

N. Pere, prevere. 15 x 15 cms. +Llambilles, 21. 
 
4446 
1218 juliol 12 
Guillem de Palol, canonge de la seu, fa donació a Bernat de Santacecília de la 

possessió que el seu germà, Arnau de Palol, li havia donat, consistent en el mas que 
habita Ponç Martí, situat a Llambilles, indret de Serra, prop del mas de dit Bernat. 



N. Pasqual de Santa Elena. 15 x 16 cms. +Llambilles, 22. 
 
4447 
1235 agost (...) 
Pere Salip, la seva esposa Joana i el seu fill Pere venen a Arnau Estorga una 

feixa que fa tasca al senyor de Riera, situada a Llambilles, indret de Llapart (o 
Bellapart), per 30 sous. 

N. Bernat, prevere. 14 x 18 cms. Deteriorat. +Llambilles, 23. 
 
4448 
1240 octubre 26 
Berenguer, clergue de Saügueda, ven a Ricard de Parades i a la mare d’aquest, 

Guillema, una vinya i erm situats a Llambilles, indret de Parades, per 7 sous bar. 
dels de 88 el marc. 

N. Ponç, prevere. 20 x 14 cms. +Llambilles, 24. 
 
4449 
(1261) 1262 febrer 14 
Guillem de Montgrí enfranqueix Ermessendis, filla de Domènec Carrió, per 2 

sous 8 diners. 
N. Berenguer de Morrofred, domer de Llambilles. 11 x 19 cms. +Llambilles, 

24. 
 
4450 
1263 desembre 10 
Ramon de Juià, cavaller, i la seva esposa Guillema fan donació a Guillem 

d’Erols d’una vinya situada a Llambilles, indret d’Alligetum, amb motiu de fer-se 
aquest home propi seu. 

N. Berenguer de Morrofred, domer de Llambilles 13 x 17 cms. +Llambilles, 25. 
 
4451 
(1263) 1264 març 22 
Domènec d’Eixarts, en ocasió de marxar en romeria a Sant Jaume [de 

Compostela], cedeix a Guillem Morell de Canelles, la seva esposa Maria i la seva 
fila Pelegrina, fillola de l’atorgant, una vinya situada a Llambilles, indret de 
Llonganya, que afronta amb la riera de Llonganya, a precari en usdefruit. 

N. Guillem, domer de Sant Martí del Castellar. 20 x 16 cms. +Llambilles, 26. 
 
4452 
1265 agost 10 
Berenguer de Montbosèn firma al seu germà, Pere de Montbosèn la meitat del 

mallol i bosc que els dos tenen per herència de la seva mare Arnaleta, a Llambilles, 
indret de Serradella, i un altre mallol situat a la mateixa parròquia, indret de 
Gatell, que afronta amb el torrent de Gatell, amb reserva d’auxili de cens de 5 
diners. 

N. Berenguer de Morrofred, domer de Llambilles 16 x 21 cms. +Llambilles, 27. 
 
4453 
1213 juny 24 



Arnau de Palol firma a Guillem de Lledó i Guillema, esposos, la possessió que 
aquests tenen per ell a la parròquia de Llambilles, indrets de Montbosèn i Rufis, 
per 120 sous bar., i dits esposos firmen a l’atorgant el dret de fer una vinya de 100 
“fodiatarum” a la mateixa possessió. 

N. Bernat Esteve. S. Bernat Sanç. Carta partida. 35 x 23 cms. +Llambilles, 28. 
 
4454 
1225 desembre 8 
Arnau de Palol, amb consentiment de la seva esposa Josberta, ven a Guillem de 

Vall i Ramon, fills de Feliu de Milícia, tota la seva vila de Llambilles, pel preu de 
16.000 sous dels de 88 el marc, dels quals 2.000 són lliurats a Ponç de Vic i 
Caravita per desempenyorar-se de les tasques.  

N. Bernat Esteve, canonge de Girona. S. Pasqual de Santa Elena. 39 x 25 cms. 
+Llambilles, 29. 

 
4455 
1228 març 31 
Boneta de Pla, de Llambilles, viuda de Ponç Esteve, ven a Bernat de Vinyoles 

una vinya que té a Llambilles per la sagristia de la seu, i que li havia establert 
Berenguer Esteve, per 200 sous bar. dels de 88 el marc. 

N. Bernat de Vic. S. Ramon de Cassà. 20 x 19 cms. +Llambilles, 30. 
 
4456 
(1242) 1243 gener 30 
Arnau de Bovera, de Fornells, estableix a Ricard de Prades, de Llambilles, i al 

cunyat d’aquest, Berenguer de Sudredela, un bosc i terra que havia estat del 
germà de l’atorgant, Ferrer Rostun, situat a Llambilles, indret d’Aliqueto, i que 
afronta amb el torrent d’Aiguaviva, a cens de 3 malles de moneda corrent, per 10 
sous bar. d’entrada. 

N. Pere, prevere. 21 x 19 cms. +Llambilles, 31. 
 
4457 
1254 octubre 12 
Pere Vives i Maria, esposos, venen a Berenguer de Sudredela una feixa situada 

a Llambilles, indret de Vilar, que és a domini directe de Guillem Bru, pel preu de 
23 sous bar. dels de 88 el marc. 

N. Berenguer, domer de Llambilles. Còpia de 1338. 24 x, 31 cms. +Llambilles, 
32. 

 
4458 
1251 juliol 8 
Guillem de Montgrí, sagristà de la seu, firma a Guillema, filla de Guillem Bru, 

el feu que aquest tenia per dit sagristà a la parròquia de Llambilles, i que ha 
arribat a ser de dita Guillema i de les seves germanes Blanca i Agnès per mort de 
Ramon Bru i Bernat Bru, fills de dit Guillem, per 4.000 sous bar. de tern. 

N. Bernat de Vic. S. Joan de Porqueres. 17 x 21 cms. +Llambilles, 33. 
 
4459 
(1264) 1265 març 23 



Guillema, viuda de Guillem Erumir, de Fornells, i el seu fill Bernat, venen a 
Simó de Pla, de Llambilles, i a la seva esposa Peregrina, un modaguer i vinyal que 
tenen a Llambilles, indret de Parades, per 9 sous bar., amb reserva de cens de 2 
diners per a Guillema i el seu marit, Ramon de Juià. 

N. Berenguer de Morrofred, domer de Llambilles. 21 x 20 cms. +Llambilles, 
34. 

 
4460 
1266 maig 20 
Guillema, filla de Guillem Bru i Ermessendis, amb consentiment del seu marit, 

Ramon de Juià, estableix a Bernat de Santacecília, batlle de Llambilles, per raó del 
batlliu que pertocava a aquest en la quantitat de 4.000 sous que ella ha satisfet a 
Guillem de Montgrí, sagristà de la seu, un cens de 5 sous que rep al mas 
d’Adelaida Martí i de Pere Martí, de Llambilles, mas que ella ha establert a Ponç 
de Santacecília, germà de l’esmentat batlle. 

N. Bernat de Vic. S. Arnau de Santmartí. 22 x 20 cms. +Llambilles, 35. 
 
4461 
1290 octubre 19 
Sentència del jutge Berenguer de Vilar, en la causa entre Bernat de 

Santacecília i Berenguer Bohigues de Llambilles, sobre el dret del primer a rebre 
una jova anual amb un parell de bous del segon. 

N. Ramon d’Osca. 24 x 26 cms. +Llambilles, 36. 
 
4462 
(1295) 1296 febrer 19 
Ramon de Juià, cavaller, estableix a Pere Salip, fill de Pere Salip de Llambilles, 

el mas Salip i el mas Viles, de Llambilles, que havien restat sense tenidor, a cens de 
35 sous bar., i amb reserva dels possibles drets dels filla de Ferrer i Adelaida Vives. 

N. Ramon de Galídia, clergue de Celrà. Còpia de 1296. 26 x 28 cms. 
+Llambilles, 37. 

 
4463 
1299 març 30 
Arbitratge de Pere de Castell i Guillem Tarascó, juristes de Girona, en la causa 

entre Arnau d’Alou, Berenguer Massot, batlle de Ramon de Juià i Berenguer 
Jaume, ferrer de Llambilles, d’una part, i Jaume Joan, Guillem de Sitges, Pere de 
Canelles, Arnau Morell, Dulcera, Jaume Trobat, Boscanella, Sudredella, Bonanat 
de Serra, Bernat de Santacecília, batlle, Lledó, Otger, Pere Seguer, Vives de Mont, 
Pere Felip, Pagès de Boscanella i mas Bru que té Arnau, Morell, és a dir, els masos 
de Llambilles Que es tenen per la sagristia de la seu, d’altra part, sobre de la 
ferreria dita de Dalt. 

N. Besalú Burgués. Carta partida. 61 x 40 cms. +Llambilles, 38. 
 
4464 
1300 març 26 
Sentència de Bernat de Puig, jutge del sagristà de la seu, en causa d’apelꞏlació 

d’un arbitratge donat per Pere de Castell i Guillem Tarascó en causa entre Bernat 
de Santacecília, Guillem de Sitges, Pere Ponç, Vidal Goxat i altres, d’una part, i 
Berenguer Jaume, ferrer de Llambilles, d’altra, sobre drets de fàbrega. 



N. Ramon de Palol, de la cúria episcopal. 43 x 37 cms. +Llambilles, 39. 
 
4465 
(1320) 1321 gener 14 
Bernat de Santacecília, batlle de Llambilles per la sagristia de la seu, fa 

procura a Pere de Puig, botiguer de Girona, per cobrar als marmessors 
d’Alamanda d’Empúries el batlliu de la compra feta per dits marmessors a Arnau 
d’Alou, cavaller, de possessions situades a Llambilles, que es tenen per la dita 
sagristia. 

N. Pere Massanet, de Girona 25 x 28 cms. +Llambilles, 40. 
 
4466 
(1320) 1321 març 21 
Guillem de Sitges, de Llambilles, i el seu fill Berenguer de Sitges, fan donació a 

la seva filla i germana respectiva de 4.000 sous de legítima, que ella constitueix en 
dot per a Pere Vengut, jurista, fill de Vengut Hualguer, de Llagostera, que n’hi 
afegeix altres mil de lucre. 

N. Guillem de Quer, de Girona. carta partida. 24 x 34 cms. +Llambilles, 41. 
 
4467 
1320 març 26 
Guillema de Masmartí, filla de Pere Martí de Llambilles, amb consentiment de 

la seva mare Maria, reconeix a Pere Salip, també de Llambilles, que el seu pare 
havia venut a aquest una feixa que tenia per Ramon de Juià, situada prop del 
torrent d’Eguals i de la riera del Corb, pel preu de 7 sous. 

N. Francesc Simó, de Girona. 22 x 29 cms. +Llambilles, 42. 
 
4468 
(1326) 1327 febrer 11 
Ramon de Juià, cavaller, redueix a Maria Martí àlies Martorella, de 

Llambilles, i al seu fill Pere, a cens de 5 sous, totesles prestacions agràries que en 
rep per raó de la borda Martina. 

N. Pere Massanet, de Girona. carta partida. 28 x 32 cms. +Llambilles, 43. 
 
4469 
(1326) 1327 febrer 11 
Ramon de Juià, cavaller, redueix a cens de 30 sous totes les prestacions 

agràries que rep de Berenguer Bohigues, de Llambilles, per raó del mas Bohigues 
d’aquest lloc. 

N. Pere Massanet. Carta partida. 24 x 30 cms. +Llambilles, 44. 
 
4470 
(1326) 1327 febrer 11 
Ramon de Juià, cavaller, ven a Bernat de Güell, ardiaca de la Selva, i Ponç 

Albert, prevere de capítol, de la seu, marmessors de Guillem Gaufred, els masos de 
Boïgues i borda Martí, de Llambilles, pel preu de 2.070 sous. 

N. Pere Massanet. 48 x 51 cms. +Llambilles,45. 
 
4471 
(1327) 1328 març 4 



Berenguer de Lledó, de Llambilles, ven a Bernat de Santacecília, batlle del 
mateix lloc, una feixa de terra situada a Llambilles, indret d’Espinalb, per 65 sous. 

N. Ramon Viader. 36 x 36 cms. +Llambilles, 46. 
 
4472 
1328 maig 23 
Clàusules del testament de Bernat de Santacecília, batlle de Llambilles, que 

mana restituir certes injúries per a les que assigna una coromina de Llambilles, 
institueix hereu el seu fill Francesc i li substitueix la filla Agnès, i, a aquesta, els 
pobres de jesucrist. 

N. Guillem de Quer. Còpia de 1329. 27 x 39 cms. +Llambilles, 47. 
 
4473 
1329 agost 25 
Ramon de Juià, cavaller, empara a Ramon Calvet, ciutadà de Girona, la venda 

aque ha fet a aquest de béns situats a Llambilles, pels terços, lluïsmes i foriscapis 
que loi deu per la mateixa. 

N. Arnau de Mas. 14 x 22 cms. +Llambilles, 48 
 
4474 
1333 maig 27 
Ramon de Juià, cavaller, estableix a Pere Seguer, de Llambilles, totes les terres 

del mas Montbosèn, situades a Llambilles, a tasca, per 50 sous b’entrada. 
N. Ramon Viader, de Girona. 42 x 32 cms. +Llambilles, 49. 
 
4475 
1334 juliol 4 
Compromís firmat entre Gilabert de Cruïlles, sagristà de la seu, i Sibilꞏla, 

viuda de Bernat de Santacecília i tutora dels seus fills Francesc i Agnès, sobre els 
drets del batlle de Llambilles. 

N. Ramon Viader, de Girona. 79 x 66 cms. +Llambilles, 50. 
 
4476 
(1336) 1337 gener 16 
Ramon de Juià, cavaller, firma rebut als marmessors del testament del bisbe 

Gilabert de Cruïlles, de 10.000 sous, preu de la venda que els ha fet del feu que 
tenia a Llambilles pel sagristà major de la seu. 

N. Arnau de Mas, de Girona. 16 x 26 cms. +Llambilles, 51. 
 
4477 
(1336) 1337 gener 17 
Jaume Massot, beneficiat de la seu i procurador del cardenal Humbert del títol 

dels Dotze Apòstols, sagristà major de Girona, atès que Ramon de Juià, cavaller, 
ha venut a Hug de Cruilles, abat de Sant Feliu de Girona, i als marmessors del 
bisbe Gilabert de Cruïlles, el feu que tenia per la sagristia major de la seu a 
Llambilles, firma la venda i rep 1.300 sous per terços i foriscapis. 

N. Ramon de Bruguera. 73 x 43 cms. +Llambilles, 52. 
 
4478 
(1336) 1337 gener 16 



Ramon de Juià, cavaller, ven a Hug de Cruïlles, abat de Sant Feliu de Girona, i 
a Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina i a Arnau de Cersoles, clergue de la 
seu, marmessors del bisbe Gilabert de Gruïlles, per indivís, la seva possessió de 
Llambilles, que té en feu per la sagristia de la seu, consistent en els masos Seuer, 
Salip, Otger, Boscanella i altres censos i drets, pel preu de 10.000 sous. 

N. Arnau de Mas, de Girona. carta partida. 61 x 28 cms. +Llambilles, 53. 
 
4479 
1339 desembre 21 
Pere Corder, clergue de la seu, defineix els drets que tenia sobre els béns que 

Ramon de Juià tenia a Llambilles, és a dir, els masos Salip, Boscanella de Mont i 
Otger, i que li pertoquen per raó d’un llegat de l’abat de Sant Feliu de Girona, 
Hug de Cruïlles, a qui dit Ramon els havia venut, per 100 sous. 

N. Ramon de Bruguera, de Girona. 25 x 26 cms. +Llambilles, 54. 
 
4480 
(1339) 1340 febrer 4 
Bernat de Pla, de Llambilles, fa donació a la seva filla Guillema de 1.900 sous i 

aixovar en concepte de lagítima, quantitat que ella constitueix en dot per a Pere 
Seguer, també de Llambilles, que hipoteca per la mateixa el mas Seguer que té per 
la sagristia de la seu i béns que téper la pabordia de Maig de la mateixa seu i per 
l’Almoina. 

N. Bartomeu Tort, de Girona. Carta partida. 54 x 26 cms. +Llambilles, 55. 
 
4481 
1340 juny 27 
Sibilꞏla, viuda de Bernat de Santacecília, batlle de Llambilles, fa donació a la 

seva filla Agnès de la batllia que té per a lsagristia major de la seu a Llambilles, 
Fornells, Campllong i Llagostera, amb reserva per a ella de 300 sous anuals i altres 
pactes. 

N. Pere Massanet. Carta partida. 67 x 52 cms. +Llambilles, 56. 
 
4482 
1340 juny 27 
Agnès, filla de Bernat de Santacecília, batlle de Llambilles,amb consentiment 

de la seva mare Sibilꞏla, dòna en dot a Gaufred Guerau, futur marit seu, la batllia 
que té pel sagristà major de la seu, amb la casa de Santacecília, situada a 
Llambilles, i rep d’ell en donació per causa de núpcies els forns que té a Girona., i 
1.000 sous de lucre. 

N. Pere Massanet, de Girona. Carta parrida. 44 x 48 cms. +Llambilles, 57. 
 
4483 
(1342) 1343 març 6 
Agnès, filla de Bernat de Santacecília, batlle de Llambilles, i de Sibilꞏla, 

estableix a Berenguer de Bosch, de Llambilles, i al seu fill Jaume una feixa de terra 
que té per al sagristia major de la seu, situada a Llambilles, indret de Requesena, i 
que afronta amb el torrent d’Aguals i la riera de Corb, a cens de 6 sous bar., per 
53 sous d’entrada. 

N. Ramon de Bruguera. Carta partida. 67 x 41.5 cms-. Llambilles, 58. 
 



4484 
1343 octubre 28 
Andreu Folch, fill de Domingo Folch, de Campllong, fa donació per causa de 

núpcies a la seva germana Albeta de 1.400 sous i aixovar, que ella constitueix en 
dot per a Pere, fill de Jaume Vidal de Llambilles, qui els assegura sobre béns que 
té per l’Almoina. 

Sense cloure. Carta partida. 47 x 40 cms. Hi ha els dos excemplars. Llambilles, 
59. 

 
4485 
1359 gener 16, Girona 
Guillem Arades i al seva esposa Maria, de Llambilles, venen a Bernat Salomó, 

del mateix lloc, unes feixes que tetet per Guillem de Vinyoles, jurista de Girona, 
una, del mas Vidal que afronta amb la riera de Boventó i el torrent de Rabassa, 
una situada al lloc de Conques i una a l’indret de Riera, que afronta amb la riera 
d’Illes, per 50 sous. 

N. Guillem Llobet. 26 x 56 cms. +Llambilles, 60. 
 
4486 
1359 gener 28, Girona 
Agnès, filla i hereva de Bernat de Santacecília, viuda de Joan de Romagueres, 

d’Osor, redueix a Guillem Vilar i al fill d’aquest, Pere Vilar, les tasques de certes 
terres del mas Vilar de Llambilles, una de les quals afronta amb la capella d’Erols, 
a cens de 14 sous 1 diner, a pagar junt amb un cens de 4 sous que ja satisfeien pel 
dit mas. 

N. Guillem Llobet. 56 x 39 cms. +Llambilles, 61. 
 
4487 
1360 juny 12, Girona 
Arnau, bisbe Galtellinensis, vicari general del bisbe de Girona, revoca unes 

lletres que havia intimat a Guillem de Vinyoles, jurista de Girona, successor de 
Ramon Calvet en un feu de Llambilles, que comprèn els masos Pou, Morell, Nadal, 
Canyelles, Pla, Dulcet, Pujol, Vidal i Joan, del veïnat de Sitges, a fi que fes firmar 
la successió per l’Almoina, revocació motivada pel fet de ser feu reial. 

N. Ramon de Bruguera. 65 x 36 cms. +Llambilles, 62. 
 
4488 
1363 setembre 2, Girona 
Guillem Sabater, de Llambilles, fa donació a Jaume Dolcet, del mateix lloc, 

d’un camp dit Clarmont, situat a Llambilles, indret de Puigferrer o d’Ullastres, 
que té per la sagristia major de la seu i per l’Almoina. 

Sense cloure. 26 x 50 cms. +Llambilles, 63. 
 
4489 
1372 novembre 23, Girona 
Guillem Arades, de Llambilles, i la seva esposa Maria, propietaris del mas 

Arades, venen a Guillem Bescanó, diaca de Bescanó, un violari de 74 sous 4 diners 
de pensió i un censal de 26 sous, per 52 lliures, pel que donen com a fermances 
Guillem de Sitges i Bartomeu Coromines de Llambilles, i altres. 

N. Berenguer Capella. 74 x 5 cms. +Llambilles, 64. 



 
4490 
1375 maig 10, Girona 
Margarida Goxat, esposa de Pere Goxat, propietària del mas Goxat de 

Llambilles, i el seu marit, venen a Agnès, viuda de Joan de Romagueres, dues 
terres situades prop del torrent de Verdaguer, per 7 lliures bar. 

N. Guillem Llobet. 51 x 42 cms. +Llambilles, 65. 
 
4491 
1366 agost 20, Girona 
Guillem Pere Ponç, fill de Guillem Ponç, de Llambilles, amb consentiment del 

seu oncle, Pere Selvà de Fornells, ven a Jaume Goxat, de Llambilles, la seva part 
indivisa d’una terra que té amb aquest a Llambilles, prop del torrent de 
Verdaguer, pel sagristà de la seu, per 50 sous bar., que són aplicats a dotar Suau, 
germana de l’atorgant. 

N. Francesc Simó. 31 x 31 cms. +Llambilles, 66. 
 
4492 
1366 agost 20, Girona 
Guillem Pere Ponç, fill de Guillem Ponç, de Llambilles, amb ven a Jaume 

Goxat, de Llambilles, la seva part indivisa d’una terra que té amb aquest a 
Llambilles, prop del torrent de Verdaguer, per Ramon de Juià, cavaller, per 50 
sous bar., que són aplicats a dotar Suau, germana de l’atorgant. 

N. Francesc Simó. 26 x 37 cms. +Llambilles, 67. 
 
4493 
1377 abril 7, Girona 
Agnès, viuda de Joan de Romagueres i el seu fill, Joan de Santacecília, 

estableixen a Pere Vilar, de Llambilles, una terra situada a l’indret de Parades, 
que tenen per la sagristia major de la seu, a cens d’un diner, per 6 lliures 
d’entrada. 

N. Guillem Llobet. 57 x 42 cms. +Llambilles, 68. 
 
4494 
1387 maig 20, Girona 
Francesca, viuda de Berenguer de Bohigues, de Llambilles, firma a Guillem 

Ramon de Serres i Pere de Fàbrega, procuradors de l’Almoina, debitori de 60 sous 
per raó de l’eixorquia del seu fill difunt, Joan Bohigues. 

N. Guillem Llobet. 21 x 36 cms. +Llambilles, 69. 
 
4495 
1421 maig 6, Besalú 
Dalmau Cavaller, donzell de Besalú, aprova la firma donada per Blanca, viuda 

de Joan de Romagueres a la venda feta per Pere de Galliners, senyor del castell de 
Soler, de la paròquia de Vilanant, a l’Almoina, de la casa de Santacecília de 
Llambilles, per la que aquesta va satisfer 12.970 sous. 

N. Jaume Serra. 19 x 30 cms. +Llambilles, 70. 
 
4496 
1403 gener 12, Girona 



Bernat de Brugueroles, sagristà major de la seu, permuta amb Sibilꞏla, esposa 
de Pere de Galliners i propietària de la casa de Santacecília de Llambilles, el 
domini directe que té sobre els censos que rep dita casa a Llambilles, i que es 
descriuen detalladament, per la batllia que tenia dita Sibilꞏla per la seva sagristia, 
els drets de batlliu i un cens de 22 sous. 

N. Pere de Pont. Carta partida. 210 x 58 cms. +Llambilles, 71. 
 
4497 
1420 juliol 15 – octubre 1, Girona 
Gaspar de Cabrera, sagristà major de la seu, i Pere de Galliners, senyor de 

Soler a Vilanant, a fi de precisar la permuta feta pel sagristà Bernat de 
Brugueroles amb Sibilꞏla, nora de dit Pere, de béns i drets situats a Llambilles, 
nomenen àrbitres Guillem Ricard i Andreu Cornell, juristes de Girona.i 
n’homologuen la sentència. 

N. Bernat de Soler. 77 x 63 cms. +Llambilles, 72. 
 
4498 
1420 octubre 1, Perpinyà 
Gaspar de Cabrera, sagristà major de la seu, atès que Guillem Ricard i 

Andreu Cornell, àrbitres entre ell i Pere de Galliners, sucecssor de Sibilꞏla de 
Romagueres, han donat sentència sobre les tasques dels masos de Coromina, 
Morrofred, Arades i Rostoll de Llambilles i el mas Domènec de Campllong, 
homologa la sentència. 

N. Bernat Guinart, de Perpinyà. 53 x 49 cms. +Llambilles, 73. 
 
4499 
1420 octubre 27 
Davant Joan Ferrer, jutge ordinari de Girona, Pere Costa, procurador de Pere 

de Galliners, senyor de Soler a Vilanant, successor del seu fill Pere de Galliners i 
de l’esposa d’aquest, Sibilꞏla, filla de Joan de Romagueres, fa confessió judicial 
d’haver venut a Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, la casa de Santececília de 
Llambilles, per 12.970 sous. 

N. Antoni Jordà. 36 x 52 cms. +Llambilles, 74 
 
4500 
1420 octubre 26 
Davant Joan de Palomar, oficial del bisbe de Girona, Pere Costa, procurador 

de Pere de Galliners, senyor de Soler a Vilanant, fa confessió judicial d’haver 
venut a Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina la casa de Santacecília de 
Llambilles per 12.970 sous. 

N. Pere Vidal de la curia episcopal. 63 x 65 cms. +Llambilles, 75. 
 
4501 
1420 novembre 12, Sant Daniel 
Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, estableix a Joan Vilar, fill de Bonanat 

Vilar de Llambilles, la casa de Santacecília d’aquest poble, de la que es descriuen 
les possessions, a tasca, cens de 30 sous i un altre cens per a la capella d’Erols, per 
110 lliures bar. d’entrada. 

N. Miquel Pere, de Girona 63 x 54 cms. +Llambilles, 76 
 



4502 
1423 febrer 19, Girona 
Pere Salamó, hostaler de Caldes de Malavella, que havia estat veí de 

Llambilles, ven a Pascasi Coromina, de Llambilles, un camp situat al terme 
d’aquest poble, que afronta amb el camí de Girona a Sant Feliu de Guíxols i és a 
directe domini de l’Almoina, per 12 lliures 10 sous. 

Sense cloure. 37 x 49 cms. +Llambilles, 77, 
 
4503 
1583 desembre 10, Girona 
Joan Morrofred, pagès de Llambilles, ven a Pere Antoni, bracer del mateix 

lloc, a carta de gràcia, un camp d’1’5 vessana del seu mas Morrofred, situat prop 
del riu Boventó, pel preu de 12 lliure. 

N. Narcís Gifra. 37 x 28 cms. +Llambilles, 78. 
 
4504 
1095 febrer 12 
Blancúcia ven a Ponç Guillem i Ermessendis, per necessitat de fam, una feixa 

que té pel seu difunt marit Pasqual, situada a Llambilles, entre el colomar de 
Ramon Pere i el mas de Gaucebert Pere, per una migera de blat i un sou de plata. 

N. Pere, levita. 22 x 24 cms. +Llambilles, 82. 
 
4505 
1243 octubre 2 
Guillem de Montgrí, sagristà de la seu, cedeix a Guillem Bru el seu dret sobre 

els masos Provençal de Pla, Guinart de Pujol i Guillem Dalmau, situats a 
Llambilles i Quart, indret de Sant Cristòfol, possessió venuda per Arnau de Palol a 
Ramon Calvet, i sobre un bosc venut pel mateix al mateix, situat a Llambilles, de 
manera que ho tingui tot per l’atorgant, en feu. 

N. Bernat de Vic. S. Arnau de Santmartí. 34 x 22 cms. +Llambilles, 83. 
 
4506 
1265 juny 21 
Guillem Sunyer, senyor en violari de les possessions reials de Quart, 

enfranqueix Maria, filla de Bernat Sabet de Quart, per 2 sous 8 diners. 
N. Bernat Guinart, prevere de Quart. 8 x 19 cms. +Llambilles, 84. 
 
4507 
1308 març 27 
Ramon Calvet, ciutadà de Girona, reconeix a Arnau d’Alou tenir en feu per ell 

la meitat de la posessió que el seu predecessor Ramon Calvet havia comprat el 
1205 a Arnau de Palol, possessió que abans havia estat de Berenguer Dalmau de 
Cassà, situada a Llambilles i Quart, del qual feu l’altra meitat es té per Ramon de 
Juià, i rep la firma de dit Arnau. 

N. Ramon de Cot, de Girona. Carta partida. 23 x 28 cms. +Llambilles, 85. 
 
4508 
1335 agost 28 



Berenguer de Riera i Arnau Net, ciutadans de Girona, que tenen en violari les 
possessions reials de Quart, Palau i Montalt, enfranqueixen Berenguer Bernat, fill 
de Berenguer Bernat de Quat, per 60 sous bar. 

N. Francesc Simó. 16 x 30 cms. +Llambilles, 86. 
 
4509 
(1274) 1275 febrer 4 
Guillem Sunyer, que té a violari la possessió de Quart pel rei, enfranqueix 

Sibilꞏla, filla de Marquès Bonell, de Quart, per 2 sous 8 d.  
N. Ramon de Cassà. S. Miquel d’Om. 14 x 14 cms. Dors: “De manso Stephani 

de Rivolutorum”. +Llambilles, 87. 
 
4510 
(ca. 1250) 
Capbreu de béns i drets que Guillem Bru té a Llambilles i Fornells,als masos 

de Guillem de Sitges, Pere de Vall, Berenguer de Serra, Pere de Madrencs, 
Guillem de Morrofred, Rabassa, Pere Sufaig, Maria Vives, Pere Seguer, Pere 
Salip, Maria Pasqual, Pere Otger, Pere de Lledó, Ricard de Parades, Arnau 
Estorga, Ramon Salomó, Pere Sabater, mas de Barrera, Pere Mestre, Arnau 
Estaper, Pere Vidal, Guillem Ferrer, Ramon Blidgard, Berenguer Goxat, Arrnau 
de Pou, Arnau de Serra, Pere Isarn, Nicolau de Pujol, Arnau de Coromina, 
masFerrer, mas Martí, mas Goat, Boneta Pusalla, Guillem Salip, Guerau Colet, 
Berenguer, clergue de Saügueda, Berenguer Bonet, Domènec de Pou, Arnau 
Proheta, Pere Rossell, Guillem Rossell, Llorença, Adelaida Martí, Guillem de 
Vinyoles, Ramon de Bosc i Pere de Bosc. 

S.ense cloure. 47 x 15 cms. +Llambilles, 88. 
 
4511 
1252 agost 21 
Guillem de Montgrí, sagristà de la seu, enfranqueix Saurina, filla de Domènec 

Carrió de Llambilles, per 4 sous bar. dels de 88 el marc. 
N. Berenguer de Morrofred, domer de Llambilles. 11 x 17 cms. +Llambilles, 

90. 
 
4512 
1258 abril 18 
Guillem Calvet enfranqueix Arnaleta, Berenguera i Arnau, fill d’Arnau Esteve 

de Llambilles, que passen a ser persones pròpies de Marquès de Santacecília, 
paborde de l’Almoina, per 300 sous. 

N. Bernat de Vic. S. Pere d’Armentera. 12 x 21 cms. +Llambilles, 91. 
 
4513 
1275 juny 6 
Domènec de Pou, fill de Guillem de Pou, de Llambilles, es fa home propi de 

Marquès de Santacecília, paborde de l’Almoina i de Pere de Cornellà, procurador 
seu,i promet fer un parell de gallines de cens. 

N. Ramon Oller de Palol, de la cúria episcopal. 11 x 28 cms +Llambilles,., 92. 
 
4514 
1282 octubre 2 



Guillem Prous, de Llambilles, reconeix a Bernat de Santacecília ser home 
propi seu i fer-li 12 diners de cens per aquest motiu. 

N. Besalú Burgués. 10 x 15 cms. +Llambilles, 93. 
 
4515 
1288 juliol 21 
Peregri, fill de Bernat Cassà de Llambilles, es fa home propi de Bernat de 

Santacecília de Llambilles, en mà de Ramon de Santacecília i de Berenguer de 
Madrencs. 

N. Berenguer de Morrofred, domer de Llambilles. 12 x 20 cms. +Llambilles, 
94. 

 
4516 
1294 
Capbreu dels béns que Guillema, esposa de Ramon de Juià, té a Llambilles: 

masos de Peregrina Pla, Ermessendis Joan, Pere Teixidor, Adelaida Vives, Pere 
Boscalenna, Berenguer Seguer, ferre Martí, Berenguer Bohigues, Arnau Isarn, 
Guillem Pelegrí, Guillema Mangra, Pere Estruch, Arnau Morell, Pere Montbosèn, 
Domènec Pou, Guillem Boscanella, Joan Mascardell, Cília, Pere Traginer, Arnau i 
Berenguer Seguer, Ferran Rossell, Gironès Mascort, Berenguer Bonell, mas 
Montbosèn, Berenguer Morrofred, mas Ros, Pere Canell, Arnau Vinyes, Pere 
Bohigues, Berenguer Otger, Joan Peres, Guillem Jaume, Pere Otger, Cecília de 
Fornells, Joan Seguer, Pere Suredella, Ferrer Vinyes, Guillem Boscanella, 
Berenguer Nadal, Berenguer Pou, Joan Boscanella, Berenguer Riudarenes, 
Alamanda Sitges, Pere Mosterol, Guillem Montbosèn, Pere Salip, Guillem Sitges, 
Ramon Coromina, Arnau Esteve, Guillem Martorell, Bernat Salip, (...) Martorell, 
Pere Pons, Vidal Serra, Esteve (...), Jaume Trobat, Jaume Mateu, Jaume Domingo, 
Pere Palau, Pere Marcó, Pere Blidgard, Bernat Arades, Joan Arades, Ramon 
Salomó i Berenguer Rostoll. 

N. Berenguer de Morrofred, domer de Llambilles. 139 x 20 cms. Hi ha còpia de 
1313. +Llambilles, 95. 

 
4517 
1305 octubre 30 
Pere Salip, de Llambilles, reconeix a Bernat de Santacecília, batlle, haver 

composat amb ell per un cens de 5 sous la prestació que el mas Vives, unit al mas 
Salip, feia a la sagristia de la seu, d'una jova i tres ous. 

N. Ramon de Cot. 13 x 25 cms. +Llambilles, 96. 
 
4518 
1307 novembre 19 
Ramon Calvet, ciutadà de Girona, reconeix a Ramon de Juià, cavaller, que 

posseeix els béns de la seva difunta esposa Guillema, tenir per ell a Llambilles, la 
meitat del feu que l’avi de l’atorgant, Ramon Calvet, havia comprat a Arnau de 
Palol, feu que havia estat de Berenguer Dalmau de Cassà, i en rep la firma. 

N. Besalú Burgués. Carta partida. 15 x 18 cms. +Llambilles, 97. 
 
4519 
1308 abril 26 



Ramon Calvet, ciutadà de Girona, reconeix a Arnau d’Alou tenir en feu per ell 
i per Ramon de Juià, cavaller, una possessió que el seu predecessor Ramon Calvet 
havia comprat el 1205, segons escriptura que es transcriu, a Arnau de Palol, 
situada a les parròquies de Llambilles i Quart, indret de Sant Cristòfol. 

N. Ramon de Cot. Còpia de 1329. 40 x 30 cms. +Llambilles, 98. 
 
4520 
1318 desembre 15 
Cabrevacions que fan a favor d’Arnau d’Alou i Ramon de Juià, per meitats 

indivises, Pere de Canyelles i Pere de Morell, dels masos Canyelles i Morell de 
Llambilles, amb terres que es descriuen, que tenen per ells i per Ramon Calvet de 
Girona, i pel paborde de Maig de la seu. 

N. Ramon Viader, de Girona. Còpies de 1373. 110 x 41 cms. +Llambilles, 99-
100. 

 
4521 
(1324) 1325 gener 11 
Ramon de Juià, cavaller, fa homenatge a Gilabert de Cruïlles, sagristà major 

de la seu, per tots els bens que aquest pugui tenir al comtat de Girona. 
N. Arnau de Mas. Carta partida. 17 x 30 cms. +Llambilles, 101. 
 
4522 
1330 setembre 28 
Arnau, fill de Vicenç Martí i de Maria, de Llambilles, que ha rebut de la seva 

mare el mas Martorell de Llambilles, que es té per l’Almoina, fa homenatge pel 
mas a Pere de Casadevall, paborde. 

N. Arnau de Mas. 20 x 26 cms. +Llambilles, 101bis 
 
4523 
(1336) 1337 gener 17 
Pere Seguer, Pere Salip, Pere Otger i Pere de Boscanella de Mont, de 

Llambilles, atès que Ramon de Juià cavaller ha venut els seus masos per meitat 
indivisa a Hug de Cruïlles, abat de Sant Feliu de Girona, i als marmessors del 
bisbe Gilabert de Cruïlles, fan homenatge als marmessors de l’abat i del bisbe. 

N. Arnau de Mas. 27 x 27 cms. +Llambilles, 102. 
 
4524 
(1339) 1340 febrer 5 
Bernat d’Alou, clergue de Sant Feliu de Girona, i senyor del mas Pla de 

Llambilles per compra feta a Ramon Calvet, ciutadà de Girona, enfranqueix 
Guillema, filla de Bernat de Pla, per 2 sous 8 d. 

N. Guillem Rei. 14 x 37 cms. +Llambilles, 103. 
 
4525 
(1339) 1340 febrer 3 
Jaume Massot, procurador del cardenal Humbert dels Dotze Apostols, sagristà 

major de la seu, enfranqueix Caterina, filla de Guillem Pons i de Brunissendis, de 
Llambilles, per 25 sous. 

N. Ramon Viader. 24 x 28 cms. +Llambilles, 104. 
 



4526 
1339 març 26 
Guillema, esposa de Pere Seguer, de Llambilles, filla de Bernat de Pla, del 

mateix lloc, es fa dona pròpia de Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, per 
raó del mas Seguer, on s’ha casat. 

N. Guillem Rei. 15 x 30 cms. +Llambilles, 105. 
 
4527 
1340 abril 12 
Caterina, esposa d’Arnau Martí i filla de Guillem Pons, de Llambilles, 

enfranquida per Humbert, cardenal del títol dels Dotze Apòstols i sagristà major 
de la seu, es fa dona pròpia de Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, per raó 
de la borda Martí de Llambilles, on s’ha casat. 

N. Ramon Viader. 16 x 36 cms. +Llambilles, 106. 
 
4528 
1351 octubre 13, Girona 
Elicsendis, filla de Pere de Coromina, de Llambilles, i esposa de Miquel de 

Boscanella, del mateix lloc, es fa dona pròpia de Pere de Casadevall, paborde de 
l’Almoina, per raó del mas Boscanella on s’ha casat. 

N. Francesc Viader. 20 x 28 cms. +Llambilles, 107. 
 
4529 
1352 maig 15, Girona 
Elicsendis, esposa de Jaume Prous, de Llambilles, es fa dona pròpia d’Agnès, 

hereva de Bernat de Santacecília de Llambilles, en mans del marit d’aquesta, Joan 
de Romagueres, per raó del matrimoni que ha contret. 

N. Ramon de Peradalta. 19 x 30 cms. +Llambilles, 108. 
 
4530 
1354 juny 19, Girona 
Berenguer, fill de Ramon de Font, de Sant Julià de Ramis, enfranquit per 

l’ardiaca de Rabós, es fa home propi de Ramon de Clota, paborde de l’Almoina, 
per raó del mas Bohigues de Llambilles, que té per successió de la seva mare 
Sibilꞏla. 

N. Ramon Gil. 20 x 30 cms. +Llambilles, 109. 
 
4531 
1360 maig 28, Girona 
Berenguer, fill de Pere Seguer de Llambilles, reconeix a Ramon Ferrer, 

beneficiat de Santa Anastàsia de la seu i paborde de l’Almoina, ser home propi 
d’aquesta com a propietari del mas Seguer de Llambilles, en mans de Nicolau de 
Font, procurador de la mateixa Almoina. 

N. Ramon Gil. 37 x 38 cms. +Llambilles, 110. 
 
4532 
1360 juny 13, Girona 
Pere de Cantalosella, fill d’Astruc de Cantalosella, d’Aiguaviva, reconeix a 

Ramon Ferrer, paborde de l’Almoina, ser home propi d’aquesta per haver-se casat 
al mas Martí de Llambilles 



N. Pere Miró, de la cúria episcopal. 25 x 24 cms. +Llambilles, 111. 
 
4533 
1367 desembre 8 – 1368 gener 5, Girona 
Reconeixement que fan a Pere Ferrer de Vall, de Llambilles, els propietaris 

dels masos Nadal, Pou, Vall, Morrofred, Selvà, Martí, Bliards, Salamó, Barrera, 
Arades, Isern, Esteve, Sabater, Rostoll, Pla, Bosch, Goxat, Coromina, Pujol, 
Senranell i Arades de la cellera, de les migeres de blat que li han de fer com a 
fàbrega de destret, amb expressió dels preus de llòssol de cada eina. 

N. Ramon de Bruguera. Llatí i català. 73 x 55 cms. Deteriorat. +Llambilles., 
112. 

 
4534 
1364 setembre 12, Girona 
Arnau de Prat, beneficiat de l’altar de Santa Margarida de la seu, enfranqueix 

Antònia, filla de Guillem Ferrer de Llambilles, esposa de Pere Otger del mateix 
lloc, per 2 sous 8 d. 

N. Ramon de Peradalta. 22 x 30 cms. +Llambilles, 113. 
 
4535 
1364 setembre 28, Girona 
Antònia, filla de Guillem Ferrer de Llambilles, esposa de Pere Otger, del 

mateix lloc, enfranquida pel benefici de Santa Margarida de la seu, es fa dona 
pròpia de l’Almoina, en mans del paborde Pere Joan, per raó del mas Otger, on 
s’ha casat. 

N. Guillem Llobet. 13 x 53 cms. +Llambilles, 114. 
 
4536 
1367 abril 5, Santa Coloma de Farners 
Pere Martí, de Llambilles, reconeix a Nicolau de Font i Ramon Masó, 

procuradors de l’Almoina, ser home propi d’aquesta per haver-se casat amb 
Bartomeua al mas Martí de Llambilles 

N. Pere Serra, de Girona 24 x 22 cms. +Llambilles, 115 
 
4537 
1361 desembre 22, Girona 
Capbreu dels censos que fan a la fàbrega de Mont de Llambilles, Pere de 

Canyelles, Bernat Morell, Pere Seguer, Sibilꞏla, esposa de Joan Salip, Pere Otger, 
Miquel Boscanella de Mont, Berenguer de Boscanella de Vall, Vicenç sa Serra. 
Agnès de Santacecília, esposa de Joan de Romagueres, Guillem Sitges, Berenguer 
Trobat, Pere Vilar, Jaume Joan Berenguer de Suradella, Jaume Dulcet i Pere 
Lledó, a Bonanata i Francesc Ferrer, que tenen la dita fàbrega, amb expressió de 
l’import dels treballs de llòssol. 

N. Ramon de Bruguera. 59 x 58 cms. +Llambilles, 116. 
 
4538 
1370 abril 26 – maig 3, Llambilles 
Cabrevacions que fan a Agnès de Santacecília Pere Bartomeu, Berenguer 

Otger, Jaume Prous i Elicsendis, esposos, Margarida, viuda de Guillem Salip, 



Francesc Ferrer, Margarida, esposa de Llorenç de Pujol, Margarida, esposa de 
Francesc Ferrer i hereva del mas Seguer, i Bartomeu Coromina, tots de Llambilles 

N. Guillem Llobet, de Girona 99 x 60 cms. +Llambilles, 117-125. 
 
4539 
1373 novembre 12, Girona 
Margarida, filla i hereva de Guillem de Vinyoles, jurista de Girona, i esposa de 

Joan Marcó, ciutadà de Girona, enfranqueix Francesca, filla de Bartomeu 
Barrera, de Llambilles, [que casa al mas de Falgueres àlies Vaire de Brunyola], per 
2 sous 8 diners. 

N. Bartomeu Tort. 20 x 30 cms. +Llambilles, 126. 
 
4540 
1343 abril 30 
Margarida, filla de Jaume Vidal, de Llambilles, enfranquida per Ramon 

Calvet, ciutadà de Girona, es fa dona pròpia de Pere de Casadevall, paborde de 
l’Almoina, per haver-se casat amb Berenguer Otger al mas Otger de Llambilles 

N. Francesc Simó. 14 x 33 cms. +Llambilles, 127. 
 
4541 
1394 juliol 4, Monells 
Francesca, viuda de Guillem Aulomar, de Sant Sadurní, satisfà a Bartomeu 

Coloma, regent la batllia del castell de Monells, 2 sous 8 diners per redimir la seva 
filla Gueraua, esposa d’Antoni Martí de Llambilles, que han de lliurar-se al comte 
Joan d’Empúries. 

N. Pere Antoni. 16 x 31 cms. +Llambilles, 128. 
 
4542 
1394 desembre 21, Girona 
Gueraua, filla de Guillem Aulomar de Sant Sadurní, esposa d’Antoni Martí de 

Llambilles, es fa dona pròpia de Berenguer Llogaia, paborde de l’Almoina, per 
haver entrat a la borda Martorell de Llambilles 

N. Guillem Llobet. 28 x 34 cms. +Llambilles, 129. 
 
4543 
1392 març 28, Girona 
Pere Vilar i el seu fill Bonanat, de Llambilles, reconeixen a Francesca, viuda de 

Ponç de Santmiquel, donzell, com a tudriu de la seva néta Sibilꞏla, filla i hereva de 
Joan de Romagueres, senyor del mas de Santacecília de Llambilles, ser persones 
pròpies seves per raó de la borda Vilar que li han comprat, de la que li cabreven 
les terres, tot enumerant també les que tenen per altres senyors. 

N. Guillem Llobet. 63 x 52 cms. +Llambilles, 130 
 
4544 
1402 maig 20, Girona 
Francesca, filla de Francesc Ferrer, actualment veí de Barcelona, i de Sibilꞏla, i 

propietària del mas Salip, i esposa de Jaume Salip, de Llambilles, es fa dona pròpia 
de Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, per raó del seu mas. 

N. Pere de Pont. 17 x 35 cms. +Llambilles, 131. 
 



4545 
1402 juny 20, Girona 
Jaume Roig àlies Salip, que ha casat al mas Salip de Llambilles, redimit pel 

cambrer del monestir de Sant Feliu de Guixols, es fa home propi de l’Almoina en 
mans del paborde Pere de Bergadà. 

Sense cloure. 18 x 30 cms. +Llambilles, 132. 
 
4547 
1424 març 15, Girona 
Antoni Seguer, propietari del mas Seguer de Llambilles, reconeix a Pere de 

Bergadà, paborde de l’Almoina, ser home propi seu per raó del mas Seguer. 
N. Joan Escuder. 27 x 36 cms. +Llambilles, 133. 
 
4548 
1427 gener 13, Girona 
Caterina, esposa de Jaume Otger àlies Suradella, filla de Francesc Otger, 

propietària del mas Otger de Llambilles, i el seu marit, reconeixen a Pere de 
Darnius, sagristà de la seu, ser persones pròpies de la sagristia i de l’Almoina per 
indivís per raó del mas Otger. 

N. Francesc Negrell. 43 x 28 cms. +Llambilles, 134-135. 
 
4549 
1596 març – novembre, Girona 
Cabrevacions que fan a Enric Sampsó, paborde de l’Almoina, Caterina Dolcet, 

esposa de Bernat mas àlies Dolcet, Jaume Ferrer, propietari del mas Otger, Pere 
Pou, sastre de Fornells, i Llàtzer Cromines, de possessions situades a Llambilles 

N. Miquel Vila. 80 x 68 cms. +Llambilles, 136-139. 
 
4550 
1596 abril 20, Girona 
Jaume Ferrer, pagès de Llambilles, propietari del mas Otger, cabreva a Enric 

Sampsó, paborde de l’Almoina, una terra del mas Otger situada a l’indret de 
Canyelles i una terra de 2 vessanes situada a la pujada de Caganills, tot de 
Llambilles. 

N. Miquel Vila. 18 x 65 cms. +Llambilles, 140. 
 
4551 
1596 desembre 4, Llambilles 
Maria, esposa de Miquel Riart àlies Pla, de Llambilles, viuda en primeres 

núpcies de Montserrat Pla, i la seva filla Sàlvia, cabreven a Enric Sampsó, paborde 
de l’Almoina, la borda Bosch de Llambilles Amb terres que es descriuen. 

N. Miquel Vila, 35 x 65 cms. +Llambilles, 141. 
 
4552 
1597 maig 6, Girona 
Salvi Carrió, pagès de Fornells, cabreva a Enric Sampsó, paborde de 

l’Almoina, un camp que havia estat de Pere Mascardell de Campllong, situat a 
Llambilles, indret de Junyans, d’un jornal de bous de cabuda. 

N. Miquel Vila. 15 x 65 cms. +Llambilles, 142. 
 



4553 
1597 maig 7, Llambilles 
Miquel Bliats, de Llambilles, cabreva a Enric Sampsó, paborde de l’Almoina, 

una feixa situada a Llambilles, indret de Conques, d’un jornal de bous, que té per 
compra feta a Joan Morrofret. 

N. Miquel Vila. 15 x 64 cms. +Llambilles, 142b. 
 
4555 
1597 juny 13, Girona 
Josep Cerdà, mercader de Girona, i propietari de la torre dita de Santacecília 

de Llambilles, cabreva a Enric Sampsó, paborde de l’Almoina, i a Pere Pla, 
beneficiat de Sant Pere de Galligants i procurador d’aquest, l’esmentada torre i les 
seves terres que es descriuen. 

N. Miquel Vila. 48 x 65 cms. +Llambilles, 143. 
 
4556 
1598 novembre 17, Girona 
Miquel Barrera, pagès de Llambilles, i el seu fill Jaume, cabreven a Enric 

Sampsó, paborde de l’Almoina, una feixa de 2 vessanes, situada a Llambilles, 
indret de Cleda, que afronta amb el camí de Cassà i la riera de Corb, i que tenen 
per compra feta a Bartomeu de Pou. 

N. Miquel Vila. 28 x 65 cms. +Llambilles, 144. 
 
4557 
1599 maig 15, Girona 
Antoni Salip, pagès de Llambilles, cabreva a Enric Sampsó, paborde de 

l’Almoina, un camp de 2 vessanes situat a Llambilles, indret de Requesena i abans 
d’Estrada, que afronta amb el camí de Llambilles a Cassà i que té per compra feta 
a Bartomeu Pou. 

N. Miquel Vila. 16 x 65 cms. +Llambilles, 145. 
 
4558 
1600 agost 12, Girona 
Salvador Arades, de Llambilles, cabreva a Enric Sampsó, paborde de 

l’Almoina, una terra que havia estat del mas Bohigues i que li ha venut Miquel 
Buiats, de mitja vessana de cabuda. 

N. Jeroni Gifra. 18 x 32 cms. +Llambilles, 146. 
 
4559 
a) 1321 novembre – desembre 
“Hoc est caputbreve publicum, factum, firmatum et iuratum a personis 

subscriptis in posse mei notarii subscripti, ad instantiam Raimundi de Juyano, 
militis, de redditibus (...) que idem miles habet in parrochia de Lambillis”. 
Cabrevacions de Pere Seguer, batlle (147), Pere Salip (148), Pere Otger (149), Pere 
de Boscanella (150), Berenguer Burgués (151), Guillema, filla de Pere Martorell 
(152), Pere Marcó, de Fornells (153), Berenguer Dalmau, de Santa Pellaia (154), 
Nadal Rossell, de Fornells (155), Pere de Russis, de Santa Pellaia (156), Joan 
Rossell, de Fornells (157), Guillem Arades (158), Simó Borrell, de Fornells (159), 
Jaume Sabater (160), Berenguer Jaume, ferrer (161), Guillem Sabater (162), 
Guillem Bliarts (163), Pere de Coromina (164), Guillem de Suradella (165), Maria 



de Boscà, del veïnat de Llebrers de Cassà (166), Pere Mascardell, de Campllong 
(167), Joan de Vall (168), Berenguer Cenranella i el seu fill Pere (169), Berenguer 
de Sitges (170), Guillem Sabater (171), Jaume Trobat (172), Berenguer Goxat 
(173), Jaume Joan de Sitges (174), Jaume Vidal (175), Pere Nicolau (176), Pere 
Salamó i Maria, esposos (177), Guillem Ponç (178), Bartomeu de Serra (179), 
Bernat de Llambilles (180), Maria Bosch, viuda de Ramon Bosch de Llebrers 
(181), Arnau Isarn i el seu fill Pere (182), Jaume Mateu (183), Berenguer Lledó 
(184), Ponç de Pla (185), Guillem de Vilar (186), Domingo de Puig (187), Pere 
Arades i la seva esposa Maria Bohigues (188), Guillem de Pujol (189), Guillem 
Prous (190), Jaume Joan (191), Pere Sastre (192), Bernat Prous (193), Berenguer 
Domènec de Campllong (194), Berenguera, viuda de Guillem Esteve (195), Maria 
de Serra (196), Ferrera, esposa de Guillem Rosalii, boig (197), Ramon Dolcet 
8198), Pere Barrera (199). 

N. Ramon de Brugeura, de Girona 
b) 1353 maig 16, Girona 
Cabrevació que fa dels seus béns Pere Ferrer, de Llambilles, a Ramon de 

Clota, paborde de l’Almoina. 
c) 1453 maig 23, Girona 
Cabrevació que fa Arnaula, esposa de Pere Salip, a dit Ramon de Clota. 
N. Pere Pinós. 825 x 62 cms. +Llambilles, 147-201 (rotlle). 
 
4560 
1420 octubre 21, Llambilles 
(202) Pere de Galliners, cavaller, senyor del castell de Soler a Vilanant i el seu 

fill, Pere de Galliners, venen a Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, diversos 
béns i drts situats a Llambilles, pel preu de 12.970 sous, amb certes reserves a 
favor de l’església de Sant Cristòfol i de l’ermita d’Erols. 

(203) Els mateixos venen al mateix una terra situada a Llambilles, prop del 
torrent de verdaguer, per 30 sous. 

(204). Manament dels venedors als vassalls, de prestar obediència al nou 
propietari. 

(205) Procura atorgada pels mateixos, per donar possessió. 
(206) Pere de Galliners fill fa procura al seu pare per firmar àpoques. 
1421 març 6, Sant Daniel 
(207). Bernat Castellar, obtentor del benefici de Sant Esteve de la seu fundat 

per Pere de Castellar, firma a Pere de Bergadà rebut de 100 lliures, a lluïció de 
cert censal creat per Pere de Galliners, a favor de Dalmau de Palol, cavaller de 
Palol d’Onyar. 

1421 abril 30 
(208) Acta de dipòsit de 44 lliures 4 sous, procedents de l’anterior venda, a la 

cauxa de dipòsits de la seu, per lluïr un censal venut per Pere de Galliners. 
(209) Àpoca del preu de la venda de núm. 202 
1420 octubre 21 
(210) Capítols concordats entre Pere de Galliners i Pere de Bergadà sobre la 

venda referida. 
1421 maig 9 
(211) Andreu de Biure, senyor de Sant Jordi Desvalls, firma rebut a Pere de 

Galliners de 16.000 sous, a lluïció d’un censal mort de 1.000 sous de pensió. 
1416 novembre 12, Lladó 



(212) Leonor, filla de Pere de Galliners cavaller, amb consentiment del seu 
marit, Dalmau Cavaller, defineix al seu pare drets que havien estat de la seva mare 
Sibilꞏla, per 20.000 sous. 

1416 desembre 16, Osor 
Joan de Galliners firma al seu pare definició de béns que havieb estat de la 

seva mare Sibilꞏla, i en rep masos situats a les parròquies d’Osor, Santa Creu 
d’Horta i Susqueda. 

1375 octubre 28, Llambilles 
(214) Agnès, villa de Bernat de Santacecília, de Llambilles, i esposa de Joan de 

Romagueres, d’Osor, fa donació per causa de núpcies al seu fill Joan de totes les 
possessions que té a Llambilles i Albons. 

1356 agost 5, Llambilles 
(214) Clàusula del testament de Joan de Romaguera, que institueix hereu el seu 

fill Bernat, i li substitueix els altres fills, Ramon i Joan 
1421 octubre 21, Girona 
(215) Pere de Galliners, cavaller, senyor del castell de Soler, emancipa el seu 

fill Pere de Galliners. 
1417 març 26, Girona 
(216) Dalmau de Palol, cavaller de Palol d’Onyar, i la seva esposa Leonor junt 

amb el seu fill Arnau i l’esposa d’aquest, Alamanda, venen a Pere Castellar, 
beneficiat de la seu, el seu dret sobre un censal de pensió 110 sous que reben de 
Pere de Gallinser, senyor de Soler a Vilanant, pel preu de 100 lliures. 

(217). Àpoca de la venda núm 216. 
1403 gener 12, Girona 
(218) Bernat de Brugueroles, sagristà major de la seu, permuta amb Sibilꞏla, 

esposa de Pere de Galliners, el seu directe domini sobre la batllia dels drets de la 
sagristia major a Llambilles, per 45 lliures. 

1421 (219) Dolça, esposa de Pere Prous, de Llambilles, fa homenatge a Pere de 
Bergadà, paborde de l’Almoina. 

N Miquel Pere. Els documents anterior a 1421 són en còpia. 850 x 61 cms. 
+Llambilles, 202-219 (rotlle). 

 
4561 
1420 – 1422, Llambilles 
“Hoc est caputbreve quod venerabilis Petrus de Bergadano, presbiter, 

prepositus Elemosine panis Sedis Gerunde fieri fecit de censibus (...) redditibus 
que ipsa elemosina, ex empcione per eum nomine et ad opus ipsius elemosine facta 
de domo seu forcia de Sancta Sicilia, habet et percipit in parrochia Sancti 
Christofori de Llambillis et alibi prout sequitur”. 

Cabrevacions de Bonanat Vilar (220), Jaume Salip (221), Francesc Otger (222), 
Joan i Mateu, fills de Bonanat Vilar (223), Bernat Esteve (224), Pere Sabater (225), 
Antoni Bohigues (226), Julià Rostell (227), Pascasi de Coromina (228), Pere Blijats 
(229), Jaume Dom+ènec (230), Miquel Motserrat, fill de Bartomeu pagès, pel mas 
Boscanella (231), Arnau de Vall (232), Caterina, viuda de Ramon Querol, metge de 
Barcelona, i filla de Miquel de Trullàs, ciutadà de Girona (233), Bonanat Vilar, 
procurador de Dolça, viuda de Jaume Prous (233bis), Pere Bartomeu (234), 
Caterina, viuda en primeres núpcies de Pere Coromina àlies Pujol, i esposa de Pere 
Feliu (235), Antoni Serra (236), Pere Lledó (237), Jaume de Morrofret (238), 
Llorenç de Suradella (239), Bonanat Vilar, com a tutor de les terres d’Antoni 
Seguer, absent (240), i Joan Vilar, àlies de Santacecília (241). 



N. Miquel Pere. 410 x 48 cms. +Llambilles, 220-241 (rotlle). 
 
4562 
1595 febrer 13, Girona 
Gabriel Tomàs, poagès de Llambilles, cabreva a Enric Sampsó, paborde de 

l’Almoina, el mas Carrió i diversos camps situats a Llambilles. 
N. Jeroni Gifra. 29 x 31 cms. +Llambilles, 269. 
 
4563 
1192 novembre 18 
Bernat de Siurana dòna a Terrassó, a la seva esposa Guilla, neboda de 

l’atorgant i a Berenguer, germà del mateix atorgant, la vinya de Trilla, situada a 
Medinyà i unes terres de conreu, situades a Olmet. 

N. Ermengol. S. Bernat Esteve. 18 x 13 cms. +Medinyà, 2 
 
4564 
(1290) 1291 febrer 6 
Arbitratge de Ramon Oller de Palol en la causa, instruïda per Pere de Puig, 

prevere de capítol de la seu, entre Ramon de Font, beneficiat de l’altar de Sant 
Pere, de Medinyà, i Bernat de Falgueres i Berenguera, esposos de Medinyà, 
persones pròpies del mateix altar, sobre prestacions degudes a aquest pel mas 
Falgueres de Medinyà. 

N. Ramon Oller de Palol. Carta partida. 64 x 28 cms. +Medinyà, 3 
 
4565 
(1288) 1289 març 11 
Bernat de Puig, de Medinyà, i la seva esposa Brunissendis, venen a Guillem de 

Clota, paborde de l’Almoina, un quadró, dit de Prat Rigall, i la tasca i braçatge 
que reben d’un altre quadró, propi del mas Novell, i d’un tercer situat al pla de 
Granollers, que té per ells Bernat de Celrà, carnisser de Girona, per 170 sous bar. 

N. Besalú Burgués. 37 x 20 cms. +Medinyà, 4 
 
4566 
(1257) 1258 març 30 
Arnau Arbert, cavaller de Medinyà i la seva esposa Guillema, venen a Guillem 

Pellicer, de Medinyà i a la seva esposa Guillema, el seu home propi, Joan Negre de 
Medinyà, la seva esposa Raimunda, el seu fill Berenguer, les seves filles Adelaida, 
Maria i Beatriu i la seva casa, per 110 sous dels de 88 el marc. 

N. Joan de Flaçà, prevere. Còpia de 1288. 25 x 22 cms. +Medinyà, 5 
 
4567 
(1259) 1260 gener 30 
Pere Gallart, de Medinyà, la seva esposa Elicsendis i el seu fill Pere, venen a 

Bernat Celrà, de Girona, un camp que tenen a Medinyà, indret de Costa de Puig 
Perer, pel preu de 50 sous. 

N. Joan de Flaçà. 26 x 20 cms. +Medinyà, 6. 
 
4568 
81265) 1266 febrer 14 



Guillem Arbert de Medinyà, amb la seva esposa Ermessendis i els seus pares, 
Arnau Arbert i Guillema, ven a Bernat Celrà, carnisser de Girona, el camp de 
Vinyal, que tenen a Medinyà i que afronta amb els camins que des de Medinyà van 
a Olivars i a Santa Maria d’Olives, pel preu de 390 sous. 

N. Bernat de Vic. S. Arnau de Santmartí. 49 x 27 cms. +Medinyà, 7. 
 
4569 
(1283) 1284 gener 20 
Bernat Messeguer, de Tomet, parròquia de Medinyà, i la seva esposa 

Barcelona, fan donació per causa de núpcies a la seva filla Guillema del mas 
Messeguer, del veïnat de Tomet, de 700 sous i aixovar, que ella dòna a Guillem 
d’Oliver de Maura, parròquia de Viladesens, en dot, i en rep 300 sous, que 
juntament amb els 700 referits són hipotecats sobre béns que ella té per diversos 
senyors. 

N. Bernat Bafarell, clergue de Viladesens. Carta partida. 28 x 21 cms. 
+Medinyà, 8 

 
4570 
(1287) 1288 gener 8 
Bernat de Puig, de Medinyà, firma a l’Almoina la feixa que Bernat de Celrà, 

carnisser de Girona, tenia per ell a Medinyà, indret de Granollers, comprada per 
l’Almoina,a dues tasques i 12 diners per raó de foriscapis, per 20 sous. 

N. Besalú Burgués. Carta partida. 21 x 20 cms. +Medinyà, 9. 
 
4571 
(1288) 1289 març 21 
L’abat Berenguer, de Santa Maria d’Amer, enfranqueix Guillem pagès, fill de 

Dalmau Pagès, de Tolet, parròquia de Medinyà, que passa a ser home propi de 
l’Almoina, per 50 sous. 

N. Ramon Garlendis, de Rabós. 14 x 17 cms. +Medinyà, 10. 
 
4572 
1293 maig 11 
Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, estableix a Ramon de Font, clergue de 

Medinyà, i a Bernat de Puig, del mateix lloc, dos camps situats a l’indret de Clotes, 
que afronten amb el Puig Erm, un camp dit de pas Rigall i una feixa de l’indret de 
Granollers, a cens de 7 migeres d’ordi, per 125 sous d’entrada. 

N. Besalú Burgués. Carta partida. 28 x 26 cms. +Medinyà, 11 
 
4573 
1340 desembre 19 
Berenguera, viuda de Ramon d’Oliveres, de Medinyà, i el seu fill Ramon, 

cabreven a Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, el camp de Clotes, situat 
sota el Puig Parer, la meitat d’una feixa dita de Granollers i el camp de Vinyals. 

N. Ramon de Bruguera. 26 x 31 cms. +Medinyà, 12. 
 
4574 
1343 octubre 11 



Dalmau de Pou estableix a Francesc Ferrer i Sibilꞏla, esposos de Medinyà, un 
quadró de terra i oliveres que havia estat del mas Nuell, situat a Medinyà, indret 
de Viladamont, a cens de 5 sois, per 60 sous d’entrada. 

N. Francesc Simó, de Girona. 39 x 36 cms. +Medinyà, 13. 
 
4575 
1375 octubre 23, Girona 
Gil Saurí, de Medinyà, ven a Bernat Saurí, del mateix lloc, un camp amb 

oliveres, situat a Medinyà, indret de Puig Parer, que té per Dalmau de Pou, 
donzell, pel preu de 6 lliures. 

N. Joan de Fontcoberta. 39 x 37 cms. +Medinyà, 14. 
 
4576 
1383 juny 11, Girona 
Arnau Riba, ciutadà de Girona, ven a Bernat Saurí, de Medinyà, una terra 

situada a Medinyà, indret de Puig Perer, que és a directe domini dels hereus de 
Dalmau de Pou, pel preu de 60 sous. 

N. Joan de Fontcoberta. 45 x 35 cms. +Medinyà, 15. 
 
4577 
1402 juny 21, Ripoll 
Dalmau de Cartellà, prepòsit de Berguedà al monestir de Ripoll, atès que Pere 

galceran de Cartellà, donzell, la seva esposa Blanca, pares de l’atorgant, i Pere 
Galceran de Cartellà, germà seu, han venut a Pere de Santmartí, Francesc de 
Santceloni i Joan de Riera, marmessors de Bernat Estruch, de Girona, fotes les 
possessions que tenia al terme de Medinyà, firma la venda. 

N. Pere d’Era. 36 x 57 cms. +Medinyà, 17. 
 
4578 
1402 juny 5, Falgons 
a) Pere Galceran de Cartellà, senyor de Falgons, la seva esposa Blanca, filla de 

Dalmau de Pou, i el fill d’ells, Pere Galceran de Cartellà, firmen rebut a Pere de 
Santmartí, Francesc de Santceloni i Joan de Riera, marmessors de Bernat Estruch, 
i a Elvira, viuda d’aquest, de 25.000 sous, preu de les possessions que tenia a 
Medinyà, suma amb la qual es proposen de comprar el castell de Rocacorba. 

b) Els mateixos fan procura al seu fill Pere Galceran per donar possessió de les 
propietats venudes. 

1402 agost 4 
c) Els esmentats marmessors de Bernat Estruch fan procura a Pere de 

Bergadà, paborde de l’Almoina, per prendre possessió dels béns adquirits. 
d) Acta de presa de possessió per part dels compradors, dels esmentats béns. 
N. Narcís Simó. 79 x 65 cms. +Medinyà, 18. 
 
4579 
1422 març 19, Girona 
a) Bartomeua, esposa de Joan ses Oliveres, del veïnat de Tomet, parròquia de 

Medinyà, es fa dona pròpia de Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, i de Joan 
de Costa, comanador de l’Hospital nou de Girona, com a hereus de Bernat 
Estruch, per haver-se casat a l’esmentat mas. 



b) Joan ses Oliveres reconeix ser home propi dels anteriors, com a hereus de 
Bernat Estruch. 

N. Francesc Cervià. 42 x 45 cms. +Medinyà, 19 
 
4580 
1434 juliol 31, Girona 
Narcís Font, propietari del mas Font de Medinyà, renuncia una terra que té 

per l’Almoina a l’indret de Fontanelles, que havia estat del mas Boy i per la que fa 
3 sous de cens 

N. Pere Sitjar. 34 x 34 cms. +Medinyà, 20 
 
4581 
1443 novembre 5, Girona 
Joan Oliveres, propietari del mas Oliveres de Medinyà, el renuncia a 

l’Almoina per cens excessiu. 
N. Miquel Pere. 25 x 41 cms. +Medinyà, 21. 
 
4582 
1455 maig 21, Girona 
Guillem Provençal, paraire de draps de llana de Girona, ven a Pere Martí, 

fuster de Medinyà, una terra erma situada a Medinyà, indret de ça Costa, prop del 
torrent de la Font, d’una vessana, pel preu de 44 sous. 

Sense cloure. 34 x 35 cms. +Medinyà, 22. 
 
4583 
1502 maig 13, Girona 
Joan Riera àlies Palet, paborde de l’Almoina, estableix a Pere Malany, paraire 

natural de Besalú i veí de Medinyà, una terra erma situada a Medinyà, indret de 
Brugueres, de 2 vessanes de cabuda, a cens de 4 sous, per un parell de gallines 
d’entrada. 

N. Pere Escuder. 42 x 30 cms. +Medinyà, 23. 
 
4584 
1539 novembre 25, Girona 
Bartomeu Codina, hostaler de Medinyà, que abans havia estat blanquer de 

Girona, cabreva a l’Almoina una terra de Medinyà, indret del Pla o de la 
Rabassada, de 4 vessanes, per la que fa 4 migeres de blat de cens. 

N. Joan Gonech. 19 x 36 cms. +Medinyà, 24. 
 
4585 
1402 
Compra que fan els marmessors de Bernat Estruch a Pere Galceran de 

Cartellà, de béns situats a Medinyà. 
+Medinyà, 25 (rotlle). 
 
4586 
1358 novembre 2, Girona 
Marcó Cervià, de Raset, parròquia de Cervià, fa heretament a la seva filla 

Gueraua de 1.800 sous, que ella constitueix en dot a Bernat de Puig, fill de Ramon 
de Puig, de Rabós, el qual els hipoteca sobre béns que té per diversos senyors. 



N. Ramon de Peradalta. Carta partida. 53 x 35 cms. +Medinyà, 26. 
 
4587 
1402 agost 5, Girona 
a) Joan Berenguer de Cartellà, donzell de Maçanet i Vidreres, firma rebut a 

Pere Galceran de Cartellà, senyor de Falgons, a la seva esposa Blanca i al seu fill 
Pere Galceran, de 12.000 sous, part dels 20.000 del dot de Margarida, esposa de 
l’atorgant i filla dels dits cònjuges, procedents de la venda feta per aquests als 
marmessors de Bernat Estruch, de béns que posseïen a Medinya. 

b) Berenguer Serdà, prevere, claver de la tresoreria de la seu, firma rebut als 
marmessers de Bernat Estruch de 22 sous en 33 blanques, pel seu treball de 
custòdia. 

N. Narcís Simó. 55 x 40 cms. +Medinyà, 27. 
 
4588 
1360 desembre 9, Girona 
1) Ramon Vicenç Ferrer i la seva esposa Sibilꞏla; 2) Jaume Lladó, propietari 

del mas Lladó; 3) Jaume Saurí; 4) Francesc Viciat, tots de Medinyà, cabreven a 
l’Almoina terres situades a Medinyà, indret de ses Clotes, Tria, Granollers i Camp 
Bo. 

N. Ramon Gil. 77 x 61 cms. +Medinyà, 30-33. 
 
4589 
1402 
Capbreu de Medinyà i Tomet, a favor dels marmessors de Bernat Estruch. 
+Medinyà, 34-40 
 
4590 
1402 
Capbreu de Medinyà i Rabós, a favor dels marmessors de Bernat Estruch. 
+Medinyà, 42-64 
 
4591 
1424 agost 10, Girona 
1) Antoni Baus, propietari del mas Baus; 2) Caterina, esposa de l’anterior; 3) 

Jordi Croses, propietari del mas Croses; 4) Joan Oliveres, propietari del mas 
Oliveres; 5) Bartomeu Valls, propietari del mas Valls, tots de Medinyà, reconeixen 
ser persones pròpies de l’Almoina, com a hereva de Bernat Estruch, ciutadà de 
Girona. 

N. Bernat de Soler. 125 x 39 cms. +Medinyà, 65-69 
 
4592 
1304 juliol 9 
Fra Arnau, abat de Sant Pere de Galligants i senyor del castell de Montagut, 

enfranqueix Er, filla de Ponç Belldia, de Montagut, parròquia de Sant Julià de 
Ramis, per 2 sous 8 d. 

N. Berenguer Avinyó 
11 x 22 cm 
+Medinyà, 95. 
 



4593 
(1342) 1343 febrer 5 
Bernat de Balbs, prevere de capítol i paborde de Maig de la seu, enfranqueix 

Dolça, filla de Ramon Guila d’Olivars, parròquia de Sant Julià de Ramis, per 2 
sous 8 d. 

N. Jaume Rigau, de la cúria episcopal 
19 cx 20 cm 
+Medinyà, 96. 
 
4594 
1282 agost 25 
Ramon de Galliners, cavaller de Santa Llogaia de Terri, enfranqueix 

Berenguera filla de Guillem de Soler, de Rabós, per 5 sous bar. 
N. Besalú Burgués, de Girona 
10 x 23 cm 
+Medinyà, 97. 
 
4595 
(1297) 1298 gener 27 
Ermessendis, filla d’Arnau Joan, de Camós, parròquia de Palol de Rebardit, 

amb consentiment del seu cinyat, Ramon Joan, dóna en dot a Pere de Pou, de 
Rabós, 550 sous bar. i aixovar, i en rep altres tants en donació per causa de 
núpcies, assigurats sobre b´ñens que té per l’ardiaca de Rabós de la seu. 

N. Ramon Garlendis, escrivà jurat de Rabós.  
Carta partida, 22 x 26 cm 
+Medinyà, 98. 
 
4596 
1542 novembre 25, Girona 
Narcís Portell, pagès de Sant Andreu de Terri, ven a Joan Català, de Corts, 

una terra de tres vessanes situada a Rabós de Terri, indret de Puig Oronella o Puig 
de Mergadà, que és a domini directe de l’Almoina, per 28 sous. 

Sense cloure 
30 x 28 cm 
+Medinyà, 99. 
 
4597 
1600 octubre 18, Banyoles 
Elisabet Dalmau, viuda de Benet Llinàs àlies Dalmau, de Rabós de Terri, 

propietària del mas Dalmau, fa heretament l seu fill Antic, en vista al matrimoni 
que ha de contreure amb Margarida, filla d’Antic Casals, de Serinyà. 

N. Jeroni Segalás 
Dos exemplars, 54 x 19 cm 
+Medinyà 100. 
 
4598 
1397 abril 5, Girona 
Dalmau Veciat, de Medinyà, procurador de Ramon Xatmar, cavaller, 

enfranqueix Brunissendis, filla de Francesc Galí, de Medinyà, per 2 sous 8 d. 
N. Guillem de Donç. 19 x 25 cms. +Medinyà, 160 



 
4599 
1355 
Capbreu de Viladamat i Palauborrell a favor de la Pia Almoina. 
+Palauborrell, 1 
 
4600 
1418 març 3 – abril 2, Palauborrell 
Capbreu que fan a Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, Francesc Batlle i 

Guillemona, de Palauborrell, homes propis de la mateixa, Bernat Banis, de 
l’Armentera, Guillem Pere, de Palauborrell, Pere Domènec, de Viladamat, i Agnès, 
esposa de Joan Eres àlies Ventalló, de Viladamat. 

N. Francesc Ferrer. 147 x 52 cms. +Palauborrell, 2. 
 
4601 
1418 
Capbreu a favor de l’Almoina, de Palauborrell, Viladamat, Sant Feliu de la 

Garriga, Ventalló, Valveralla i Palacalç. 
+Palauborrell, 3 (rotlle). 
 
4602 
1598 
Capbreu de Palauborrell i Viladamat, a favor de la Pia Almoina. 
+Palauborrell, 4 (rotlle). 
 
4603 
1334 octubre 19 – novembre 4 
Cabrvevacions que fan a Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, Francesc 

Albert, de Palauborrell, home seu propi pel mas Albert, i diverses terres que té per 
l’Almoina i pel monestir de Sant Miquel de Fluvià; i Pere de Pont, Pere Batlle i 
Pere Martí, per diverses tasques i braçatges que reben a Palauborrell. 

N. Arnau de Mas. 78 x 45 cms. +Palauborrell, 5. 
 
4604 
1389 octubre 19 
a) Joan Fort, fill de Pere Fort, d’Olives, es fa home propi de l’Almoina, per 

haver-se casat al mas Albert de Palauborrell, amb Dolça. 
b) Dolça, filla de Guillem Vilopriu, de Saldet, es fa dona pròpia de l’Almoina, 

per raó del seu matrimoni amb Joan de Pont, de Palauborrell. 
c) Francesc Carbonell fa el mateix, per haver casat amb Margarida, filla de 

Guillem Caluch, de Cinc-claus, al mas Queixàs de Palauborrell. 
N. Jaume Ferrer. 53 x 35 cms. +Palauborrell, 6. 
 
4605 
1418 març 10, Empúries 
Joan Sunyer, fill de Francesc Sunyer i de Dolça, propietari del mas de Pont; 

Francesc, fill de Francesc Batlle i de Guillemona, propietari del mas Batlle; Pere 
Batlle, natural de Viladamat i veí de Canet de Verges, i Antoni Gener, fill de 
Bernat Gener, de Palauborrell, reconeixen ser persones pròpies de l’Almoina. 

N. Francesc Ferrer. 77 x 52 cms. +Palauborrell, 7. 



 
4606 
1388 febrer 16, Palauborrell 
Francesca, esposa de Pere Pasqual, de Palauborrell, es fa dona pròpia de 

l’Almoina en mà del paborde Pere Radulf, per raó del seu matrimoni. 
N. Jaume Ferrer. 29 x 29 cms. +Palauborrell, 8. 
 
4607 
1408 gener 10, Girona 
Pere Hostèn, de l’Armentera, es fa home propi de Pere de Bergadà, paborde de 

l’Almoina, per haver casat amb Dolça, filla de Pere Pasqual, propietària del mas 
Pasqual de Palauborrell. 

N. Joan de Font. 18 x 32 cms. +Palauborrell, 9. 
 
4608 
1409 octubre 12, Cinc-claus 
Pere Pasqual, veí de Cinc-claus, i la seva esposa Francesca, reconeixen a Pere 

de Bergadà, paborde de l’Almoina, ser persones pròpies seves, per raó del mas que 
tenen a Palauborrell. 

N. Pere Guerau àlies Cloy, d’Albons. 20 x 31 cms. +Palauborrell, 10. 
 
4609 
1351 agost 25, Girona 
Guillem Colades àlies Batlle, de Palauborrell, es fa home propi de Pere de 

Casadevall, paborde de l’Almoina, per haver-se casat al mas Batlle de Palauborrell 
amb Sibilꞏla, propietària del mateix. 

N. Bartomeu Vinyes. 19 x 29 cms. +Palauborrell, 11. 
 
4610 
1377 setembre 17, Girona 
Pere Batlle, fill de Guillem Batlle i de Sibilꞏla, hereu del mas Batlle de 

Palauborrell, parròquia de Sant Feliu de la Garriga, es fa home propi de l’Almoina 
per raó del dit mas. 

N. Ramon de Peradalta. 22 x 37 cms. +Palauborrell, 12. 
 
4611 
1388 juliol 6, Viladamat 
Matalina, esposa de Pere Batlle, fill de Guillem Batlle de Palauborrell, es fa 

dona pròpia de Pere Radulf, paborde de l’Almoina, per raó del mas Batlle de 
Palauborrell. 

N. J aume Ferrer. 20 x 41 cms. +Palauborrell, 13 
 
4612 
1405 març 28, Girona 
Pere de Viladamat, de Sant Feliu de la Garriga, fill de Guillem Batlle de 

Palauborrell, reconeix a Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, ser home propi 
seu, per haver-ho estat el seu pare, i fer, junt amb la seva esposa Francesca, també 
dona pròpia, una lliura de cera de cens. 

N. Pere Pinós. 26 x 38 cms. +Palauborrell, 14. 
 



4613 
(1334) 1335 gener 4 
Guillem Pere, fill d’Arnau Pere, de Palauborrell, es fa home propi de 

l’Almoina en mans de Pere de Casadevall, per haver-se casat a la borda Nadal del 
mateix lloc, amb Guillema, propietària de la mateixa borda. 

N. Arnau de Mas. 17 x 20 cms. +Palauborrell, 15 
 
4614 
1372 setembre 1, Girona 
Pere Ermedà, fill de Pere Ermedà, de Sant Feliu de la Garriga, enfranquit pel 

monestir de Sant Miquel de Fluvià, es fa home propi de l’Almoina per haver entrat 
al mas Cases de Palauborrell, on ha casat amb Margarida, filla de Guillem Caluch, 
de Cinc-claus. 

N. Guillem Llobet. 31 x 31 cms. +Palauborrell, 16. 
 
4615 
1376 juliol 24, Girona 
Jaume Carrera, fill de Bernat Carrera, de Palauborrell, parròquia de Sant 

Feliu de la Garriga, es fa home propi de l’Almoina en mà del paborde Jaume de 
Soler, per raó del mas Vidal d’aquest lloc, que li ha estat donat per Castelló Vidal. 

N. Guillem Llobet. 18 x 38 cms. +Palauborrell, 17. 
 
4616 
1374 octubre 4, Girona 
Bernat Janer, natural de Ventalló, parròquia de Valveralla, propietari del mas 

Deuloféu de Palauborrell, enfranquit per l’abat de Sant Miquel de Fluvià, es fa 
home propi de Jaume de Soler, paborde de l’Almoina, per raó del referit mas. 

N. Pere de Pont. 24 x 30 cms. +Palauborrell, 18 
 
4617 
1376 maig 22, Sant Feliu de la Garriga 
Elicsendis, filla de Berenguer Ros, d’Olives, esposa de Bernat Janer, de 

Palauborrell, enfranquida pel comte d’Empúries, es fa dona pròpia de l’Almoina 
en mà del paborde Jaume de Soler, per raó del seu matrimoni. 

N. Jaume Ferrer. 21 x 35 cms. +Palauborrell, 19. 
 
4618 
1385 novembre 7, Girona 
Arnau, fill de Peric Pere, de Palauborrell, parròquia de Sant Feliu de la 

Garriga, propietari de la borda de Francesc Moner, del mateix lloc, es fa home 
propi de l’Almoina en mà del procurador Guillem Ramon de Serres. 

N. Joan de Fontcoberta. 24 x 30 cms. +Palauborrell, 20. 
 
4619 
(1334) 1335 gener 4 
Guillem Pere, de Palauborrell, fill d’Arnau Pere, cabreva a Pere de 

Casadevall, paborde de l’Almoina, una casa que li ha estat establerta el mateix dia, 
situada a la plaça de Palauborrell, per la que fa una gallina de cens. 

N. Arnau de Mas. 13 x 25 cms. +Palauborrell, 21. 
 



4620 
1395 abril 2, Girona 
Francesc Garriga àlies Albert, de Palauborrell, parròquia de Sant Feliu de la 

Garriga, cabreva a l’Almoina una casa i pati de Palauborrell, que havien estat 
d’Elicsendis, viuda de Jaume Delclós. 

N. Bernat de Donç. 20 x 31 cms. +Palauborrell, 22. 
 
4621 
a) 1423 maig 10, Viladamat 
Sibilꞏla, esposa de Bartomeu Gener, de Palauborrell., es fa dona pròpia de Pere 

de Bergadà, paborde de l’Almoina, per raó del seu matrimoni. 
b) 1423 maig 31, Albons. 
Maria, esposa de Joan Sunyer, fill de Francesc Sunyer, de Palauborrell, es fa 

dona pròpia de Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, per semblant raó. 
N. Pere Guerau, de Viladamat. 27 x 40 cms. +Palauborrell, 23. 
 
4622 
1596 abril 25, Girona 
Rafael Feliu Ferrer àlies Albornar, pagès de Cinc-claus, parròquia de 

‘Empúries, cabreva a Enric Sampsó, paborde de l’Almoina, dues peces de 4 i 2 
vessanes de cabuda, situades a Sant Feliu de la Garriga, comprades a Pere Batlle, 
pagès de Palauborrell. 

N. Miquel Vila. 16 x 65 cms. +Palauborrell, 24. 
 
4623 
(1319) 1320 febrer 6 
Agnès, esposa de Pere Sabater, de Viladamat, promet a Pere de Miars, 

paborde de l’Almoina, que en el termini d’un any, un mes i un dia, farà per 
manera que l’Almoina tingui home propi per mas d’en Blanch, de Palauborrell, 
heretat de la seva mare. 

N. Bernat (...), de Colomers. 12 x 24 cms. +Palauborrell, 25. 
 
4624 
1316 agost 25 
Sibilꞏla, viuda de Pere Martí, de Palauborrell, i el seu fill Bernat, reconeixen 

ser persones pròpies d’Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, en mans de Miquel 
de Segalers, procurador de la mateixa i prometen fer una gallina de cens. 

N. Guillem Bernat, de Verges. 13 x 28 cms. +Palauborrell, 26. 
 
4625 
1317 novembre 2 
Bernat Pasqual, fill de Joan Pasqual, de Palauborrell, es fa home propi de 

l’Almoina, en mans de Miquel de Segalers, procurador de la mateixa. 
N. Guillem Bernat, de Verges. 14 x 28 cms. +Palauborrell, 27. 
 
4626 
1322 abril 3 
Surià Lombard i Girona, esposos de Palauborrell, es fan persones pròpies de 

l’Almoina en mans de Ponç, batlle de Palauborrell, per raó de la borda Surià. 
N. Bernat Serena, d’Empúries. 13 x 17 cms. +Palauborrell, 28. 



 
4627 
(1337) 1338 març 27 
Ermessendis, esposa de Carmençó Queixàs, de Palauborrell, enfranquida per 

Ponç de Caramany, es fa dona pròpia de Pere de Casadevall, paborde de 
l’Almoina 

N. Mateu Carbó, d’Empúries. 14 x 24 cms. +Palauborrell, 29 
 
4628 
1349 octubre 31 
Elicsendis, esposa de Jaume Deuloféu, de Palauborrell, es fa dona pròpia de 

l’Almoina. 
N. Jaume Ferrer, d’Empúries.19 x 26 cms. +Palauborrell, 31. 
 
4629 
1356 gener 28, Empúries 
Sibilꞏla, esposa de Joan Pont, de Palauborrell, es fa dona pròpia de l’Almoina 

en mans de Guillem Batlle, també de Palauborrell. 
N. Pere Peregrí. 14 x 31 cms. +Palauborrell, 32. 
 
4630 
1356 gener 28, Empúries 
Francesca, esposa de Pere Queixàs, de Palauborrell, es fa dona pròpia de 

l’Almoina en mans de Guillem Batlle, Batlle del lloc, per raó del seu matrimoni. 
N. Pere Peregrí. 15 x 31 cms. +Palauborrell, 33. 
 
4631 
1357 octubre 2 
Sibilꞏla, esposa de Pere Pasqual, de Palauborrell, es fa dona pròpia de 

l’Almoina en mans de Guillem Batlle, Batlle del lloc, per raó del seu matrimoni. 
N. Miquel Corsaví, de Sant Feliu de la Garriga. 13 x 27 cms. +Palauborrell, 34. 
 
4632 
1386 abril 18 – maig 9, Palauborrell 
Dolça, esposa d’Arnau Pere, Bernat de Pont i Joan de Pont, fills de Joan de 

Pont, Francesc Batlle, fill de Guillem Batlle; Pere Ermadà àlies Queixans, Jaume 
Ferrer i Pere Pasqual, tots de Palauborrell, reconeixen ser persones pròpies de 
Pere Radulf, paborde de l’Almoina. 

N. Jaume Ferrer. 108 x 26 cms. +Palauborrell, 35. 
 
4633 
1415 juliol 10, l’Armentera 
Francesca, esposa de Jaume Ferrer, de Palauborrell, es fa dona pròpia de 

l’Almoina per ésser-ho el seu marit. 
N. Francesc Ferrer. 22 x 31 cms. +Palauborrell, 36. 
 
4634 
1421 gener 23, Girona 
Jaume Ferrer de Palol, de Sant Feliu de la Garriga, reconeix a Pere de 

Bergadà, paborde de l’Almoina, ser home propi seu. 



N. Francesc Cervià. 26 x 31 cms. +Palauborrell, 37 
 
4635 
1288 abril 18 
Bernat, cambrer del monestir d’Ullà, enfranqueix Guillema, filla de Pere 

Jaume, de Palauborrell, per 2 sous 8 d. 
N. Arnau Ros, canonge d’Ullà. 14 x 17 cms. +Palauborrell, 38. 
 
4636 
(1297) 1298 gener 21 
Guillem de Riumors enfranqueix Gueraua, filla de Berenguer Tenim, de 

Riumors, per 2 sous melg. 
N. Guillem Bernat, de Castelló. 12 x 21 cms. +Palauborrell, 39. 
 
4637 
1304 agost 20 
Pere de Creixell, canonge i paborde de Cassà de la seu, enfranqueix Girona, 

filla de Castelló Gispert, de Palauborrell, per 2 sous 8 d. 
N. Guillem Fuyà. 12 x 30 cms.+Palauborrell, 40. 
 
4638 
1307 setembre 8 
Berenguer, prior del monestir d’Ullà, enfranqueix Maria, filla de Berenguer 

Jaume, de Palauborrell, per 2 sous 8 d. 
N. Pere de Santjoan, d’Ullà. 13 x 18 cms. +Palauborrell, 41. 
 
4639 
1331 juny 22 
Fra Berenguer, abat de Sant Miquel de Fluvià, enfranqueix Guillem, fill 

d’Arnau Pere, de Palauborrell, per 50 sous melg. 
N. Francesc Daval. 17 x 20 cms. +Palauborrell, 42. 
 
4640 
1366 novembre 5, Sant Miquel de Fluvià 
Fra Bernat, abat de Sant Miquel de Fluvià, enfranqueix Pere Ermadà, fill de 

Pere Ermadà, de Sant Feliu de la Gariga, per 60 sous melg. 
N. Bernat de Clota. 16 x 30 cms. +Palauborrell, 43. 
 
4641 
1349 maig 5 
Pere Roser, canonge i cambrer del monestir d’Ullà, enfranqueix Elicsendis, 

filla de Pere Jaume, de Palauborrell, per 2 sous 8 d. 
N. Berenguer Bonet, d’Ullà. 13 x 18 cms. +Palauborrell, 44. 
 
4642 
1273 setembre 5 
Gensana, viuda de Pere Pasqual, de Palauborrell i el seu fill Joan Pasqual, 

venen a Pere Teixidor, del mateix lloc, una casa que tenen per l’Almoina a 
Palauborrell, pel preu de 36 sous melg. 

N. Abril Puget, de Viladamat. 20 x 23 cms. +Palauborrell, 45. 



 
4643 
1271 març 30 
Simó de Gironella ven a Marquès de Santacecília, paborde de l’Almoina, tot 

l’alou que té a Palauborrell, parròquia de Sant Feliu de la Garriga; masos de Pere 
Batlle, Pere Ferrer, Castelló Vidal, Miquel de Palauborrell, Jaume Deuloféu, Joan 
Barceló, Carmençó Queixàs, Perpinyà de Pont, Arnau Batlle, Joan Adalbert Blanc, 
Guerau Baró, Joan Miquel, Guerau Doyl, i el domini sobre la persona d’Arnau 
Pont, per 8.000 sous bar. 

N. Ramon Oller de Palol. 71 x 26 cms. +Palauborrell, 46. 
 
4644 
1271 març 31 
Simó de Gironella fa procura a Ramon de Lledó, clergue de Girona, per donar 

possessió a Marquès de Santacecília, paborde de l’Almoina, de tota la propietat 
que li ha venut, situada a Palauborrell, parròquia de Sant Feliu de la Garriga. 

N. Ramon Oller de Palol. 12 x 19 cms. +Palauborrell, 47. 
 
4645 
1371 maig 31, Castelló 
Mateu Moner, paraire de Castelló, procurador de Berenguer de Pau, cavaller, 

enfranqueix Margarida, filla de Guillem Caluch, de Cinc-claus, per 12 diners melg. 
N. Ramon Busigues. 17 x 26 cms. +Palauborrell, 48. 
 
4646 
1287 juliol 29, Torroella de Fluvià 
Sentència arbitral de Castelló Ferrer i Berenguer Ramon, juristes, en causa 

entre el monestir de Sant Miquel de Fluvià i l’Almoina, sobre la distribució de 
lluïsmes, foriscapis i prestacions agràries procedents de les arrabassades, i sobre la 
jurisdicció de Palauborrell. 

 
4647 
(1314) 1315 febrer 21 
Joan Ermedans i Venguda, esposos de Palauborrell, venen a Pere Vidal, del 

mateix lloc, un hort que fa tasca i braçatge a l’Almoina, pel preu de 80 sous melg. 
N. Berenguer Barner. 20 x 21 cms. +Palauborrell, 50. 
 
4648 
1319 maig 10 
Guillem Ferrer, de Palauborrell, ven a Pere Vidal i Berenguera, del mateix 

lloc, un camp situat a Sant Feliu de la Garriga, indret de sa Vall, que és a domini 
directe de l’Almoina, pel preu de 120 sous melg. 

N. Berenguer Barner, clergue i notari d’Empúries. 18 x 26 cms. +Palauborrell, 
51. 

 
4649 
1339 febrer 27 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, concedeix llicència a Guillem Ferre, 

de Palauborrell, home propi seu, per construir dins de les terres que té per 
l’Almoina, un molí que haurà de fer de cens 1/10 dels guanys. 



N. Ramon de Bruguera. 48 x 28 cms. +Carta Partida. +Palauborrell, 52. 
 
4650 
1345 octubre 13, Girona 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, redueix a Pere de Carmençó, de 

Palauborrell, la tasca i braçatge d’una terra de dues vessanes, anomenada 
Arrabassada i la d’una altra d’igual extensió, dita Mont, a mitja tasca. 

N. Jaume Comte. 30 x 36 cms. +Palauborrell, 53. 
 
4651 
1388 juliol 2, Palauborrell 
Joan de Pont i Bernat de Pont, veïns de Palauborrell i fills de Joan de Pont, 

firmen a Guillem Ramon de Serres, clergue i procurador de l’Almoina, devitori de 
20 sous melg., per raó de censos i altres drets que el seu pare devia a l’Almoina. 

N. Berenguer Guerau, sagristà de l’Armentera. 43 x 35 cms. +Palauborrell, 54. 
 
4652 
1353 abril 28 
Dolça, filla de Pere Estot i Berenguera, esposos de Palauborrell, i esposa de 

Pere Pinyell, natural de Sant Pere Pescador i veí de Ventalló, ven a Sibilꞏla, filla de 
Pere Jaume, de Palauborrell, la seva borda de Palauborrell que té per l’Almoina, 
per preu de 30 sous melg. 

Sense cloure. 24 x 38 cms. +Palauborrell, 55 
 
4653 
1353 agost 9 
Girona, filla de Surià Lombart, de Palauborrell, esposa de Jaume Bordila, 

d’Empúries, ven a Sibilꞏla, filla de Pere Jaume, de Palauborrell, la borda Surià que 
té a directe domini de l’Almoina, per 20 sous melg. 

Sense cloure. 25 x 39 cms. +Palauborrell, 56. 
 
4654 
1364 juliol 30, Verges 
Beatriu, esposa d’Antoni Marcabrú, de Sant Jordi Desvalls, filla i hereva de 

Pere Colada, de Palauborrell, que ha heretat del seu pare el mas de Pere Martí de 
Palauborrell, el renuncia a l’Almoina per cens excessiu. 

N. Miquel Corsaví. 25 x 38 cms. +Palauborrell, 57. 
 
4655 
1377 maig 20, Empúries 
Joan de Puig, jutge ordinari d’Empúries, a requeriment de Guillem Batlle, 

declara que l’Almoina pot establir lliurement el mas [Collada] que Agnès, filla de 
Bernat Nicolau, de Palauborrell, i esposa de Bernat Macip, sastre de Vilacolum, 
havia heretat del seu pare i que ha renunciat per cens excessiu. 

N. Jaume Ferrer. 85 x 32 cms. Llatí i català. +Palauborrell, 58. 
 
4656 
1377 gener 12, Vilacolum 



Agnès, filla de Bernat Nicolau, de Palauborrell, i esposa de Bernat Macip, 
sastre de Vilacolum, renuncia per cens excessiu el mas Collada de Palauborrell que 
el seu pare havia comprat per ella 

N. Arnau Ros, de Vilacolum. 18 x 29 cms. +Palauborrell, 59 
 
4657 
1379 octubre 4, Girona 
Jaume de Canera, propietari en franc alou de la casa de Canera de 

Palauborrell, i propietari també del mas Vidal del mateix lloc que té per 
l’Almoina, agrega a dit mas Vidal la seva casa de Canera, de forma que per 
aquesta sigui home propi de l’Almoina, i hi compleixi l’obligació de residència 
personal. 

N. Ramon de Peradalta. 33 x 46 cms. +Palauborrell, 60. 
 
4658 
1385 novembre 5, Empúries 
Guillem Ramon de Serres, procurador de l’Almoina, estableix la borda que 

havia estat de Francesc Moner i Guillema, esposos de Palauborrell, a Arnau Pere, 
fill de Pere Pere, del mateix lloc, sota les prestacions cabrevades, i en rep 10 florins 
d’or pel terç de dits esposos, que moriren eixorcs. 

N. Jaume Ferrer, de Viladamat. 33 x 56 cms. +Palauborrell, 61. 
 
4659 
1390 octubre 31, Empúries 
Arnau Pere, fill de Pere Pere, de Palauborrell, dedineix per cens excessiu a 

l’Almoina la borda que té per aquesta, dita d’en Moner. 
N. Jaume Ferrer. 29 x 34 cms. +Palauborrell, 62. 
 
4660 
1396 març 6, Castelló 
Caterina, filla de Jaume Vidal àlies Carrera, propietari del mas Vidal de 

Palauborrell, i esposa de Ramon Canera, de Castelló, defineix el dit mas a 
l’Almoina 

N. Bernat Bofill. 35 x 37 cms. +Palauborrell, 63. 
 
4661 
1413 març 20, Empúries 
Bernat Janer, curador judicial, ven en subhasta el mas d’en Caxàs, que es té 

per l’Almoina i havia quedat abandonat, a Francesc Batlle, de Palauborrell, pel 
preu de 6 sous. 

N. Francesc Ferrer. Carta partida. 40 x 61 cms. +Palauborrell, 64. 
 
4662 
1406 desembre 9, l’Armentera 
Guillem Pere, de Palauborrell, que té per l’Almoina a cens d’un parell de 

gallines un clos que havia estat del mas de Berenguer Jaume, també de 
Palauborrell, el renuncia. 

N. Francesc Ferrer. 27 x 32 cms. +Palauborrell, 65. 
 
4663 



1418 març 9, Palauborrell 
Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, estableix certes terres dels masos 

Martí i Vidal, rònecs des de fa més de 30 anys, a Francesc Albert, de Palauborrell, 
sota certes prestacions agràries, i en rep 100 sous melg. d’entrada, i altres 60 per 
un hort. 

N. Francesc Ferrer, notari d’Empúries. 37 x 50 cms. +Palauborrell, 66. 
 
4664 
1418 març 27, Girona 
Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, estableix el mas Caxàs de 

Palauborrell, que de llarg temps és rònec, a Francesca, filla de Jaume Eybelí, així 
com dues peces de terra del mas Vidal, a tasca i braçatge i cens de 9 sous i 8 
nigeres d’ordi. 

N. Miquel Pere. Carta partida. 46 x 65 cms. +Palauborrell, 67 
 
4665 
1439 abril 7, Girona 
Joan Pellicer, paborde de l’Almoina, estableix a Antoni Rafart, de Montiró, un 

erm situat a Palauborrell, indret de l’Aulina d’en Corquell, que havia estat 
abandonat durant més de 60 anys, de 3 vessanes de cabuda. 

N. Berenguer Vidal. Carta partida. 32 x 48 cms. +Palauborrell, 68. 
 
4666 
1444 gener 4, Girona 
Antoni Janer, de Palauborrell, parròquia de Sant Feliu de la Garriga, hereu de 

Bartomeu Janer, renuncia a l’Almoina per cens excessiu el seu mas Janer. 
N. Miquel Pere. 27 x 42 cms. +Palauborrell, 69. 
 
4667 
1494 febrer 22, Girona 
Nicolau Masdeu, paborde de l’Almoina, estableix a Nadal Vicens, d’Empúries, 

el mas Ros del veïnat de Palauborrell, parròquia de Sant Feliu de la Garriga, que 
ha estat rònec per més de 30 anys, amb deure de fer-li les prestacions cabrevades i 
de reedificar el mas en el termini de 5 anys, i en rep un cabrit d’entrada. 

N. Pere Escuder. 41 x 34 cms.+Palauborrell, 70. 
 
4668 
1590 gener 15, Palauborrell 
Pere Balle, pagès de Palauborrell, que ha venut a Rafael Feliu Ferrer àlies 

Albornar, pagès de Cinc-claus, l’olivar de la Bassa, de Palauborrell, n’hi dòna 
possessió. 

N. Baldiri Mallol, de Castelló. 22 x 26 cms. +Palauborrell, 71. 
 
4669 
1607 maig 10, Castelló 
Margarida Rafart i el seu marit Pere Gimpera i Ros, de Palauborrell, 

defineixen a Miquel Serra, del mateix lloc, el dret de lluïr i quitar una vessana de 
terra, plantada d’oliveres, que és a domini directe de l’Almoina. 

Sense cloure. 32 x 31 cms. +Palauborrell, 72. 
 



4670 
1256 desembre 3 
Pere Batlle, de Palauborrell, ven a Pere Jover i Dolça, esposos un quadró que 

té a Sant Feliu de la Garriga, que és a directe domini de Brunissendis de Gironella, 
pel preu de 40 sous bar. dels de 88 el marc. 

N. Pere, prevere de Rupià. 20 x 21 cms. +Palauborrell, 73. 
 
4671 
1266 juliol 19 
Marquès de Santacecília, paborde de l’Almoina, estableix a Bernat Cavall, de 

Viladamat, i a la seva esposa Maria una feixa de Viladamat, indret de Coromina, a 
tasca, braçatge, mitja calcadura i delme, excepte pel lli, que només fa atsca, amb 
prohibició de sembrar-hi en anys seguits, per 4 sous d’entrada. 

N. Abril Puget, de Viladamat. 22 x 18 cms. +Palauborrell, 74. 
 
4672 
(1319) 1320 febrer 14 
Pere Pasqual, de Palauborrell, ven a Tarascó Bunyet i Margarida, esposos de 

Viladamat, una vinya situada a Sant Feliu de la Garriga, que fa a l’Almoina una 
semal de cada 7, per 40 sous melg. 

N. Berenguer Barner. 18 x 26 cms. +Palauborrell, 75. 
 
4673 
1339 juny 12 
Pere Jover, fill de Pere Jover, natural de Palauborrell i veí de Sicília, ven a 

Brunissendis, esposa de Bernat Carrera, de Palauborrell, un quadró de terra situat 
a Sant Feliu de la Garriga, indret de Timoner, que té per l’Almoina, pel preu de 
160 sous melg. 

N. Bartomeu Vinyes, domer de Palacals. 16 x 26 cms. +Palauborrell, 76. 
 
4674 
1341 maig 10 
Ramon de Bas, de Sant Feliu de la Garriga, cabreva a l’Almoina quatre 

vessanes de terra d’un garrigar que li ha estat establert el mateix dia, situat a Sant 
Feliu, indret de Coma Llanera. 

N. Ramon de Bruguera. 14 x 36 cms. +Palauborrell, 77. 
 
4675 
1347 octubre 21 
Francesca, viuda de Bernat Qual, de Viladamat, i el seu fill Guillem, venen a 

Joan Martí, del mateix lloc, una feixa de terra situada a Sant Feliu de la Garriga, 
indret de Gerona, que és a directe domini de l’Almoina, pel preu de 55 sous. 

Sense cloure. 25 x 30 cms. +Palauborrell, 78. 
 
4676 
1358 novembre 12, Girona 
Pere Ramon, fill de Pere Ramon i de Margarida, esposos de Ventalló, cabreva 

a l’Almoina una terra de Sant Feliu de la Garriga que Sibilꞏla, viuda de Jaume 
Albert, de Palauborrell, havia donat a l’esmentada mare seva. 

N. Ramon Gil. 17 x 39 cms. +Palauborrell, 79. 



 
4677 
1399 gener 11, Palauborrell 
Sibilꞏla, viuda de Guillem Batlle de Palauborrell, fa donació al seu fill Ponç 

Batlle d’un camp situat a l’indret de Boet, un erm a l’indret d’es Mont i una vinya 
a Coromines, tot a Sant Feliu de la Carriga. Francesc Batlle, fill de dita Sibilꞏla, 
dòna al seu germà Ponç, en legítima, 20 lliures melg. I el dit Ponç Batlle, 
constitueix les dites 20 lliures en dot per a Margarida, filla de Pere Ermadà alies 
Queixàs, que són assegurades sobre el mas que té per l’Almoina i sobre el canp 
d’es Mont, que té per (blanc) de Santmiquel, donzell de Corçà. 

Sense cloure. Carta partida. Hi ha els dos exemplars. 66 x 44 cms. 
+Palauborrell, 80 

 
4678 
1436 març 19, Empúries 
Bartomeu Janer, de Palauborrell, ven a Jaume Bou, de Sant Pere Pescador, un 

erm de 3 vessanes situat a Sant Feliu de la Garriga, indret de Peres, que es té per 
l’Almoina, pel preu de 38 sous melg. 

Sense cloure, 28 x 48 cms. +Palauborrell, 81. 
 
4679 
(1242) 1243 gener 2, Girona 
Ramon de Gironella firma a l’Almoina un camp de Viladamat, indret de 

Cervianell, que la seva mare Brunissendis havia llegat a la mateixa Almoina 
N. Bernat de Vic. S. Pasqual. 19 x 20 cms. +Palauborrell, 82. 
 
4680 
(1251) 1252 gener 4 
Brunissendis de Gironella, i el seu fil, Ramon de Gironella, venen a Pere de 

Pedrinyà, paborde de l’Almoina, la coromina que tenen al pla de Viladamat, 
parròquia de Sant Feliu de la Garriga, pel preu de 1.380 sous dels de 88 el marc. 

N. Bernat de Vic. S. Miquel d’Om. 42 x 27 cms. +Palauborrell, 83. 
 
4681 
1393 abril 28, Viladamat 
Francesca, filla de Bernat Bou, de Viladamat, esposa de Pere Batlle, del mateix 

lloc, es fa dona propia de l’Almoina, per raó del seu matrimoni 
N. Jaume Ferrer. 24 x 33 cms. +Palauborrell, 84. 
 
4682 
1409 octubre 12, Palauborrell 
Beatriu, esposa de Pere Batlle, de Viladamat, es fa dona pròpia de Pere de 

Bergadà, paborde de l’Almoina, per raó del seu matrimoni. 
N.l Pere Guerau, d’Albons. 19 x 36 cms. +Palauborrell, 85. 
 
4683 
1583 octubre 3, Cinc-claus 
Pere Batlle, pagès de Palauborrell, ven a Montserrat Frigola, de Vlladamat, un 

olivar d’una vessana per 12 ducats que valen 14 lliures 8 sous bar. 
Sense cloure. 29 x 36 cms. +Palauborrell, 86. 



 
4684 
1234 octubre 5 
El bisbe Guillem de Cabanelles cedeix a l’Almoina el delme de totes les terres 

noves de Cervianell i Viladamat, arrabassades per Guillem de Montgrí, sagristà de 
la seu, Ramon de Gironella, i altres. 

N. Oller, notari episcopal. 10 x 19 cms. +Palauborrell, 87. 
 
4685 
1349 febrer 4,  
Marquesa de Montpalau, piatera del monestir de Sant Daniel, enfranqueix 

Guillem Celades, de les Olives, parròquia de Garrigoles, que ha casat al mas Batlle 
de Palauborrell, per 100 sous. 

N. Berenguer Saló, de la cúria episcopal. 15 x 22 cms. +Palauborrell, 88. 
 
4686 
1422 setembre 12, Garrigoles 
Bernat Pont, la seva esposa Francesca i el seu fill Joan Pont, de Garrigoles, 

terme del castell de Verges, fa donació a la seva filla i germana respectiva, Maria, 
de 400 sous, aixovar, una terra de Garrigoles, indret de Boet, de 10 vessanes, i una 
terra de Sant Feliu de la Garriga, indret de la Crosa, de 20 vessanes, que ella 
aporta en dot a Joan Sunyer, de Palauborrell, i en rep el tantumdem assegurat 
sobre el mas Sunyer, que es té per l’Almoina. 

Sense cloure. Carta partida. 62 x 34 cms. +Palauborrell, 89. 
 
4687 
1272 setembre 16 
Berenguera de Trilla, piatera del monestir de Sant Daniel, enfranqueix 

Brunissendis, filla de Bernat Colada, de les Olives, parròquia de Garrigoles, que 
passa a ser dona pròpia de l’Almoina. 

N. Benvingut de Sant Daniel. 7 x 24 cms. +Palauborrell, 90. 
 
4688 
(1309) 1319 gener 15 
Fra Ferrer de Gualta, cambrer del monestir d’Ullà, enfranqueix Berenguera, 

filla de Pere Domènec, de Garrigoles, per 2 sous 8 d. 
N. Pere de Santjoan, d’Ullà. 14 x 17 cms. +Palauborrell, 91. 
 
4689 
1391 juliol 12, Palafrugell 
Fra Mateu Vilaür, de l’orde del Sant Sepulcre, procurador de Berenguer 

Ribalta, prior de la casa de Santa Anna de Barcelona, enfranqueix Beatriu, filla de 
Bernat s’Anglada, de Garrigoles, per 2 sous 8 d. 

N. Bartomeu de Font. 18 x 32 cms. +Palauborrell, 92. 
 
4690 
1249 desembre (...) 
La senyora Guillema de Torrent ven a (...) paborde de l’Almoina, el dret de 

llòssol que el seu pare Ramon de Foixà tenia a Santa Maria d’Ullà i altres llocs, per 
500 sous melg. 



N. Bernat de Vic. S. Miquel d’Om. 41 x 21 cms. +Palauborrell, 93. 
 
4691 
1290 octubre 30 
El bisbe Bernat de Vilamarí enfranqueix Ermessendis, filla d’Arnau Raigol, 

d’Ullà, per 2 sous 8 d. 
N. Bartomeu de Planes, de Rupià. 14 x 16 cms. +Palauborrell, 94. 
 
4692 
1211 abril 13 
Maria de Fornell, viuda de Berenguer de Fornell, i la seva filla Ermessendis 

fan donació a la seva filla Brunissendis d’un terçdel delme de Marenyà. 
N. Pere de Santaeugènia. 15 x 19 cms. +Palauborrell, 95. 
 
4693 
1214 octubre 15 
Brunissendis, filla de Berenguer de Fornell i de Maria, i el seu marit, Ramon 

de Vilanova, venen a Arnau d’Escala un terç del delme de Marenyà pel preu de 28 
marcs de plata, i en garantia d’evicció li obliguen el mas Vilanova de Bescanó i el 
mas Fornell. 

N. Bernat Esteve. S. Arnau de Mercadal. 44 x 21 cms. +Palauborrell, 96. 
 
4694 
1186 maig 2 
Maria, i el seu marit, Berenguer de Fornell, empenyoren a Bernat d’Orriols i 

Garsendis, esposos, el delme de Marenyà per 56 morabatins, dels quals 40 són 
pagats a Bru Calvet, per redimir el dit delme, i 16 són rebuts en comptant. 

N. Ermengol, levita. S. Berenguer Guifred. Carta partida. 15 x 17 cms. 
+Palauborrell, 97. 

 
4695 
1214 novembre 19 
Bernat d’Orriols reconeix a Ramon de Vilanova no tenir cap dret, ni per raó 

de penyora ni per altre títol, sobre el terçó del delme de Marenyà que havia estat 
de Quarterol. 

N. Bernat Esteve. S. Pere de Santaeugènia. 9 x 13 cms. +Palauborrell, 98. 
 
4696 
1226 octubre 19 
Guillem de Parets estableix a Pere de Marenyà el mas [Tomàs] que havia 

tingut Ramon Gifre, a tasca, braçatge i altres prestacions, per 30 sous de doblenc 
d’entrada. 

N. Guillem, prevere. Carta partida. 13 x 14 cms. +Palauborrell, 99. 
 
4697 
a) 1265 setembre 14 
Guillem de Parets defineix a Berenguer de Parets, germà seu, la legítima que li 

pertoca pels seus pares, Guillem i Maria, amb reserva de 300 sous melg. i del mas 
de Pere Tomàs, de Marenyà, i a condició de rebre’n aliments fins que obtingui un 
benefici eclesiàstic. 



b) 1263 agost 16 
Adelaida, filla de Guillem de Parets, defineix al seu germà Berenguer la 

legítima per 1.000 sous melg. i dos llits. 
N. Pere de Colomers, de Torroella de Montgrí. S. Dalmau de Vilaür. Còpia de 

1272. 38 x 22 cms. +Palauborrell, 100. 
 
4698 
1271 novembre 19 
a) Guillem de Parets, fill de Guillem de Parets, de Torroella de Montgrí, ven a 

Marquès de Santacecília, paborde de l’Almoina, el mas de Pere Tomàs, de 
Marenyà, pel preu de 400 sous melg. 

b) Guillem de Parets fa procura a Ramon de Santacecília, prevere de capítol de 
la seu, per donar possessió de la venda precedent. 

N. Pere Ros, canonge d’Ullà. 54 x 21 cms. +Palauborrell, 101. 
 
4699 
1272 octubre 12 
Marquès de Santacecília, paborde de l’Almoina, i Pere de Cornellà, 

procurador de la mateixa, reconeixen a Pere Tomàs, de Marenyà i al seu fill 
Arnau, que en composició de les tasques que reben al mas d’ells, han convingut 
rebre’n 9 migeres i una quartera de blat. 

N. Ramon de Cassà. S. Ramon Estruch. Carta partida. 15 x 27 cms. 
+Palauborrell, 102. 

 
4700 
(1291) 1292 febrer 3 
Fra Bernat de Bosch, comanador de Sant Llorenç de les Arenes, enfranqueix 

Guillemona, filla de Ramon de Colomers, de Marenyà, que passa a ser dona pròpia 
de l’Almoina, per 2 sous 8 d. 

N. Guillem Romeu, domer de Marenyà. 10 x 25 cms. +Palauborrell, 103. 
 
4701 
1351 agost 3, Verges 
Castelló Mateu, de Marenyà, ven a Pere de Pou, del mateix lloc, el mas que 

havia estat de Pere Tomàs, i que havia comprat a Pere Fort, de Garrigoles, pel 
preu de 20 sous melg., amb reserva de directe domini per a l’Almoina. 

N. Joan Vesià. 35 x 32 cms. +Palauborrell, 104. 
 
4702 
1375 juliol 30, Bellcaire 
Arnau de Pou, de Marenyà, i la seva mare Ermessendis, que tenen a Marenyà i 

Verges el mas Tomàs per l’Almoina, pel que fan 9 migeres i una quartera de cens, 
fan procura per renunciar-lo, a Pere de Pou, de Marenyà. 

N. Pere Pelegrí. 28 x 32 cms. +Palauborrell, 105. 
 
4703 
1434 juny 31, Verges 
Joana, esposa d’Antoni Juglar, de Marenyà, que té per l’Almoina el mas 

Tomàs d’aquest lloc, el renuncia per cens excessiu. 
N. Jaume Guinart. 23 x 29 cms. +Palauborrell, 106. 



 
4704 
1338 setembre 4 
Bernat de Xesa, sagristà del monestir d’Ullà, enfranqueix Jacma, viuda de 

Guillem Trilla, de Tor, per 80 sous bar. 
N. Pere de Santjoan, d’Ullà. 16 x 19 c, s. Palauborrell, 107 
 
4705 
1338 agost 30 
Ramon d’Empúries, procurador general de l’infant Pere, comte d’Empúries i 

Ribagorça, enfranqueix Jacma, viuda de Guillem Trilla de Tor, per 100 sous melg. 
N. Francesc Gispert. 20 x 25 cms. +Palauborrell, 108. 
 
4706 
1370 març 21, Girona 
Pere Clarà, de Saldet, cabreva a Pere Dalmau, paborde de l’Almoina, un camp 

de Valveralla, indret de Valória, de 2 vessanes, comprat a Ermessendis, esposa de 
Carmençó Queixàs. 

N. Ramon de Bruguera. 24 x 39 cms. +Palauborrell, 112. 
 
4707 
1383 febrer 8, Avinyonet. 
Pere de Galliners, donzell, amb consentiment de la seva mare Constança, 

enfranqueix Joan, fill de Guillem Ferrer, de Santa Eulàlia, per 50 florins d’or 
d’Aragó. 

N. Berenguer Ferrer. 18 x 30 cms. +Palauborrell, 113. 
 
4708 
1526 setembre 15, Bellcaire 
Joan Bofill, cursor del castell de Bellcaire, ven a Pere Cavaller, del mateix lloc, 

una feixa de dues vessanes, situada a Bellcaire, indret de Feixa de Sant Joan, que 
es té pel prior d’Ullà, pel preu de 19 lliures bar. 

Sense cloure 
Amb escriptura d’àpoca, 41 x 36 cm. 
+Palauborrell, 114. 
 
4709 
1528 agost 11 
Joan de Vilanova, de la Tallada, permuta amb Joan Planelles, prevere 

d’aquesta parròquia, tutor de Margarida, Narcisa i Pere, fills de Francesc 
Planelles de la Tallada, una feixa situada al Prat de Marenyà, pel mig de la qual 
passa el rec Coser, per unes peces pròximes al poble de la Tallada. 

Sense cloure. 
54 x 33 cm 
+Palauborrell, 115. 
 
4710 
a)1255 desembre 16 
Testament de Pere Estruch, que pren per marmessors Bernat de Vic, Ramon 

d’Escala, Bernat Estruch i Estrader de Vilaruric; elegeix sepultura a Sant Feliu de 



Girona; fa llegats de devoció, entre els quals 30 migeres de blat procedents de 
Campllong cada any per als pobres de l’Hospital Nou; dota un benefici a 
Campllong; fa deixes al seu nutritus Fèlix, a Arnau Esquerda, a Ramon d’Escala, a 
qui cedeix tots els drets que rep a Vilobí, als seus marmessors, als que deixa el mas 
Avellaneda de Fornells, a la seva esposa Guillema, a la filla Arnaueta, monja de 
Sant Feliu de Cadins, al fill Berenguer, a qui deixa masos de Vilobí, i cases de la 
plaça de la Palla de Girona; al fill Bernat, a qui deixa una possessió d’Estanyol i un 
obrador a la Draperia de Girona; al fill Arnau, al que llega l’hort d’Algivira, i a la 
filla Sibilꞏla; institueix hereu el fill Pere, a qui deixa el molí del Mercadal que havia 
estat de Guillem de Vilobí, els castells de Palacalç i Ventalló, possessions de 
Campllong, Sant Andreu Salou i Riudellots de la Selva, una vinya de Bascona, i 
possessions d’Estanyol, Ermadàs i Aiguaviva. 

N. Pere de Rissec, 
Còpia de 1259, 68 x 33 cm. 
b) 1258 novembre 2 
Testament de Pere Estruch, fill de Pere Estruch, que elegeix sepultura a Sant 

Feliu de Girona; fa llegats de devoció; firma a la seva esposa Ermessendis 
l’esponsalici; mana que Bernat Estruch major, Bernat Estruch menor i Ramon 
d’Escala venguin la vinya de Bascona i els molins del Mercadal i Santa Eugènia 
per satisfer llegats; Llega a Bernat de Vic, en esmena d’injúries, les cases que 
havien estat de Sibilꞏla Estruch; llega al seu germà Arnau les cases de la Plaça; a 
Bernat Estruch major, cosí seu, els drets sobre la donació feta al pare del testador 
per Pau i Bernat, fills d’Arnau de Palol; a Bernat Estruch menor, el delme de 
Canet i béns que havien estat de Guillem de Monagut; institueix hereu el seu 
germà Bernat Estruch, i li deixa els castells de Palacalç i Ventalló i la possessió de 
Campllong; fa deixes als fills de Bernat d’Escala, amb diverses substitucions 

N. Bernat de Vic, de Girona 
Còpia de 1259, 68 x 33 cm 
+Palauborrell, 124. 
 
4711 
(1350) 1351 març 24 
Pere Fort de Garrigoles, i Pere Rabaça, de Canet de Verges, venen a Castelló 

Lombard, de Marenyà, el seu mas de Marenyà que havia estat de Pere Tomàs, i 
que es é per l’Almoina, pel preu de 10 lliures melg. 

N. Joan Vesià 
42 x 29 cm 
+Palauborrell, 125. 
 
4712 
1418 març 9, Palauborrell 
Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, estableix certes terres dels masos 

Martí i Vidal, de Palauborrell, rònecs des de fa més de 30 anys, a Jaume Ferrer, de 
Palauborrell, sota certes prestacions agràries, per 50 sous d’entrada. 

N. Francesc Ferrer, d’Empúries. 38 x 52 cms. +Palauborrell, 128. 
 
4713 
1415 desembre 12, Girona 
Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, atès que certes propietats de Sant 

Feliu de la Garriga que es tenen per l’Almoia no fructifiquen des de fa més de 60 



anys, estableix a Jordi Folgoç, del mateix lloc, sense entrada, un hort, un pati, una 
terra a la Font, i unes feixes als indrets de Gaspoylera i Brugar, a condició de 
rebre’n tasca. 

N. Miquel Pere. 46 x 54 cms. +Palauborrell, 129. 
 
4714 
1233 setembre 2 
Guillem de Montgrí, sagristà de la seu, amb consentiment del seu germà, 

Bernat de Santaeugènia, fa donació a Ramon de Gironella d’una seva coromina 
que té a Palacalç, indret de Cervianell. 

N. Bernat de Vic. S. Pasqual. 26 x 20 cms. Dors: “De Palacio Borrell”. 
+Palauborrell, 143. 

 
4715 
1369 maig 11, Fortià 
Francesc de Fortià, donzell, enfranqueix Bernat, fill de Bernat Poch, de Sant 

Feliu de la Garriga, per 10 lliures melg. 
N. Ramon Busigues, de Castelló. 14 x 31 cms. +Palauborrell, 264. 
 
4716 
1349 octubre 31 
Sibilꞏla, esposa de Guillem Batlle, de Palauborrell, es fa dona pròpia de 

l’Almoina amb consentiment del seu marit. 
N. Jaume Ferrer. 16 x 25 cms. +Palauborrell, s.n. 1. 
 
4717 
1388 octubre 14, Girona 
Bernat Pont, fill de Joan Pont de Palauborrell, casat al mas Llorenç de 

Garrigoles, firma debitori a Guillem Ramon de Serres i Pere de Fàbrega, 
procuradors de l’Almoina, de 6 lliures 7 sous bar., resta de les 8 lliures de la seva 
remença, i dòna com a fiador el seu germà Joan. 

N. Guillem Llobet. 18 x 46 cms. +Palauborrell, s.n. 2 
 
4718 
1387 maig 9, Palauborrell 
Arnau Pere, de Palauborrell, firma a Guillem Ramon de Serres, procurador de 

l’Almoina, debitori de 42 sous, per raó del cens degut del temps que Jaume Canera 
arrendà els censos de l’Almoina a Palauborrell. 

N. Berenguer Guerau. 24 x 29 cms. +Palauborrell, sn 3 
 
4719 
1383 juny 29, Empúries 
Fra Bernat d’Eixalada, prepòsit de Sant Miquel de Fluvià, Francesca, esposa 

de Jaume Carrera, de Palauborrell, i Guillem Pere, també de Palauborrell, atès 
que Jaume de Soler, paborde de l’Almoina, ha venut les rendes que l’Almoina rep 
a Balau Borrell i Sant Feliu de la Garriga a l’esmentat Jaume Carrera per 18 
lliures 2 sous cada any durant quatre anys, es fan fiadors del pagament de les 
mateixes rendes. 

N. Jaume Ferrer. 60 x 29 cms. +Palauborrell, s.n. 4. 
 



4720 
1418 març 9, Empúries 
Francesc Albert, de Palauborrell, firma debitori a Pere de Bergadà, paborde 

de l’Almoina, de 100 sous, en concepte d’entrada d’un establiment. 
b) Jaume Ferrer menor de dies, de Palauborrell, firma debitori al mateix de 50 

sous, per un concepte similar. 
N. Francesc Ferrer. 23 x 52 cms. +Palauborrell, s.n. 5 
 
4721 
1400 novembre 17, Empúries 
Jaume Ferrer, de Palauborrell, i Domingo Portés, tutor de Jaume, fill de dit 

Jaume Ferrer, a fi de pagar arrendaments endarrerits de les rendes que l’Almoina 
rep a Palauborrell per un total de 35 lliures melg., firmen debitori d’aquesta 
quantitat a Pere de Bergadà, paborde, i prometen, cas de no pagar, donar-se com a 
ostatges a Girona. 

N. Berenguer Guerau. 35 x 29 cms. +Palauborrell, s.n. 6. 
 
4722 
1387 maig 27, Sant Feliu de la Garriga 
Pere Ermedà àlies Queixàs, de Palauborrell, firma debitori a Guillem Ramon 

de Serres, procurador de l’Almoina, de 190 sous 6 d., per raó de censos deguts 
quan Jaume Canera de Palauborrell havia comprat les rendes de l’Almoina 
d’aquest lloc. 

N. Berenguer Guerau. 34 x 35 cms. +Palauborrell, s.n. 7. 
 
4723 
1387 maig 9, Palauborrell 
Pere Pasqual, de Palauborrell, firma debitori a Guillem Ramon de Serres, 

procurador de l’Almoina, de 54 sous, per raó de censos deguts quan Jaume Canera 
de Palauborrell havia comprat les rendes de l’Almoina d’aquest lloc. 

N. Berenguer Guerau, sagristà de l’Armentera. 20 x 35 cms. +Palauborrell, s.n. 
8. 

 
4724 
1182 març 25 
Testament d’Ermessendis, que pren per marmessors Bernat de Santiscle, la 

filla de la testadora, Guillema, i els preveres Bofill i Berenguer, elegeix sepultura a 
Sant Iscle [d’Empordà]; disposa deixes per a les esglésies de Sant Iscle, la Pera, la 
seu, Ullà el Temple i l’Hospital. Llega tots els seus béns a la seva filla Guillema, i al 
marit d’aquesta, l’esmentat Bernat, excepte el mas d’Ademar de Riurans, situat a 
la Pera, que llega a la seva filla Berenguera; llega a la seva filla Flor 50 sous que ja 
li devia i una olivera situada al pedró de la Pera. 

N. Ramon, prevere de Serra. 20 x 15 cms. +La Pera, 3. 
 
4725 
1181 desembre 22 
Garsendis i la seva filla Ermessendis venen a Ermessendis i al seu fill Ponç 

Ademar la meitat d’una vinya que tenen a la Pera, indret de Gual de Riurans, i 
que afronta amb la “strada merchataria”, per 3 migeres d’ordi, valorades en 8 
sous bar. 



N. Pere, prevere. 10 x 18 cms. +La Pera, 4. 
 
4726 
(1191) 1192 febrer 9 
Pere Pagès, de la Pera, la seva esposa Ermesendis i la seva mare Maria 

empenyoren a Bernat Rossell tot el mas on habiten i totes les possessions que tenen, 
situades a la parròquia de la Pera, per 150 sous, pels que pagaran cada any la 
meitat de la seva collita. 

N. Ermengol, de Girona. 20 x 18 cms. +La Pera, 5. 
 
4727 
1198 juny 30 
Berenguer de la Pera fa donació a Ermessendis, que pren per esposa, de tots els 

béns que posseeix a les parròquies de la Pera i Santa Maria de Ferreres, excepte el 
mas de Riurans on habita Berenguer Sabater, i un camp que conrea aquet, tot i no 
ser del seu mas. 

N. Dalmau, levita i canonge d’Ullà. 10 x 22 cms. +La Pera, 6. 
 
4728 
1204 desembre 9 
Sicardis de Puig dòna al monestir de Sant Miquel de Cruïlles i al seu prior 

Guillem el mas que habita Ponç de Caselles, situat a la Pera, mentre el fill de 
l’atorgant no torni al monestir 60 sous, ”de quibus ego ille redemi”. 

N. Pere, prevere. Carta partida. 11 x 15 cms. +La Pera, 7. 
 
4729 
(1207) 1208 gener 24 
Gironès Bofill, de Riurans, parròquia de la Pera, i la seva esposa Pedrinyana, 

empenyoren a Pere de Salitja i a Bernat, fill de Pere Guillem de Riurans, un clos 
situat a la Pera, a meitat dels esplets per 60 sous. 

N. Bernat Esteve, de Girona. S. Pere Ramon. 9 x 17 cms. +La Pera, 8. 
 
4730 
1215 novembre 
Capbreu de les prestacions que Guillema de Santiscle rep al vilar de Ferreres, 

Parlavà i la Pera, segons declaracions del seu fill Ponç i de Berenguer Vidal, 
clergue, recollides per Berenguer, prevere. 

Sense cloure. 23 x 14 cms. +La Pera, 9. 
 
4731 
(1219) 1220 febrer 5 
Bernat de Puig, de Calonge, ven a Bernat de Déu mig mas que té junt amb la 

seu de Girona a la parròquia de la Pera, on habita Guillem de Caselles, i censos 
que rep als masos Bofill de na Rossa, Ramon Bofill de Sitjar, Bernat Ferrer i Pere 
Ademar, pel preu de 230 sous bar. de quatern. 

N. Bernat Esteve. S. Pasqual de Santa Elena. 14 x 34 cms. +La Pera, 10. 
 
4732 
(1219) 1220 febrer 14 



Ermessendis, esposa de Bernat de Puig, de Calonge, i Pere, clergue de Sant 
Martí de Calonge, firmen a Bernat de Déu la venda que Bernat de Puig, marit i 
germà seu, li ha fet, de possessions situades a la Pera. 

N. Bonhome. 28 x 15 cms. +La Pera, 11. 
 
4733 
(1224) 1225 gener 6 
Berenguer de la Pera, cavaller, fa donació a la seu de Girona, en mans de 

Guillem de Cabanelles, canonge i cosí seu, del seu cos i de les possessions que té a la 
Pera; mas Berenguer Sabater de Riurans, mas Pere de Riurans, mas Martí de 
Passalaigua i mig mas Guerau de Caselles, amb reserva de violari. 

N. Bernat Rossell, prevere de l’altar de Sant Jaume. 19 x 21 cms. +La Pera, 12. 
 
4734 
s. XIII, abans de 1250 
Hug de Cervià i Berenguera, esposos, defineixen a Déu, en poder de Berenguer 

de la Pera, els drets que poguessin tenir sobre dues filles de Raimunda Cassà, de la 
Pera, de nom Raimunda i Berenguera, per (...) sous bar. 

N. Ramon, sots-diaca. 21 x 5 cms. +La Pera, 13. 
 
4735 
1227 maig 15 
Ramon Saveneria de la Pera i la seva esposa Maria venen a Berenguer Mateu 

Gironès el seu clos i capmàs, els camps de Cruquella, la vinya de Maçaneres, la 
vinya de Cruquella i la vinya de Roca, tot situat a la Pera, per 300 sous de diners 
bar. de “moneda nova”. 

N. Guillem, prevere. 18 x 17 cms. +La Pera, 14. 
 
4736 
(1233) 1234 març 4 
El bisbe Guillem de Cabanelles, en bé d’ànima de Berenguer de la Pera, 

assigna a l’Almoina de la seu les possessions d’aquest situades a la Pera, amb 
obligació per als rectors de la mateixa Almoina de fer-li una absolta cada any. 

N. Oller, de la cúria episcopal. 30 x 16 cms. +La Pera, 15. 
 
4737 
1234 novembre 6 
Berenguer de Pera firma a Pere Sitjar i Berenguera, esposos, un tros de terra 

situat a la Pera, indret de Pedró, que fa cens a l’altar de Santa Maria de la Pera, 
amb excepció de les oliveres, per 4 sous bar. 

N. Pere, prevere. 8 x 15 cms. +La Pera, 16. 
 
4738 
1236 desembre 26 
Berenguer de Finestres, d’Ultramort, i Garsendis, esposos, estableixen a Arnau 

Mestre, de la Pera, i Raimunda, esposos, la seva part del molí d’Olleta, situat a la 
Pera, a cens de 14 migeres d’ordi, mesura de Monells. 

N. Ramon, prevere de Foixà. 13 x 16 cms. +La Pera, 17. 
 
4739 



1236 novembre 6 
Pere Alemany ven a Hug de Cervià el mas on habita Pere d’Ametller, cituat a 

la parròquia de Cassà de Pelràs, per 400 sous bar. de quatern. 
N. Bernat Esteve, canonge. S. Arnau de Santmartí. 46 x 22 cms. +La Pera, 18. 
 
4740 
1239 desembre 2 
Pere de Pedrinyà, paborde de l’Almoina, enfranqueix Raimunda, filla de Pere 

Riurans, que passa a ser dona pròpia de la pabordia de Juny de la seu i de Bernat 
Ramon de Déu, per 4 sous. 

N. Guillem de Coll. Carta partida. 10 x 11 cms. +La Pera, 19. 
 
4741 
(1240) 1241 març 20 
Pere Vidal, fill d’Arnau Vidal, fa homenatge a Pere de Pedrinyà, paborde de 

l’Almoina, a qui farà un parell de gallines de cens. 
N. Guillem de Llebrers, prevere. 8 x 14 cms. +La Pera, 20 
 
4742 
1241 juliol 16 
Hug de Cervià, la seva esposa Berenguera i el seu fill Guerau venen a Pere de 

Pedrinyà, paborde de l’Almoina, el domini i prestacions que reben a la meitat del 
mas de Guillem Adalbert de Bevià, de Madremanya, i el domini sobre l’altra 
meitat del mateix mas que per ells té Berenguera de Santiscle, pel preu de 500 sous 
de quatern. 

N. Bernat de Vic. S. Ramon de Cassà. 36 x 23 cms. +La Pera, 21. 
 
4743 
1241 juliol 16 
Hug de Cervià, la seva esposa Berenguera i el seu fill Guerau, garanteixen 

d’evicció a Pere de Pedrinyà, paborde de l’Almoina, el mas de Guillem Adalbert de 
Bevià, de Madremanya, que li han venut, i li donen per fermances el seu batlle, 
Berenguer de Cassà, Arnau d’Abellars i la seva mare Estefania, Artau de Bordils i 
Arnau d’Abellars. 

N. Bernat de Vic. S. Ramon de Cassà. 23 x 24 cms. +La Pera, 22. 
 
4744 
1243 desembre 16 
Sentència d’Arnau de Miana, paborde de l’Almoina, en causa entre Bernat de 

Rovira i Ramon Martina, sobre l’obligació de pagar delme pel camp de 
Gorgoambre, que afronta amb el torrent de Gorgoambre, i una casa situada a la 
cellera de la Pera, que havia estat de Pere Embriac, qui l’havia donat a Martí 
Sabater. 

N. Berenguer d’Albera. 23 x 18 cms. +La Pera, 23. 
 
4745 
1243 desembre 29 
Berenguera, filla de Ramon de Santiscle, amb consentiment del seu marit, 

Guillem de Peralta, ven a Pere de Pedrinyà, paborde de l’Almoina, la meitat del 



mas on habiten Guillem Adalbert i Adelaida, esposos, situat a la parròquia de 
Madremanya, al vilar de Bevià, pel preu de 400 sous. 

N. Guillem Llorenç, prevere d’Ullastret. 21 x 22 cms. +La Pera, 24. 
 
4746 
(1243) 1244 gener 31 
a) Joan Guerau i Adelaida, esposos, i el seu fill, Ramon Guerau, enfranqueixen 

Guillem de Puigpedrós en mà de Pere de Santceloni, per 24 sous bar. 
b) Guillem de Puig, de Pedrinyà, es fa home propi de Pere de Santceloni. 
N. Bernat de Vic. S. Arnau de Santmartí. 19 x 19 cms. +La Pera, 25. 
 
4747 
1243 abril 2 
Guillem de Montgrí, sagristà de la seu, Berenguer de Llagostera, sagristà 

segon, i Bernat de Salt, tresorer, reconeixen a Pere de Pedrinyà, paborde de 
l’Almoina, que aquest ha comprat amb diners propis i no de l’Almoina el mas de 
Guillem Adalbert de Bevià, i firmen l’establiment que ha fet del mateix per 
l’ànima d’Arnau Cadell. 

N. Guillem de Moles. 7 x 22 cms. +La Pera, 26. 
 
4748 
1245 abril 24 
Ramon de Foixà i Elicsendis, esposos, en bé d’ànima fan donació a Pere de 

Pedrinyà, paborde de l’Almoina, del feu que tenen a la parròquia de Sant Martí de 
Cassà [de la Selva! vegeu notari]. 

N. Guillem d’Esclet. 13 x 20 cms +La Pera, 27. 
 
4749 
1245 agost 8 
Berenguer de Finestres, cavaller d’Ultramort, la seva esposa Garsendis i el seu 

fill Ramon garanteixen d’evicció a Pere de Pedrinyà, paborde de l’Almoina, la 
venda que li han fet d’un “stallium” i masos situats a la Pera. 

N. Bernat de Vic. S. Ramon de Mercadal. 25 x 20 cms. +La Pera, 28. 
 
4750 
1246 març 29 
Hug de Cervià, la seva esposa Berenguera, el fill, Guerau i l’esposa d’aquest, 

Agnès,venen a Pere de Pedrinyà, paborde de l’Almoina, el mas Ametller, de Cassà 
de Pelràs i el molí dit de Ferran, situat a la riera de la Pera, per 2.000 sous de 
quatern. 

N. Bernat de Vic. S. Ramon de Mercadal. 24 x 27 cms. +La Pera, 29. 
 
4751 
(1250) 1251 gener 30, València 
El rei Jaume I firma a Pere de Pedrinyà, paborde de l’Almoina, la compra que 

ha fet a Hug de Cervià del mas Cornell de la Pera, que havia estat possessió del 
castell de Púbol. 

N. Guillem de Roca. 16 x 18 cms. Hi ha còpia de 1318, junt amb còpia de la 
venda citada. +La Pera, 30. 

 



4752 
1246 març 29 
Hug de Cervià, la seva esposa Berenguera, el seu fill Guerau i l’esposa 

d’aquest, Agnès, venen a Pere de Pedrinyà, paborde de l’Almoina, el mas Cornell 
de la Pera, on habita Pere Cornell, junt amb el molí que el mateix mas té a la riera 
de la Pera, per 37 marcs de plata, i per garantia d’evicció obliguen el mas 
Ametller, de Cassà de Pelràs i el molí de Ferran, de la Pera. 

N. Bernat de Vic. S. Ramon de Mercadal. 74 x 30 cms. Hi ha còpia de 1318, 68 
x 54 cms. +La Pera, 30 

 
4753 
1246 març 29 
a) Hug de Cervià, la seva esposa Berenguera, el seu fill Guerau i l’esposa 

d’aquest, Agnès, garanteixen d’evicció a Pere de Pedrinyà, paborde de l’Almoina, 
el mas Cornell de la Pera, on habita Pere Cornell, junt amb el molí que el mateix 
mas té a la riera de la Pera, i li obliguen el mas Ametller, de Cassà de Pelràs i el 
molí de Ferran, de la Pera. 

b) Els mateixos donen al mateix com a fermances pel mateix motiu Arnau 
d’Abellars, Berenguer de Cassà, batlle dels atorgants, Guillem de Planils i Jaume 
d’Ametller, de Cassà de Pelràs. 

N. Bernat de Vic. S. Ramon de Mercadal. 51 x 30 cms. +La Pera, 31. 
 
4754 
1246 març 29 
Hug de Cervià, la seva esposa Berenguera, el seu fill Guerau i l’esposa 

d’aquest, Agnès, prometen a Pere de Pedrinyà, paborde de l’Almoina, que en el 
termini que fa fins a la propera Pasqua faran firmar pel rei la venda del mas 
Cornell que li han fet. 

N. Bernat de Vic, S. Ramon de Mercadal. 27 x 16 cms. +La Pera, 32. 
 
4755 
1246 març 29 
Berenguer de Cassà, batlle de Púbol i la seva esposa Agnès cedeixen a Pere de 

Pedrinyà, paborde de l’Almoina, tots els seus drets sobre el mas Cornell de la Pera, 
venut a aquest per Hug de Cervià. 

N. Bernat de Vic. S. Ramon de Mercadal. 14 x 16 cms. +La Pera, 33. 
 
4756 
1266 octubre 9 
Joan, clergue procurador de la capella de Santa Maria de Foixà, enfranqueix 

Adelaida, filla de Ramon Ribot, que passa a ser dona pròpia de l’Almoina, per 4 
sous. 

N. Ramon, prevere de Foixà. 7 x 21 cms. +La Pera, 34. 
 
4757 
1247 agost 25 
a) Pere de Pedrinyà, paborde de l’Almoina, reconeix a Guillem Adalbert de 

Bevià, a la seva esposa Adelaida, al seu fill Bernat i a l’esposa d’aquest, Guillema, 
que els homes poden redimir-se per 20 sous de quatern i les dones per 2 sous. 



b) Els anteriors reconeixen a Pere de Pedrinyà, paborde, tenir per l’Almoina el 
mas Adalbert i la possessió que Pere Adalbert, fill d’Estorga, de Madremanya, té 
per ells, i fer-li un sester de blat de cens. 

N. Bernat de Vic. S. Arnau de Santmartí. Carta partida. 22 x 23 cms. +La 
Pera, 35. 

 
4758 
1247 desembre 5 
Berenguer Guerau, de la Pera, promet a Pere de Pedrinyà, paborde de 

l’Almoina, comparèixer en judici, i obliga per això el seu mas. 
N. Bernat de Vic. S. Arnau de Santmartí. 9 x 14 cms. +La Pera, 36. 
 
4759 
1248 abril 4 
Anglès de Santromà, monjo d’Amer, en nom de Guillem Bernat de Santromà, 

firma rebut a Pere de Pedrinyà, paborde de l’Almoina, de 300 sous melg., per la 
firma obtinguda pel rei, pel mas Cornell de la Pera. 

N. Bernat de Vic. S. Arnau de Santmartí. 10 x 21 cms. +La Pera, 37.  
 
4760 
(1250) 1251 febrer 16 
Guillem Ramon de Fàbregues, lloctinent de Ramon de Pompià, veguer de 

Girona i de Guillem de Montcada, procurador reial, defineix en mà de Pere de 
Pedrinyà, paborde de l’Almoina, tots els homes que aquesta té a la Pera i al vilar 
de Riurans. 

N. Bernat de Vic. S. Joan de Porqueres. 12 x 21 cms. +La Pera, 38. 
 
4761 
1251 maig 2 
Guillema Gueraua, gemana de Pere Guerau, de la Pera, reconeix ser dona 

pròpia de Pere de Pedrinyà, paborde de l’Almoina, i promet fer-li un parell de 
gallines de cens. 

N. Bernat de Vic. S. Guillem de Vilanova. 16 x 17 cms. +La Pera, 39. 
 
4762 
(1252) 1253 febrer 20 
Arbitratge de Pere de Serra, canonge de Sant Feliu de Girona, Pere Gispert i 

Guillem de Bevià, capellà de Sant Feliu de Guixols, en causa entre Bernat de Bevià, 
de Madremanya, i Pere de Pedrinyà, paborde de l’Almoina, sobre la prestació 
d’una alberga de tres sous de doblenc pel mas Adalbert de Bevià. 

N. Bernat de Vic. S. Miquel d’Om. 54 x 31 cms. +La Pera, 40. 
 
4763 
1252 setembre 22 
Guillem Negre i Beatriu, esposos de la Pera, venen a Azemar, clergue del 

mateix lloc, un quadró de vinya situat a la Pera, indret de Gorg de Guilla, pel preu 
de 40 sous bar. de quatern. 

N. Ramon de Costa, prevere de Foixà. 21 x 14 cms. +La Pera, 41. 
 
4764 



1252 octubre 18 
Bernat de Vilert i Maria, esposos enfranqueixen Ermessendis, germana de 

Guillem d’Om, de la Pera, que passa a ser dona pròpia de l’Almoina, per 4 sous. 
N. Paran, prevere [de Sant Martí Vell]. 7 x 17 cms. +La Pera, 42. 
 
4765 
(1253) 1254 febrer 20 
Arnau d’Olives, paborde de Maig de la seu, enfranqueix Guillem Duran de la 

Pera, que passa a ser home propi de l’Almoina, per 100 sous bar. 
N. Guillem de Moles. 11 x 16 cms. +La Pera, 43. 
 
4766 
1254 octubre 22 
Guillem Bru, la seva esposa Ermessendis i el seu fill Ramon, enfranqueixen 

Marria, viuda d'Arquimbau de Mollet, que passa a ser dona pròpia de l’Almoina, 
per 150 sous bar. 

N. Pere, sacerdot. 13 x 14 cms. +La Pera, 44. 
 
4767 
1255 novembre 18 
Bernat de Bevià garanteix d’evicció a Pere de Pedrinyà, paborde de l’Almoina, 

l’alberga que rebia al mas Albert de Bevià i que li ha definit per 300 sous, i li dòna 
per fermances Oller de Bevià, de Madremaya, la seva esposa Maria i Gironès i 
Guillema, esposos, del mateix lloc, que obliguen la vinya que tenen per l’atorgant a 
Madremanya, indret de Bosc de Gual. 

N. Bernat de Vic. S. Joan de Porqueres. 25 x 28 cms. +La Pera, 45. 
 
4768 
1256 desembre 17 
Arbitratge de Berenguer de Puigalt i Bernat de Xesa, en causa entre Berenguer 

de Viler, cavaller, i el paborde de l’Almoina, d’una part, i Ramon Sabater de 
Riurans i Guillema Santa, d’altra, sobre el molí de l’Espluga de Roqueta, que ha 
de pagar dues migeres de blat de cens. 

N. Arnau, pervere de Sant Martí Vell. Carta partida. 11 x 20 cms. +La Pera, 
46. 

 
4769 
1256 juny 13 
Arbitratge de Bernat, prepòsit de Sant Martí Sacosta, en la causa entre Pere 

Gispert, paborde de l’Almoina, i els tutors de Pere, fill d’Ademar, sobre les 
prestacions del mas Lledó o Ademar de Riurans, de la Pera. 

N. Bernat de Vic. S. Pere d’Armentera. Carta partida. 47 x 34 cms. +La Pera, 
47. 

 
4770 
1257 desembre 19 
Guerau de Cervià ven a Marquès de Santacecília, paborde de l’Almoina, el 

mas de Pere Ametller, situat a la parròquia de Cassà de Pelràs, que el seu pare 
havia comprat a Pere Alemany, per 600 sous bar. de quatern. 

N. Bernat de Vic. S. Bernat de Fornells. 39 x 25 cms. +La Pera, 48. 



 
4771 
(1258) 1259 febrer 24 
Ermessendis, esposa de Miquel Sabater, de la Pera, es fa dona pròpia de 

Marquès de Santacecília, paborde de l’Almoina. 
N. Ramon Oller de Palol, de la cúria episcopal. 15 x 24 cms.+La Pera, 49. 
 
4772 
1258 maig 10 
Arnau d’Olives, paborde de Maig a la seu, enfranqueix Ermessendis Duran, 

viuda de Berenguer Duran, de la Pera, per 150 sous. 
N. Bernat de Vic. S. Pere d’Armentera. 12 x 20 cms. +La Pera, 50. 
 
4773 
1258 maig 31 
Marquès de Santacecília, paborde de l’Almoina, firma a Guillem Garriga, de 

la Pera i Ermessendis, esposos, el mas que havia estat de Pere Guerau, del mateix 
lloc, a condició de fer-se persones pròpies de l’Almoina i fer-hi residència personal, 
per 200 sous. 

N. Bernat de Vic. S. Arnau de Santmartí. Carta partida. 17 x 23 cms. +La 
Pera, 51. 

 
4774 
(1259) 1260 gener 20 
Marquès de Santacecília, paborde de l’Almoina, enfranqueix Ermessendis,filla 

de Pere de Pujada, de Foixà, que passa a ser dona pròpia de Santa Maria de 
Ridaura, en mans del prior Guillem de Natiano. 

N. Bernat Arnau, de Foixà. 13 x 17 cms. +La Pera, 52. 
 
4775 
(1259) 1260 març 21 
Dalmau de Santmartí, cavaller, defineix al seu germà Berenguer de Santmartí, 

els seus drets sobre els béns dels seus pares, Bertran de Santmarti i Clara, situats a 
Foixà i altres llocs, i aquest defineix a dit Dalmau semblants drets sobre béns 
llegats pels mateixos pares situats a Pau, Parlavà, Ultramort, Palau Sardiaca i Sant 
Miquel de Fluvià. 

N. Guerau Noellet, levita d’Albons. Còpia de 1264. 23 x 27 cms. +La Pera, 53. 
 
4776 
1261 novembre 4 
Conveni entre Marquès de Santacecília, paborde de l’Almoina i Pere de 

Cornellà, procurador de la mateixa, d’una part, i Dalmau de Sanmartí, de Pau, de 
part altra, sobre la meitat del mas Guillem Adalbert de Bevià, que l’Almoina havia 
adquirit a Hug de Cervià. 

N. Bernat de Vic. S. Ramon Estruch. 32 x 26 cms. +La Pera, 54. 
 
4777 
1264 novembre 5 
Dalmau de Santmartí, cavaller, ven a Arnau de Bordils, clegue de Girona, la 

meitat del mas Adalbert de Bevià, pel preu de 320 sous bar. 



N. Bernat de Vic. S. Ramon Estruch. 41 x 24 cms. +La Pera, 54/1. 
 
4778 
1264 desembre 6 
Dalmau de Santmartí, cavaller de Pau, que havia obligat a Arnau de Bordils, 

clergue, un terç del delme de Garrigoles per garantir d’evicció la venda del mas 
Guillem Adalbert de Bevià, a Madremanya, atès que el tenia ja hipotecat, obliga la 
seva meitat del delme de Parlavà. 

N. Bernat de Vic. S. Ramon Estruch. 15 x 24 cms. +La Pera, 54/2. 
 
4779 
1264 desembre 22 
Guillem Adalbert, fill de Ramon Adalbert de Bevià, de Madremanya, i el seu 

fill Bernat, reconeixen ser homes propis per la meitat d’Arnau de Bordils, clergue 
de Girona, per compra feta per aquest a Dalmau de Santmartí, i pagar els mascles 
i dones corruptes 10 sous de remença i 16 diners les verges, i li cabreven els béns 
que es descriuen. 

N. Ramon Oller de Palol. 44 x 28 cms. +La Pera, 54/3 
 
4780 
1309 abril 15 
Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, i Berenguer Domènec, obtentor del 

benefici fundat per Arnau de Bordils a la seu, reconeixen a Pere Adalbert de 
Bevià, parròquia de Madremanya que, havent diversos antecessors d’aquest 
establert la borda Verges i 18 peces de terra situades a Madremanya i Sant Martí 
Vell, dit Pere pot rebre’n acaptes, censos i prestacions agràries, quedant per 
l’almoina i benefici la meitat dels terços, lluïsmes i foriscapis. 

N. Besalú Burgués. Carta partida. 29 x 31 cms. +La Pera, 54/4. 
 
4781 
1478 octubre 24, Corçà 
Miquel Bisbe, de Madremanya, renuncia per cens excessiu al benefici de Sant 

Joan de la seu una terra situada al veïnat de Vilars, de Madremanya, de mitja 
vessana. 

N. Joan Eimeric. 24 x 29 cms. +La Pera, 54/5. 
 
4782 
1261 agost 
Capbreu de drets que l’Almoina rep als masos de la Pera; Guillem de Font, 

Guillem Moner, Guillema Mateu de Riurans, Guillem de Carrer de Riurans, 
Ramon Sabater, Ramon de Riurans, Jaume Bofill, Berenguer de Caselles, 
Berenguera Sitjar, Pere Cornell, Pere Guillem, Guillem Garriga, Pere de Pedró, 
Pere Bofill, Guillem de Font, Berenguer de Riurans i Pere Basí. 

N. Bernat de Parlavà. 84 x 43 cms. +La Pera, 55. 
 
4783 
(1263) 1264 gener 5 
Berenguer de Vilert i la seva esposa Nana, enfranqueixen Guaresques de sa 

Font, de la Pera, per 60 sous. 
N. Arnau, prevere de Sant Martí Vell. 12 x 15 cms. +La Pera, 56. 



 
4784 
(1263) 1264 març 13 
Berenguer de Vilert, cavaller, enfranqueix Beatriu, filla de Guillem Vidal de 

Canapost, de Peratallada, que ha entrat al mas Jaume Bofill de Riurans, propi de 
l’Almoina, per 2 sous 8 d. 

N. Rostany, clergue de Vilert. 20 x 19 cms. +La Pera, 57. 
 
4785 
(1264) 1265 febrer 23 
Guaresques de sa Font fa homenatge a Bernat Ferrer, clergue de la Pera, i 

promet fer-li dos capons de cens. 
N. Arnau, prevere de Sant Martí Vell. 11 x 20 cms. +La Pera, 58. 
 
4786 
1264 agost 3 
Guillem Garriga, de la Pera, i Ermessendis, esposos, venen a Pere Caselles, 

clergue, el clos que havien comprat del mas Pere Guerau, situat a la Pera, i la seva 
part del molí d’Olleta, per 39 sous bar. de quatern. 

N. Arnau, prevere de Sant Martí Vell. 19 x 18 cms. Hi ha dos exemplars. +La 
Pera, 59. 

 
4787 
1265 novembre 19 
Guillem Garriga, de la Pera, ajunta al capmàs que havia estat de Pere Guerau 

de la Pera, que posseeix tots els alous que té a l’esmentada parròquia, a fi que 
Marquès de Santacecília, paborde de l’Almoina, l’autoritzi a vendre la seva part 
del molí de Bufaganyes, situat prop del mateix mas. 

N. Bernat Arnau, de Foixà. 13 x 15 cms. +La Pera, 60. 
 
4788 
(1266) 1267 febrer 4 
Bernat Adalbert, de Bevià, parròquia de Madremanya, i el seu pare Guillem 

Adalbert reconeixen a Marquès de Santacecília, paborde de l’Almoina, que per la 
venda del seu mas que Berenguera de Santiscle féu a Pere de Pedrinyà, anterior 
paborde, són persones pròpies seves, i cabreven el seu mas, que es descriu, amb 
altres pactes. 

N. Ramon Oller de Palol, de la cúria episcopal. Carta partida. +La Pera, 61. 
 
4789 
1267 octubre 29 
Bernat Ferrer, prevere de la Pera, enfranqueix Guaresques, que passa a ser 

home propi de l’Almoina, per 40 sous. 
N. Guillem Bernat, sots-diaca de Parlavà. 9 x 21 cms. +La Pera, 62. 
 
4790 
1270 juliol 28 
Bernat de Bellmirall i Guillema, esposos, enfranqueixen Ermessendis, filla de 

Bernat Giberga, de Madremanya, per 2 sous 8 diners. 
N. Ramon de Cassà. S. Ramon Estruch. 15 x 15 cms. +La Pera, 63. 



 
4791 
1270 agost 3 
Berenguer de Santmartí enfranqueix Ermessendis, filla de N. Foixà, que passa 

a ser dona pròpia de l’Almoina, per 2 sous 8 diners. 
N. Bernat Arnau, de Foixà. 7 x 26 cms. +La Pera, 64 
 
4792 
1275 novembre 26 
Guerau d’Abadia enfranqueix Magna (Grossa), filla de Cristiana de Foixà, que 

passa a ser dona pròpia de l’Almoina, per 2 sous 8 diners. 
N. Ferrer de Pi, de Llagostera. 12 x 19 cms. +La Pera, 65. 
 
4793 
(1276 febrer 22 
La senyora Gueraua, esposa d’Arnau de Foixà, enfranqueix Bernat, fill de 

Mercader Besalú, de Foixà, que passa a ser home propi de l’Almoina, per 40 sous. 
N. Mateu, de l’Armentera. 13 x 17 cms +La Pera, 66. 
 
4794 
(1278) 1279 febrer 9 
Bernat Adalbert de Bevià estableix a Arnau Verger la borda Verger de 

Madremanya, que té per l’Almoina, a cens de 2 sous, un parell de capons i un de 
gallines, i tasca dels esplets i certes prestacions personals, per 5 sous d’acapte, i en 
rep homenatge 

N. Miquel d’Om. 41 x 26 cms. +La Pera, 67. 
 
4795 
1279 novembre 6 
Guillema de Sarrià, cambrera del monestir de Sant Daniel, enfranqueix Bernat 

Viader, de Flaçà, que passa a ser home propi de l’Almoina, per 60 sous bar. 
N. Miquel d’Om. S. Guillem Fuyà. 12 x 22 cms. +La Pera, 68 
 
4796 
[1280] 
Conveni entre Estefania de Sarriera i Raimunda Martina, pactat per mediació 

de Guillem, fill de Maria Sabater, de Pedrinyà, sobre una casa situada a la cellera 
de la Pera. 

N. Arnau, prevere de Sant Martí Vell. 16 x 15 cms. +La Pera, 69. 
 
4797 
(1281) 1282 febrer 16 
Berenguer Sabater, de Riurans, parròquia de la Pera, i Gueraua, esposos, 

venen a Pere Ademar, del mateix lloc, el camp de Cuminal, situat a Riurans, que 
tenen per l’Almoina, per 130 sous. 

N. Besalú Burgués. 44 x 25 cms. +La Pera, 70. 
 
4798 
1282 maig 20 



Deuloféu de Sitjar, de la Pera, reconeix tenir per l’Almoina un quadró comprat 
a Bernat de Camós, ciutadà de Girona, situat a la Pera, pel que no fa cens ni 
prestacions agràries. 

N. Besalú Burgués. 13 x 19 cms. +La Pera, 71 
 
4799 
1282 maig 20 
Berenguer Corney, de la Pera, i el seu pare Pere reconeixen tenir per 

l’Almoina un quadró situat a la Pera, comprat a Bernat de Camós que no fa cens 
ni prestacions agràries. 

N. Besalú Burgués. 12 x 21 cms. +La Pera, 72. 
 
4800 
(1286) 1287 gener 5 
Berelguer de Bellsolà, de la Pera, reconeix a Guillem de Clota, paborde de 

l’Almoina, tenir un tros de terra a la Pera, indret de Puig de Ferreres, comprada a 
Guillema, filla de Guillem de Garriga, de la Pera, pel que fa tasca i braçatge. 

N. Besalú Burgués. S. Pere Burgués. 11 x 20 cms. +La Pera, 73. 
 
4801 
(1286) 1287 gener 10 
Ramon Renall, ciutadà de Girona, enfranqueix Maria, filla de Guillem Ferrer, 

de la Pera, que passa a ser dona pròpia de l’Almoina. 
N. Besalú Burgués. 13 x 15 cms. +La Pera, 74. 
 
4802 
1290 juliol 6 
Bernat Albert de Bevià, de Madremanya i el seu nét Pere Albert, fill de 

Guillem Albert, prometen a Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, que no 
dividiran el seu mas, sota pena de 100 sous. 

N. Besalú Burgués. S. Pere Burgués. 13 x 18 cms. +La Pera, 75. 
 
4803 
1292 abril 17 
Bernat Maria, de la Pera, es fa home propi de Arnau Adroher, paborde de 

l’Almoina. 
N. Besalú Burgués. S. Pere Burgués. 10 x 20 cms. +La Pera, 76. 
 
4804 
1293 maig 30 
Ramon de Vilarig, ardiaca de la seu, procurador del bisbe, enfranqueix 

Guillema, filla d’Arnau de Mas, de la Pera, que passa a ser dona pròpia de 
l’Almoina, per 2 sous 8 d. 

N. Bartomeu de Planes, de Rupià. 11 x 19 cms. +La Pera, 77. 
 
4805 
1293 juny 11 
Guillema, filla de Guillem d’Om, de la Pera, defineix a Arnau Adroher, 

paborde de l’Almoina, el camp dit d’Entrames Aigües, que té per la mateixa 



Almoina a la Pera, i que afronta amb la riera d’Espluga i la resclosa de Ferran, a 
causa de no haver volgut Ramon Cornell, de la Pera, satisfer certa quantitat. 

N. Besalú Burgués. 13 x 24 cms. +La Pera, 78. 
 
4806 
1294 desembre 24 
Guillem de Déu, jurista de Girona, procurador de l’abat de (...) pren possessió 

del mas que havia estat de Berenguer Duran. 
N. Besalú Burgués. S. Pere Burgués. Còpia de 1309. 14 x 30 cms. +La Pera, 79. 
 
4807 
(1294) 1295 febrer 11 
Guillema d’Om i el seu marit Pere Musso, corretger de Girona, venen a Pere 

Ramat, de la Pera, i Maria, esposos, una feixa situada a la Pera, indret de 
Longanya, que tenen pel cabiscol de Sant Feliu de Girona, pel preu de 25 sous. 

N. Besalú Burgués. 18 x 26 cms. +La Pera, 80. 
 
4808 
1295 octubre 7 
Arnau de Santmiquel, cavaller, enfranqueix Ricsendis, filla de Raume Rasi, de 

Foixà, que passa a ser dona pròpia de l’Almoina, per 2 sous 8 diners. 
N. Guillem Ribot, de Foixà. 10 x 18 cms. +La Pera, 81. 
 
4809 
(1298) 1299 febrer 15 
Berenguer de Caselles de la Pera, firma com a batlle per 3 sous a Guillem 

Ferrer, també de la Pera, la vinya dita de Noguer, que aquest té pel monestir de 
Sant Pere de Galligants, heretada del seu oncle, Bernat Ferrer, clergue, de la que 
l’atorgant rep braçatge i una gallina. 

N. Besalú Burgués. 9 x 21 cms. +La Pera, 82. 
 
4810 
1298 abril 11 
Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, enfranqueix Ramon, fill de Deuloféu 

de Sitjar, de la Pera, per 40 sous. 
N. Besalú Burgués. 11 x 26 cms. +La Pera, 83. 
 
4811 
1249 novembre 29 
Guillem Garriga, de la Pera, promet a Pere de Pedrinyà, paborde de 

l’Almoina, garantir-li d’evicció el mas que havia estat de Pere Guerau, davant 
Guillema, filla de l’atorgant (...). 

N. Bernat de Vic. S. Arnau de Santmartí. 8 x 18 cms. Deteriorat. +La Pera, 84. 
 
4812 
1172 setembre 29 
Arestia de Moledell firma al seu nét Pere la possessió que havia estat de l’avi 

d’aquest, Ramon Ademar, situada al comtat de Girona, a les parròquies de Flaçà, 
la Pera, Sant Martí Vell i Sant Joan de Mollet. 

N. Arnau, sacerdot. Còpia contemporània. 20 x 15 cms. +La Pera, 85. 



 
4813 
1245 juny 16 
Berenguer de Finestres, cavaller d’Ultramort, la seva esposa Garsendis i el seu 

fill Ramon venen a Pere de Pedrinyà, paborde de l’Almoina el “stallium” que 
tenen a la cellera de la Pera, una vinya situada al mateix lloc, indret de Font-reial, i 
tots els drets i censos que reben als molins d’Espluga i Olleta, situats a la riera de 
la Pera, i els masos de Bernat Guerau, Mercader Bofill i Girona Mateu, les bordes 
de Pere Bofill, Pere Moner, Ramon Bofill, Ponç Rossinyol i Guillem Guerau, la 
meitat del mas Guerau de Caselles i un terç del mas Ademar, per 310 aurei 
alfonsins. 

N. Bernat de Vic, S. Ramon de Mercadal. 66 x 28 cms. +La Pera, 86. 
 
4814 
1300 octubre 28 
Guillema, filla de Guillem Garriga, de la Pera, ven a Bernat Mateu, del mateix 

lloc, dues peces de terra situades a la Pera, indret de Garonya, que es té per 
l’església de Sant Cebrià de Flaçà, pel preu de 28 i 52 sous. 

N. Pere Ferrer, de Girona. 23 x 35 cms. +La Pera, 87. 
 
4815 
1301 octubre 10 
Bernat Cornell, de la Pera, reconeix ser home propi d’Arnau Adroher, 

paborde de l’Almoina, i haver de redimir els seus descendents per 20 sous. 
N. Besalú Burgués. Carta partida. Hi ha els dos exemplars. 21 x 23 cms. +La 

Pera, 88 
 
4816 
1302 maig 24 
Brunissendis, esposa de Pere Martí, de Cassà, es fa dona pròpia de Arnau 

Adroher, paborde de l’Almoina. 
N. Pere Burgués. 10 x 25 cms. +La Pera, 89. 
 
4817 
1302 juliol 1 
Elicsendis, esposa de Guerau de Caselles, de la Pera, enfranquida per 

Berenguer de Finestres, d’Ultramort, es fa dona pròpia de l’Almoina en mà de 
Guillem de Comelles 

N. Gaufred Bertran, jurista de Rupià. Carta partida. 14 x 26 cms. +La Pera, 
90. 

 
4818 
(1303) 1304 gener 3 
Pere Cornell, de la Pera, i la seva mare Maria venen a Ponç, fill de Ramon de 

Finestres, cavaller d’Ultramort, una vinya situada a la Pera, indret de Fontanella, 
per 200 sous, dels quals 150 per la meitat que tenen en alou, i 50 per la meitat que 
tenen per l’Almoina. 

N. Pere de Mata, de Girona. 21 x 35 cms. +La Pera, 91. 
 
4819 



1303 abril 22 
Cecília, filla de Bernat de Candell, de Rupià, es fa dona pròpia de Arnau 

Adroher, paborde de l’Almoina, [en casar-se al mas Deuloféu de la Pera]. 
N. Pere Burgués. 10 x 22 cms. +La Pera, 92. 
 
4820 
1303 maig 2 
Cecília, esposa de Pere Cornell, de la Pera, es fa dona pròpia de l’Almoina 
N. Jaume Martí, de Monells. 13 x 21 cms. +La Pera, 93. 
 
4821 
1303 agost 24 
Guillema Garriga, de la Pera, esposa de Bernat Mateu, absent del bisbat de 

Girona, renuncia a l’Almoina el mas Guerau, que ha heretat dels seus pares 
Guillem i Ermessendis, en no tenir mitjans per conrear-lo. 

N. Guillem Fuyà. 35 x 26 cms. +La Pera, 94. 
 
4822 
1303 setembre 12 
Guillem de Comelles, paborde de Maig a la seu, enfranqueix Berenguer Mateu, 

de la Pera, que passa a ser home propi de l’Almoina, per 80 sous. 
N. Besalú Burgués. 14 x 23 cms. +La Pera, 95. 
 
4823 
1303 setembre 19 
Barcelona, esposa de Berenguer Mateu, de la Pera, es fa dona pròpia de 

l’Almoina, amb motiu d’haver rebut, ella i el seu marit, l’establiment del mas 
Guerau de la Pera. 

N. Besalú Burgués. 8 x 26 cms. +La Pera, 96. 
 
4824 
1303 setembre 13 
Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, estableix a Bernat Mateu àlies Bernat 

Maria, de la Pera, una terra dita Garonya, plantada de vinya, que aquest ha 
comprat a Guillema Garriga, esposa de Bernat Mateu, i que era part del mas 
Guerau, a tasca de vi i dues tasques de pa. 

N. Guillem Fuyà. 38 x 26 cms. +La Pera, 97. 
 
4825 
1303 setembre 26 
Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, estableix a Berenguer Mateu, de la 

Pera i a la seva esposa Barcelona, el mas Guerau de la Pera, a cens de 4 migeres de 
blat i una de forment, mesura de Monells, una tragina i 12 diners. 

N. Guillem Fuyà. Carta partida. 48 x 34 cms. +La Pera, 98. 
 
4826 
1304 març 28 
Pere de Ramada, de la Pera, permuta amb Bernat Bofill, del mateix lloc, una 

feixa que té per l’Almoina a la Pera, indret de Coll de Serra, per un erm situat a la 
mateixa parròquia, indret de Rocavertí, que fa tasca al monestir de Ripoll. 



N. Pere de Mata, de Girona. Carta partida. 22 x 31 cms. +La Pera, 99 
 
4827 
1305 agost 9 
Pere Rogallós (Rugaylos), de Madremanya, ven a Pere de Llabià, del mateix 

lloc, una vinya que té per l’Almoina a Madremanya, indret de la Garriga de Bevià, 
pel preu de 25 sous. 

N. Jaume Martí, de Monells. 18 x 23 cms. +La Pera, 100. 
 
4828 
1306 juliol 3 
Ponç de Finestres, batlle de l’Almoina a la Pera, firma a Pere Caselles, clergue 

del mateix lloc, la compra que aquest ha fet a Guillem Garriga i Ermessendis, 
esposos, del molí d’Olleta, situat a la riera de la Pera, per 7 sous 4 diners. 

N. Jaume Martí, de Monells. 13 x 19 cms. +La Pera, 101. 
 
4829 
1306 juliol 12 
Pere Cornell, de la Pera, rep l’establiment de la meitat de la Feixa de Morlans, 

de la que l’altra meitat la té en franc alou, del paborde Arnau Adroher, a canvi de 
la vinya de Fontanella, situada a la Pera, que ha venut en franc alolu a Ponç de 
Finestres, i que havia estat de domini directe de la mateixa Almoina. 

N. Besalú Burgués. 14 x 22 cms. +La Pera, 102. 
 
4830 
1306 novembre 4 
Fra Ramon, abat de Ripoll, firma a Bernat Perpinyà i Guillem Carbonell, de la 

Pera, les tasques i altres prestacions que tenen per l’esmentat monestir a la Pera, a 
cens d’una “squillata” d’ordi, un parell de gallines i dos diners, per 100 sous. 

N. Pere Arnau Cosidor, d’Olot. Còpia de 1339. 38 x 27 cms. +La Pera, 103. 
 
4831 
1307 juny 27 
Bernat de Coll, ciutadà de Girona, enfranqueix Brunissendis, filla de Bernat de 

Rissec, de Madremanya i esposa de Ramon de Riurans, de la Pera, que passa a ser 
dona pròpia de l’Almoina, per 2 sous 8 diners.. 

N. Pere Ferrer, de Girona. 15 x 23 cms. +La Pera, 104. 
 
4832 
(1309) 1310 gener 18 
Pere Sitjar, de la Pera, permuta amb Berenguer Mateu, del mateix lloc, una 

terra situada a la Pera, indret d’Olleta, que fa tasca a Guillem Sunyer, ciutadà de 
Girona, per una peça situada a l’indret de sa Mata, que es té per l’Almoina. 

Sense cloure. Carta partida. 34 x 27 cms. +La Pera, 105. 
 
4833 
1309 abril 15. 
Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, i Berenguer Domènec, beneficiat de la 

seu, reconeixen a Pere Albert de Bevià, parròquia de Madremanya, home propi 
seu, que els antecessors d’aquet van establir a diversos el mas Verder i 18 peces de 



terra situades a Madremanya i Sant Martí Vell, i que havien de rebre la meitat 
dels censos dit Albert, i l’altra meitat l’Almoina i el benefici de dit Domènec. 

N. Besalú Burgués. Còpia de 1352. 25 x 33 cms. +La Pera, 106. 
 
4834 
1311 desembre 21 
Pere de Font, de Rupià, volent redimir la seva filla Beatriu, dona poròpia de 

l’orde del Temple, i per manca d’administrador de la mateixa, diposita 2 sous 8 d. 
damunt l’altar de Santa Maria de l’església de Rupià i 5 diners pel batlliu, a fi que 
pugui dita Beatriu casar al mas Almar de la Pera, propi de l’Almoina. 

N. Francesc Sanç, de Rupià. 16 x 29 cms. +La Pera, 107. 
 
4835 
1312 agost 13 
Beatriu, esposa de Pere Almar, de la Pera, es fa dona pròpia d’Arnau Adroher, 

paborde de l’Almoina, amb consentiment del seu marit. 
N. Guillem Sanç, de Bàscara. 12 x 28 cms. +La Pera, 108. 
 
4836 
1313 març 29 
Marimon de Riera, de la Pera, cabreva a Arnau Adroher, paborde de 

l’Almoina, una vinya situada a la Pera, indret de Puig Bataller, i una casa de la 
cellera del poble. 

N. Ramon Viader. 21 x 27 cms. +La Pera, 109. 
 
4837 
1314 novembre 9 
Pere Cornell, de la Pera, cabreva a l’Almoina el seu mas, amb les possessions 

que es descriuen. 
N. Ramon Viader. 40 x 30 cms. +La Pera, 110. 
 
4838 
1315 agost 21 
Pere de Miars, com a claver de la seu, enfranqueix Berenguera, viuda de 

Guillem Poch, de la Pera, esposa de Pere Cornell, del mateix lloc, per 150 sous. 
N. Ramon Viader. 11 x 26 cms. +La Pera, 111. 
 
4839 
1316 novembre 6 
Berenguer Gener, sabater de la Pera, cabreva a l’Almoina una feixa que té a la 

Pera, indret de Ferran, comprara a Guillem Bofill, per la que fa un diner de cens. 
N. Jaume Martí, de Monells. 12 x 19 cms. +La Pera, 112. 
 
4840 
(1317) 1318 març 9 
Bernat Dolç, de la Sala, cabreva a Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, una 

terra del mas Cornell de la Pera, per la que satisfà 60 sous d’entrada, i en rep la 
firma 

N. Ramon Viader. Carta partida. 22 x 32 cms. +La Pera, 113. 
 



4841 
1317 maig 26 
Sentència de Ponç Albert, oficial del bisbe, en causa entre Arnau Adroher, 

paborde de l’Almoina, i Bernat Dolç, clergue de la Sala, per posseïr aquest sense 
firma una terra que havia estat del mas Cornell de la Pera. 

N. Berenguer Roig, de la cúria episcopal. 60 x 25 cms. +La Pera, 114. 
 
4842 
1317 agost 3 
Berenguer Gironès, de la Pera, i Berenguer Pellicer, clergue de Cassà de 

Pelràs, marmessors de Pere de Caselles, clergue de Sant Andreu de Pedrinyà, 
renuncien al bisbe i a Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, senyors directes del 
molí d’Olleta, de la Pera, la part que dit Caselles hi tenia, per no haver pogut 
trobar qui se’n fes càrrec a causa dels cens excessiu que fa el molí. 

N. Jaume Tresfort. Carta partida. 33 x 25 cms. +La Pera, 115. 
 
4843 
1317 octubre 21 
Berenguera, filla de Bernat de Mas, de la Pera, i esposa de Berenguer de Mas, 

firma definició de legítima al seu germà Arnau de Mas. 
N. Jaume Martí, de Monells. 11 x 22 cms. +La Pera, 116. 
 
4844 
(1318) 1319 març 5 
Pere Bassí, de la Pera, cabreva a l’Almoina un camp situat a la Pera, indret de 

Ratacuita, comprat a Pere Cornell. 
N. Guillem de Quer. 14 x 31 cms. +La Pera, 117. 
 
4845 
1318 juliol 11 
Berenguer Mateu, de la Pera, atès que Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, 

ha donat el seu consentiment a la venda d’una bassa o pati pròxim al mas Guerau, 
que ha de fer a Berenguer Sabater, afegeix a dit mas una vinya que té per 
l’Almoina a la Pera, indret de Rotacans, valorada en 150 sous. 

N. Guillem de Quer. 18 x 26 cms. +La Pera, 118. 
 
4846 
1318 octubre 30 
Ramon de Riurans, de la Pera, cabreva a l’Almoina una vinya situada a la 

Pera, indret de Serra, per la que fa tasca, i rep la firma del paborde Arnau 
Adroher. 

N. Francesc Simó. Carta partida. 21 x 27 cms. +La Pera, 119. 
 
4847 
1318 novembre 4 
Guillem Sabater, clergue de Santa Maria de Bell-lloc, ven a Guillem de Canal, 

de Foixà, i a la seva esposa Guillema, una casa situada a la cellera de Foixà, per 90 
sous, amb reserva de cens d’una gallina per l’Almoina. 

N. Pere Aer, de Foixà. 28 x 27 cms. +La Pera, 120. 
 



4848 
1319 desembre 19 
Sentència de Pere Albert, oficial del bisbe, en causa entre Arnau Adroher, 

paborde de l’Almoina, i Ramon Ferrer, fill de Guillem Ferrer de la Pera, sobre 
invalidesa d’unes vendes fetes per Pere Cornell a aquest, per manca de firma de 
l’esmentat paborde. 

N. Berenguer Roig, de la cúria episcopal. 64 x 32 cms. +La Pera, 121. 
 
4849 
(1320) 1321 març 11 
Guillema, viuda de Ponç de Riurans, de la Pera, reconeix a Pere de Miars, 

paborde de l’Almoina, ser dona pròpia seva. 
N. Arnau de Mas. 10 x 31 cms. +La Pera, 122. 
 
4850 
(1320) 1321 març 13 
Bord de ça Font, de Flaçà, i Maria, esposos donen a Berenguer, fill de 

Berenguer Mateu, de la Pera, la seva filla Ermessendis com a esposa, dotada amb 
550 sous, que dit Berenguer correspon amb el tantumdem, pels que hipoteca bens 
que té per l’Almoina i pel monestir de Sant Miquel de Cruïlles. 

N. Jaume Martí, de Girona. Carta partida. 24 x 28 cms. +La Pera, 123. 
 
4851 
(1320) 1321 març 17 
Jaume Ametller, de Cassà de Pelràs, cabreva a l’Almoina el seu capmàs i les 

possessions que es descriuen. 
N. Arnau de Mas. 60 x 58 cms. +La Pera, 124. 
 
4852 
1321 octubre 1 
Guillem Ramon, de Foixà, cabreva una vinya a Pere de Galligants, paborde 

d’Agost de la seu. 
N. (...), de Foixà. 10 x 21 cms. +La Pera, 125. 
 
4853 
1321 juny 8 
Guerau de Cervià, senyor del castell de Púbol, enfranqueix Gueraua, filla de 

Guillem Bernat, fill de Pere Bernat, de Púbol, per 2 sous 8 d. 
N. Guillem Mallol, prevere de Cervià. 14 x 27 cms. +La Pera, 126. 
 
4854 
1321 juliol 5 
Cabrevacions que fan a Berenguer Perpinyà, de la Pera, Pere Criviller, 

Guillem Joan i Francesc Carbonell, de possessions situades a la Pera. 
N. Arnau de Mas. 33 x 30 cms. +La Pera, 127. 
 
4855 
1321 juliol 16 
Pere de Galliners, paborde d’Agost de la seu, enfranqueix Brunissendis, filla 

de Bernat de Font, de Flaçà, per 2 sous 8 diners. 



N. Ramon Viader, de Girona. 17 x 29 cms. +La Pera, 128. 
 
4856 
1321 setembre 21 
Brunissendis, filla de Bernat de Font, de Flaçà, es fa dona pròpia de l’Almoina 

per haver casat al mas Garriga de la Pera, on ha casat amb Berenguer Mateu. 
N. Arnau de Mas. 9 x 28 cms. +La Pera, 129. 
 
4857 
1321 setembre 29 
Gueraua, filla de Guillem Bernat, de Púbol, i esposa de Bernat Bofill, de la 

Pera, es fa dona pròpia de l’Almoina per raó de la casa on ha entrat. 
N. Arnau de Mas. 10 x 28 cms. +La Pera, 130 
 
4858 
(1322) 1323 gener 31 
Maria, esposa de Francesc Miquel, de la Pera, es fa dona pròpia de l’Almoina 

en mà del paborde Pere de Miars, per raó de la casa on ha entrat 
N. Arnau de Mas. 11 x 25 cms. +La Pera, 131 
 
4859 
1322 maig 7, Girona 
Sentència de Ponç Albert, prevere de capítol de la seu en causa entre Arnau 

Adroher, paborde de l’Almoina, i Ponç de Finestres, cavaller de la Pera, sobre 
haver venut Pere Cornell a dit Ponç un home propi seu i diverses possessions sense 
firma de l’Almoina. 

N. Berenguer Roig, de la cúria episcopal. 65 x 46 cms. +La Pera, 132. 
 
4860 
1322 juliol 8 
Arnau de Mas, escrivà de Girona i hereu universal de Bernat Bofill, dit en 

Savi, de la Pera, defineix a Bernat Savi, d’aquest lloc, els drets sobre unes cases de 
la cellara del poble, una vinya situada a Rocabertí, una clota de Tinella, i una 
vinya de Pedralba, d’acord amb l’arbitratge donat per Ponç de Finestres, cavaller, 
Pere Berenguer, clergue i Guillem de Noguer, de la Pera, a condició de que dit 
Bernat Savi doti un aniversari que l’esmentat Bofill havia ordenat instituir en 
testament. 

N. Francesc Simó. Carta partida. 42 x 30 cms. +La Pera, 133. 
 
4861 
1323 març 31 
Pere Figuera, de la Pera, es fa home propi de l’Almoina per haver entrat al 

mas Font de la Pera, on ha casat amb Maria, filla de Pere Font. 
N. Arnau de Mas. 11 x 30 cms. +La Pera, 134. 
 
4862 
1321-1329 
Capbreu de possessions de la Pera, fet a l’Almoina per Pere Almar (0), Pere 

Sabater de Riurans (1), Pere de Sitjar (2), Elicsendis, viuda de Guerau de Caselles 
(3), Pere Bofill i el seu fill Bernat Bofill (4), Barcelona, viuda de Berenguer Mateu i 



el seu fill Berenguer (5), Ramon de Riurans (6), Pere Cornell (7-9), Benet de 
Caselles (10), Simó Sabater, fill de Simó Carbonell (11), Pere de Font (12), Bernat 
Mateu i Ermessendis, esposos (13), Guillem Bofill (14), Guerau de Caselles (15), 
Maria, viuda de Berenguer Moner i el seu fill Pere (16), Francesc Miquel (17), 
Bernarda, filla de Maria Gener (18), Guillema, esposa de Berenguer Guerau (19), 
Berenguer de Riurans, fill de Ponç (20), Berenguer Guerau (21), Guillem de 
Bellsolà (22), Berenguera, esposa de Ramon de Sitjar (23), Ollera, filla de Pere de 
Pont (24), Ramon de Sitjar (25), Guillema, esposa de Bernat Criviller (26), Ramon 
Ferrer (27), Bernat Jaume Criviller (28), Berenguer Negre (29), Ramon de 
Finestres, fill de Ponç, cavaller (31), Guillema, viuda de Ponç de Riurans (32), 
Bernat Saig (33), Guillema, esposa de Berenguer Vicenç (34), Arnau Ferrer (35), 
Ermessendis, viuda de Pere Pellicer (36), Pere Passí (37), Jaume de Güell (38), 
Berenguer Bofill, dit Berenguer Saig (39), Arnau Dolça (49), Guillem de Carrera 
(41), Salvador de Pedró (42), Guillem Joan (43), Guillema, viuda de Berenguer 
Font de Riurans (44), Bernat Bofill (45), Elicsendis, viuda de Pere de Pedró (46), 
Berenguera, filla de Bernat de Mas (47), Berenguer de Carrer, de Riurans (48), 
Ramon de Bardoner (49), Ponç Duran (50), Guillem Brunyol (51), Berenguer 
Pedrer, dit Carrer (52), Bernat Solà, dit Valor (53), Berenguer Pellicer, domer 
(54), Berenguer Gironès (55), Guillem Bassí (56), Guillem Simó, teixidor (57), 
Marimon de Riera (58), Bernat Mateu (59), Berenguer Solà (60), Pere Salvador 
(61), Pere Negre, de Riurans (62), Pere Guillem de Riurans (63), Guillema d’Om, 
dita Franca (64), Berenguera, filla de Berenguer Moner i esposa de Berenguer 
Gironès (65), Berenguer Gener, sabater (66), Guillem Poch (67), Guillem Sauri 
(68), Guillem Jeroni (69), Pere Almar (70) i Ramon Ferrer (71). 

N. Arnau de Mas. 925 x 59 cms. +La Pera, 135. 
 
4863 
1324 agost 26 
Berenguer de Jafre, cavaller, enfranqueix Berenuer Solà, veí de la Pera, fill de 

Pere Solà de Jafre, per 300 sous. 
N. Bernat Oller, escrivà dels cavallers de Jafre. 14 x 25 cms. +La Pera, 136. 
 
4864 
1324 octubre 10 
Berenguer Solà, natural de Jafre i veí de la Pera, la seva esposa Cecília i el seu 

fill Berenguer, es fan persones pròpies de Pere de Miars, paborde de l’Almoina, 
per haver rebut d’aquesta 200 sous a fi de redimir-se de Berenguer de Jafre, 
cavaller. 

N. Arnau de Mas. 18 x 28 cms. +La Pera, 137. 
 
4865 
1324 novembre 2 
Berenguera, filla de Berenguer Duran i Elicsendis de Pedró, es fa dona pròpia 

de l’Almoina per haver casat amb Francesc de Riurans, de la Pera. 
N. Arnau de Mas. 10 x 29 cms. +La Pera, 138. 
 
4866 
1324 juliol 20, Girona 
Sentència d’Arnau de Terrades, jurista de Girona, en causa entre Pere de 

Miars, paborde de l’Almoina, i Pere Almar, de la Pera, sobre tenir aquest el mas 



Lledó, de la Pera, en franc alou, per haver-lo comprat a Berenguer de Vilert, i 
quatre possessions situades als indrets de Caselles, Mata, Bruguera de Flaçà i 
Guardaguila, que la sentència adjudica a l’Almoina pel que fa al directe domini. 

N. Arnau de Mas. 28 x 67 cms. +La Pera, 139. 
 
4867 
1325 juliol 2 
Cecília, filla de Bernat de Candell, de Rupià, viuda de Pere de Sitjar, de la 

Pera, reconeix ser dona pròpia de l’Almoina per raó del seu matrimoni. 
N. Jaume Tresfort. 16 x 30 cms. +La Pera, 140. 
 
4868 
1324 novembre 23 
Pere Sabater, de Riurans, parròquia de la Para, reconeix ser home propi de 

l’Almoina i cabreva a aquesta el seu capmàs i possessions i censos que s’enumeren. 
N. Arnau de Mas. 68 x 58 cms. +La Pera, 141. 
 
4869 
1326 maig 27 
Bernat d’Abellars, cavaller, fa donació a Arnau de Mas, notari de Girona, del 

directe domini i tasca que rep sobre una terra situada a Pedrinyà, indret de Font 
de Prim. 

N. Ramon Viader, de irona. 23 x 27 cms. +La Pera, 142. 
 
4870 
1327 abril 2 
Guillema, filla de Joan Nater, de Fontanilles, esposa d’Arnau Bofill, de la Pera, 

es fa dona pròpia de Bernat de Pera, paborde de l’Almoina, per raó del mas Bofill 
de la Pera. 

N. Arnau de Mas. 14 x 25 cms. +La Pera, 153. 
 
4871 
1327 abril 17 
a) Pere Negre, de Riurans, parròquia de la Pera, ven a Arnau de Mas, notari 

de Girona, 6 diners de cens sobre una terra que té al mateix lloc, indret de 
Rotacans, pel preu de 10 sous. 

b) El mateix cedeix al mateix el dret sobre una casa propietat de dit Arnau de 
Mas, situada a la cellera de la Pera, per 15 sous. 

N. Ramon Viader. 43 x 30 cms. +La Pera, 144. 
 
4872 
1327 juliol 24 
Bartomeu Mateu, de Pedrinyà, fill de Berenguer Mateu, de la Pera, reconeix 

ser home propi de l’Almoina per haver-ho estat el seu pare quan Arnau Adroher li 
establí el mas Guerau de la Pera. 

N. Arnau de Mas. Carta Partida. Hi ha els dos exemplars. 22 x 29 cms. +La 
Pera, 145. 

 
4873 
(1327) 1328 febrer 4, Girona 



Sentència de Guerau d’Abadia, jutge de Girona, en causa entre Bernat de 
Pera, paborde de l’Almoina, i Pere Cornell, de la Pera, sobre el deure d’aquest de 
reedificar el molí de Tinella, de pagar tasca d’una possessio dita Solada, situada 
sota la seva morlana, i de pagar foriscapi per una quintana. 

N. Arnau de Mas. 62 x 54 cms. +La Pera, 146. 
 
4874 
1327 novembre 6 
Berenguer Perpinyà, fill de Bernat Perpinyà de la Pera, en agraïment a Arnau 

de Mas, natural de la Pera, notari de Girona, li fa donació de diversos censos i 
drets que rep a la Pera. 

N. Ramon Viader. 28 x 53 cms. +La Pera, 147. 
 
4875 
1328 desembre 7 
Arnau Capellà, de Rissec, parròquia de Madremanya, autoritza Pere Vidal, del 

mateix lloc, a prendre aigua sota el seu molí per fer-ne un altre al torrent de Vall 
de Resolas, a condició de deixar-li un pam de rabeig, amb reserva de cens per a 
Guillem d’Aguiló, cavaller. 

N. Jaume Martí, de Monells. Carta partida. 24 x 30 cms. +La Pera, 148. 
 
4876 
1321 agost 6 
Guillema, filla de Domènec Macher, de Flaçà, esposa de Pere Moner, de la 

Pera, es fa dona pròpia de l’Almoina per raó del seu matrimoni. 
N. Arnau de Mas. 10 x 28 cms. +La Pera, 149. 
 
4877 
1330 setembre 15 
Pere Solà, de la Pera, que havia comprat a Pere Guerau de Caselles un camp 

de la Pera, indret de Rabasser, que es té per l’Almoina, atès que els procuradors 
d’aquesta l’han fatigat, firma rebut als mateixos de 600 sous, preu que n’havia 
pagat. 

N. Ramon Viader. 49 x 29 cms. +La Pera, 150. 
 
4878 
1330 abril 21 
El bisbe Gastó de Montcada, que rebia 4 migeres d’ordi censals al molí 

d’Olleta, de la Pera, atès que per manca d’aigua el molí ha quedat sense moliner, 
redueix a Guillem Bofill, de la Pera, la prestació a dues migeres. 

N. Arnau de Mas. Carta partida. 36 x 28 cms. +La Pera, 151. 
 
4879 
(1329) 1330 febrer 11 
Bernat d’Abellars, cavaller, redueix a Guillem Bofill, de la Pera, el cens que 

rebia sobre el molí d’Olleta a tres quarteres de blat. 
+N. Arnau de Mas. Carta partida. 19 x 25 cms. +La Pera, 151/1. 
 
4880 
1330 juliol 26 



Guillem Carbonell i el seu fill Francesc, de la Pera, cabreven a Arnau de Mas, 
ciutadà de Girona, certes possessions i drets que li han venut, situats a la Pera, que 
s’enumeren. 

N. Guillem Rei. 52 x 30 cms. +La Pera, 152. 
 
4881 
(1329) 1330 gener 23 
Bernat de Pera, paborde de l’Almoina, atès que el molí d’Olleta de la Peraha 

quedat sense moliner per ser excessiu el cens que pagava a l’Almoina, de 14 
migeres d’ordi, l’estableix a Guillem Bofill, de la Pera, a cens de 7 migeres. 

N. Arnau de Mas. Carta partida. 30 x 26 cms. +La Pera, 152/2 
 
4882 
1330 desembre 4 
Francesc Carbonell, fill de Guillem Carbonell, de la Pera, ven a Arnau de Mas, 

natural d’aquest lloc i veí de Girona, diversos censos i tasques de la Pera, que 
s’enumeren, pel preu de 600 sous. 

N. Guillem Rei. 74 x 30 cms. +La Pera, 153. 
 
4883 
1330 novembre 21 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, atès que Pere Cornell, de la Pera, 

home propi de la mateixa, havia venut a Pere Ferrer, draper de Girona, el directe 
domini i un cens d’una gallina que rebia de Pere Bofill, de la Pera, per una casa 
situada al mateix lloc, indret de Puig Alberich, i altres tasques i censos que 
s’enumeren, firma les vendes a canvi de rebre de dit Pere Cornell el directe domini 
d'una feixa situada a l’indret de Morlana, que aquest li cabreva. 

N. Arnau de Mas. Carta partida. 62 x 29 cms. +La Pera, 154. 
 
4884 
1331 agost 1 
Brunissendis, filla de Guillem Foixà de “Cuellis”, parròquia de Foixà i esposa 

de Bernat Bofill, de la Pera, es fa dona pròpia de l’Almoina per raó del seu 
matrimoni. 

N. Arnau de Mas. 15 x 31 cms. +La Pera, 155. 
 
4885 
(1331) 1332 març 14 
Berenguer Guerau, de la Pera, ven a Berenguer des Ferrer (ms.: Sarrer), del 

mateix lloc, una peça de terra situada a la Pera, indret de Socarrat. 
N. Jaume Martí, de Monells. 21 x 24 cms. +La Pera, 156. 
 
4886 
1331 octubre 7 
Pere Almar, de la Pera estableix a Pere Ponç de Sant Joan de Mollet, una terra 

que té al terme de Flaçà, indret de Bruguera, a cens de 8 sous, per 10 sous 
d’entrada. 

N. Arnau de Mas. Carta partida. 33 x 32 cms. +La Pera, 157. 
 
4887 



(1332) 1333 febrer 10 
Arnau de Mas, notari de Girona, estableix a Ponç de Riurans una casa que té a 

ponent de la cellera de la Pera, a cens d’una quartera de blat, prohibició de tenir-
hi gallines i obligació de reconstruir-la en el termini d’un quinquenni, per 40 sous 
d’acapte. 

N. Ramon Viader. Carta partida. 39 x 26 cms. +La Pera, 158. 
 
4888 
1333 juliol 8 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, estableix a Arnau de Mas, notari de 

Girona, a meitat d’un camp situat a la Pera, indret de Rabasts, que havia estat de 
Pere Guerau de Caselles, del que s’indiquen antics posseïdors, a tasca, i en rep 303 
sous per a la compra de gra. 

N. Guillem Rei. Carta partida. Hi ha els dos exemplars. 45 x 38 cms. +La Pera, 
159. 

 
4889 
1334 maig 23 
Guillem Ramada i Guillema, esposos de la Pera, venen a Arnau de Mas, notari 

de Girona, una migera de blat de cens sobre una casa seva situada a la Pera i el 
directe domini de la mateixa, per 150 sous. 

N. Ramon Viader. 46 x 29 cms. +La Pera, 160. 
 
4890 
1334 octubre 8 
Guillem Perpinyà, de la Pera, amb consentiment de Guillem Cassà de 

Pedrinyà, oncle seu, i dels seus cosins Guillem Bassí, de la Pera, i Pere Vidal, de 
Rissec, parròquia de Madremanya, ven a Arnau de Mas, notari de Girona, quatre 
migeres de blat censals que rep sobre una terra situada a la Pera, indret d’Era 
Nova, per 350 sous. 

N. Ramon Viader. 56 x 30 cms. +La Pera, 161. 
 
4891 
(1335) 1336 febrer 3 
L’abat Ramon del monestir de Sant Esteve de Banyoles enfranqueix Guillema 

de Soler, filla de Vidal de Soler, de Ruïlles, parròquia de Mieres. 
N. Pere Amic, de Banyoles. S. Galceran de Bàscara. 15 x 22 cms. +La Pera, 

162. 
 
4892 
(1335) 1336 març 7 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, estableix a Berenguer Mateu, de la 

Pera, home propi de la mateixa, la meitat del molí de l’Olleta, situat a la riera de la 
Pera, del que l’altra meitat és de Pere Almar, del mateix lloc, a cens de 4 migeres 
d’ordi a l’Almoina, dues migeres al bisbe i 3 migeres a Bernat d’Abellars, cavaller. 

N. Ramon de Bruguera. Carta partida. 37 x 36 cms. +La Pera, 163. 
 
4893 
1335 octubre 17 



Cecília, viuda de Pere de Sitjar, de la Pera, reconeix ser dona pròpia de 
l’Almoina i fer un quartó de cera de cens. 

N. Arnau de Mas. 17 x 28 cms. +La Pera, 164. 
 
4894 
1337 juliol 16 
Pere Guerau, de Madremanya, i els seus fills Arnau i Pere, reconeixen ser 

persones pròpies de l’Almoina, i declaren no fer més de 30 sous de remença i 
eixorquia. 

N. Ramon de Bruguera.carta partida. 38 x 34 cms. +La Pera, 165. 
 
4895 
1338 maig 16 
Bernat Berenguer, Pere Ponç, Guillem de Canal, Pere Joan i Ramon de Terra, 

tots de Foixà, cabreven a Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, possessions 
situades a Foixà. 

N. Ponç Aer, de Foixà. 53 x 35 cms. +La Pera, 166. 
 
4896 
(1340) 1341 febrer 9 
Pere de Font, de la Pera, reconeix ser home propi de l’Almoina, per haver-ho 

estat els seus pares. 
N. Ramon de Bruguera. 14 x 38 cms. +La Pera, 167. 
 
4897 
(1340) 1341 febrer 9 
Francesca, filla de Ramon d’Oliveres, de Sant Martí Vell, i esposa de Pere 

Cornell, de la Pera, es fa dona pròpia de l’Almoina per raó del mas Cornell on s’ha 
casat. 

N. (...) 22 x 25 cms. +La Pera, 168. 
 
4899 
1342 juliol 25 
Berenguer Ramada i Ramon Ramada, fills de Guillem Ramada de la Pera, es 

fan homes propis de Jaume Rigau, escrivà de Girona, i prometen fer-li 12 diners 
de cens. 

N. Pere Costa, de Girona. 17 x 30 cms. +La Pera, 169. 
 
4900 
(1343) 1344 març 24 
Ramon des Ferrer, fill d’Arnau des Ferrer, de Sant Sadurní, enfranquit pel 

bisbe, es fa home propi de l’Almoina per haver entrat al mas Ametller de Cassà de 
Pelràs, on ha casat amb Agnès, propietària del mateix. 

N. Ramon de Bruguera. 17 x 34 cms. +La Pera, 170. 
 
4901 
1343 abril 1 
Pere Albert, de Madremanya, ven a Simó de Prat, taverner de Girona, 15 sous 

de cens que rep sobre una terra dita “Sobre ça Vall”, situada a Madremannya, 



prop del Torrent de Vall, que és a durecte domini de l’Almoina, pel preu de 12 
lliures. 

Sense cloure. 56 x 46 cms. +La Pera, 171. 
 
4902 
1343 novembre 21 
Guillema Gener, filla d’Arnau Dolça de la Pera i el seu fill Guillem, venen a 

Guillem Miquel, del mateix lloc, una vinya que tenen a la Pera, indret de Coll de 
Foixà, que és a directe domini de Francesca, filla d’Arnau de Mas, notari de 
Girona, pel preu de 18 sous. 

N. Pere Rei. 35 x 31 cms. +La Pera, 172. 
 
4903 
(1344) 1345 gebrer 9 
Pere Guerau de Caselles, de la Pera, ven a Pere Almar, també de la Pera, la 

tasca que rep per raó de batlliu sobre una feixa de Ramon de Sitjar, situada a 
l’indret d’es Pont, i sobre un camp de Guillem Poch, situat al mateix indret, per 25 
sous. 

N. Guillem de Coll. 24 x 27 cms. +La Pera, 173. 
 
4904 
1345 abril 6 
Arnau Batlle i Raimunda, esposos de Flaçà, fan donació a la seva filla 

Elicsendis de 2.000 sous i aixovar, que ella aporta en dot al seu futur marit, 
Berenguer Sabater, de Riurans, parròquia de la Pera, que hipoteca per ells el mas 
Sabater i una casa situada a la cellera de la Pera, que té per l’Almoina. 

N. Guillem de Coll. Carta partida. 38 x 36 cms. +La Pera, 174. 
 
4905 
1345 juliol 1 
Elicsendis, esposa de Berenguer Sabater, de Riurans, parròquia de la Pera, 

enfranquida per Ramon Guillem d’Enveig, prior de Santa Maria de Ridaura, es fa 
dona pròpia de Pere Casadevall, paborde de l’Almoina. 

N. Ramon Viader. 21 x 29 cms. +La Pera, 175. 
 
4906 
1386 febrer 15, Girona 
Guillema, filla de Guillem Ametller, propietària del mas Ametller de Cassà de 

Pelràs, que ha casat al mas Alofra de Rupià, enfranquida pel bisbe, es fa dona 
pròpia de l’Almoina per raó del dit mas Ametller. 

N. Guillem Llobet. 13 x 41 cms. +La Pera, 176. 
 
4907 
(1346) 1347 febrer 26 
Bernat de Albis, paborde de Maig de la seu, enfranqueix Cília, filla de Bernat 

Jaume de la Pera, per 2 sous 8 d. 
N. Ramon de Bruguera. 20 x 24 cms. +La Pera, 177. 
 
4908 
1348 setembre 18 



Domènec de Gornal, Ramon de Santmedir i Guillem de Vinyoles, cònsols de 
l’hospital nou de Girona, atès que Francesca, filla i hereva d’Arnau de Mas, notari 
de Girona va instituir hereu universal l'esmentat hospital, venen a Caterina, 
esposa de Bernat Bertran, draper i germà de dita Francesca, l’herència per 1.300 
sous. 

N. Bartomeu Vives. 60 x 43 cms. +La Pera, 178. 
 
4909 
(1350) 1351 gener 12, Foixà 
Pere de Garrigàs, rector de la capella del castell de Foixà, enfranqueix 

Francesca, filla de Bernat Andreu, de Cassà de Pelràs, per 2 sous 8 d. bar. 
N. Ponç Arnau 
15 x 28 cm 
+La Pera, 179. 
 
4910 
1350 maig 9 
Bernat Andreu, hereu de Bernat Andreu, del veïnat de Planils, parròquia de 

Cassà de Pelràs, atès que el mas Ametller de Cassà ha quedat despoblat i que n’hi 
correspon la successió, a condició de fer-se home propi de l’Almoina, el renuncia. 

N. Bartomeu Vives. 35 x 38 cms. +La Pera, 180. 
 
4911 
1351 maig 18, Girona 
Bernat Miquel, de la Pera, fillde Francesc Miquel i Maria, reconeix a Pere 

Casadevall, paborde de l’Almoina, ser home propi d’aquesta per raó dels seus 
pares i per raó de la borda Sitjar de la Pera, on ha entrat. 

N. Francesc Viader. 17 x 32 cms. +La Pera, 181. 
 
4912 
1350 juny 3 
Cília, filla de Bernat Jaume, de la Pera, i esposa de Guillem de Caselles, 

enfranquida pel paborde de maig de la seu, es fa dona pròpia de l’Almoina per raó 
del mas Caselles de la Pera. 

N. Francesc Viader. 20 x 28 cms. +La Pera, 182 
 
4913 
1350 agost 6 
Berenguer Ramon, sabater de Girona, i Bernat, filla i hereus de Ramon 

Berenguer de Mollet, venen a Arnau Corsaví, de Mollet, una vinya situada a Flaçà, 
indret de Bruguera, a domini directe de Pere Almar de la Pera, que afronta amb la 
riera de Fontaleu, per 25 sous. 

N. Francesc Viader. 35 x 34 cms. +La Pera, 183. 
 
4914 
1351 abril 28, Girona 
Guillem Poch, de la Pera, ven a Bernat Ferrer, de Flaçà, una vinya situada a 

Flaçà, indret de Moradell, que té per Ramon de Sitjar, ciutadà de Girona, pel preu 
de 12 sous. 

N. Ramon de Peradalta. 38 x 34 cms. +La Pera, 184. 



 
4915 
1352 gener 30, Girona 
Simó, fill de Guillem Simó, de la Pera, reconeix a Pere Casadevall, paborde de 

l’Almoina, ser home propi seu. 
N. Ramon de Peradalta. 18 x 33 cms. +La Pera, 185. 
 
4916 
1352 maig 5, la Pera 
Ramon, fill de Ramon Ferrer, de la Pera, ven a Bernat Pons, del mateix lloc, 

una casa al “barri” de la Pera, que és a directe domini de l’Almoina, per 20 sous. 
Sense cloure. 25 x 30 cms. +La Pera, 186. 
 
4917 
1352 maig 3, la Bisbal 
Ramon d’Estanyol, procurador del bisbe per a les remences de persones, 

enfranqueix Elicsendis, viuda de Pere, fill de Berenguer Castelló de Fonteta, 
esposa de Guillem de Caselles, de la Pera, que passa a ser dona pròpia de 
l’Almoina. 

N. Guillem Pons. 20 x 38 cms. +La Pera, 187. 
 
4918 
1252 maig 4 
Arnau Güell, de la Pera, ven a Guillem Vesí, del mateix lloc, les entrades i 

eixides que té a casa seva a través d’un cortal d’aquest, per 25 sous bar., amb 
reserva de domini per l’Almoina. 

Sense cloure. 26 x 30 cms. +La Pera, 188. 
 
4919 
1354 gener 7, Cervià 
Francesc de Cervià enfranqueix Guillem Bernat, de Púbol, per 130 sous. 
N. Guillem Simó. 17 x 25 cms. +La Pera, 189. 
 
4920 
1354 gener 8, Girona 
Guillem Bernat, fill de Guillem Bernat, de Púbol, enfranquit pel noble 

Francesc de Cervià, i Francesca, filla de Bernat Andreu, de Cassà de Pelràs, es fan 
persones pròpies de Ramon de Clota, paborde de l’Almoina, per raó del mas 
Ametller de Cassà de Pelràs. 

N. Ramon de Bruguera. 27 x 32 cms. +La Pera, 190. 
 
4921 
1345 febrer 18 
Ramon Ferrer, propietari del mas Ferrer de la Pera, i el seu nét Ramon 

Ferrer, fill de Pere Guillem, venen a Pere Oliver, del mateix lloc, dues vinyes 
situades a la Pera, indret de “Camps de Salasèn”,que és a directe domini de 
l’Almoina, una vinya que tenen en franc alou al rec Cominal i una vinya dita de 
Noguer, que té per Sant Pere de Galligants, pel preu de 27 lliures. 

Sense cloure. 70 x 52 cms. +La Pera, 191. 
 



4922 
1354 desembre 18, Girona 
Guillem Pere, de Cervià, fill de Castellò Cebrià, de Gaüses, reconeix a Ramon 

de Clorta, paborde de l’Almoina, ser home propi d’aquesta i fer-li una lliura de 
cera de cens. 

N. Francesc Viader. 24 x 28 cms. +La Pera, 192. 
 
4923 
1355 setembre 12, Corçà 
Bernat Simó, fill de Berenguer Simó, de la Pera, ven a Berenguer Ferrer, del 

mateix lloc, una casa situada a la cellera de la Pera, que té a directe domini del 
bisbe, per 30 sous. 

Sense cloure. 27 x 38 cms. +La Pera, 193. 
 
4924 
1359 juliol 11, Madremanya 
Pere Guerau de Madremanya, fill de Pere Guerau, reconeix a Ramon Ferrer, 

obtentor del benefici fundat a la seu per Arnau d’Escala, ser home propi de 
l’Almoina per haver-ho estat el seu pare i el seu avi. 

N. Ramon de Bruguera. 48 x 41 cms. +La Pera, 194. 
 
4925 
1359 octubre 14, Girona 
Guillem de Font, fill de Pere de Figuera, que ha casat al mas de Font de la 

Pera, reconeix a Ramon Ferrer, obtentor del benefici fundat a la seu per Arnau 
d’Escala, ser home propi de l’Almoina per haver-ho estat el seu pare. 

N. Guillem Llobet. 23 x 42 cms. +La Pera, 195 
 
4926 
1361 febrer 16, Girona 
Guillem de Font, fill fr Pere de Figuera, casat al mas Font de la Pera, es fa 

home propi de l’Almoina. 
N. Ramon de Peradalta. 30 x 33 cms. +La Pera, 196. 
 
4927 
1363 abril 25, Girona 
Peregrina, filla de Berenguer de Vilar de Flaçà, enfranquida pel paborde de 

Juny de Sant Feliu de Girona, es fa dona pròpia de l’Almoina per haver entrat al 
mas Sabater de Riurans. 

N. Bernat de Cantallops. 25 x 31 cms. +La Pera, 197. 
 
4928 
1363 abril 25, Girona 
Berenguer Sabater, de Riurans, parròquia de la Pera, es fa home propi de 

l’Almoina en mans de Nicolau Font, procurador de la mateixa, per haver-ho estat 
el seu apre. 

N. Bernat de Cantallops. 25 x 31 cms. +La Pera, 198 
 
4929 
1373 setembre 14, la Pera 



Francesc Cendra, de la Pera, hereu de Bartomeu Cendra, ven a Andreu 
Vilanova, també de la Pera, una vinya, situada a la Pera, indret de Puig Bach, per 
7 lliures. 

Sense cloure. 34 x 39 cms. +La Pera, 199 
 
4930 
1364 abril 8, Girona 
Peregrina, filla de Berenguer de Vilar de Flaçà, enfranquida pel paborde de 

Juny de Sant Feliu de Girona, es fa dona pròpia de l’Almoina per haver entrat al 
mas Sabater de Riurans. 

N. Ramon de Bruguera. +La Pera, 200.  
 
4931 
1364 juny 25, Girona 
Pere Almar, nét de Pere Almar, propietari del mas Aumar o de Lledó, del 

veïnat de Riurans de la Pere, aque ha heretat a través de Cília, esposa d’en 
Campllonguell, veí de Girona, es fa home propi de l’Almoina per raó del dit mas. 

N. Ramon de Bruguera. 40 x 37 cms. +La Pera, 201. 
 
4932 
1364 novembre 9, Corçà 
Joan Bofill, fill de Jaume Bofill de la Pera, ven a Arnau Vicenç, del mateix lloc, 

una vinya situada a la Pera, indret de Pedrablanca, que es té per la pabordia de 
Maig i per l’Almoina de la seu, pel preu de 20 sous. 

Sense cloure. 30 x 35 cms. +La Pera, 202. 
 
4933 
1359 novembre 18, Girona 
Capbreu de possessions situades a Madremanya i Sant Martí Vell de rendes 

que l’Almoina i el benefici fundat a la seu per Arnau de Bordils reben per indivís 
de Pere de Bevià (0), Pere de Roca de Bevià (1), Arnau Jordi, (2), Brunissendis, 
esposa de Guillem de Pla (3), Ramon de Torre (4), Pere Arnau (5), Pere de Pou (6), 
Berenguer de Vinyes (7), Dalmau Llabià (8), Pere Pagès (9), Brunissendis, esposa 
de Pere Pagès d’Amer (19), Berenguer Pagès de Vilet (11), Pere Albert de Bevià 
(12), Pere Ponç de Palol (13), Bernat Berenguer (14), Elicsendis, filla de Ramon de 
Casademont de Llach (15), Guillem, fill de Pere de Plegamans (16), Bernat 
Berenguer, com a administrador de la seva filla Bernarda (17), Berenguer Sabater 
(18), Berenguer Negre de Ferreres, de Flaçà (19)m Berenguer de Pla (20) i 
Berenguer de Vinyes (21), 

N. Ramon de Bruguera. 700 x 59 cms. +La Pera, 203. 
 
4934 
1363 abril 12 
Guillem de Queixàs i Nicolau de Vilosa, ciutadans de Girona, procuradors de 

Narcis Bertran, fill de Pere Bertran, per vendre béns a fi de satisfer a Francesca, 
germana de dit Narcís i esposa de Francesc de Queixàs, la seva letítima de 4.000 
sous, empenyoren a dit Francesc de Queixàs 11 migeres de blat que reben de 
diversos veïns de Mollet per terres que s’enumeren. 

Sense cloure. 55 x 57 cms. +La Pera, 204. 
 



4935 
1366 setembre 11, Girona 
Caterina, esposa de Pere Almar, de la Pera, es fa dona pròpia de l’Almoina. 
N. Joan de Fontcoberta. 14 x 36 cms. +La Pera, 205. 
 
4936 
1366 desembre 1, Girona 
Nicolau Miquel i la seva esposa Brunissendis, de la Pera, enfranquits per 

Francesc de Cervià, senyor dels castells de Cervià i Púbol, es fan persones pròpies 
de l’Almoina per raó del mas Sitjar o Miquel, de la Pera, que dit Nicolau ha 
heretat del seu pare, Francesc Miquel. 

N. Bernat Pintor. 27 x 32 cms. +La Pera, 206. 
 
4937 
1367 abril 6, Girona 
Francesc Rigau, fill de Jaume Rigau, escriptor de Girona, ven a Francesc de 

Queixàs, també sscriptor de Girona, el domini que tenia sobre Berenguer Ramada 
i Joan Ramada, de la Pera, per 100 sous bar. 

N. Joan de Fontcoberta. 52 x 26 cms. +La Pera, 207. 
 
4938 
1367 abril 7, Girona 
a) Berenguer Ramada, de la Pera, reconeix ser home propi de Francesc de 

Queixàs per la venda de la seva persona feta per Jaume Rigau a aquest. 
b) Ramon Ramada, també de la Pera, fa semblant reconeixement. 
N. Joan de Fontcoberta. 47 x 36 cms. +La Pera, 208. 
 
4939 
1368 març 18, Girona 
Ramon de Masó i Nicolau de Font, rectors de l’Almoina, atès que el mas Bofill 

de Riurans, de la Pera, ha restat rònec, l’estableixen a Pere Closella, mercader de 
Girona, amb rebaixa de cens, que queda reduït a 31 sous 8 diners per diverses 
possessions que es descriuen. 

N. Pere de Prat. Carta partida. 69 x 67 cms. +La Pera, 209. 
 
4940 
1368 novembre 16, Girona 
Pere Comte, procurador i tutor de Francesc, fill de Bernat Bertran, de Girona, 

i de Caterina, esposa seva i filla d’Arnau de Mas, notari de Girona, i Nicolau de 
Vilosa, marmessor amb dit Pere de l’esmentata Caterina, a fi de satisfer a 
Francesc de Queixàs, de Girona, germà de dita Caterina, un deute de 73 lliures 14 
sous, venen en subhasta a Dolça, viuda de Bernat de Queixàs, barber de Girona, 
diversos censos de la Pera. 

N. Pere Mut. 69 x 81 cms. Hi ha còpia sense cloure. 83 x 63 cms. +La Pera, 210. 
 
4941 
1368 novembre 16, Girona 
Francesc de Quintà, procurador de Pere Comte, que ho és de Francesc, fill de 

Berntran Bertran, i Nicolau de Vilosa, marmessors de Caterina, mare de dit 



Francesc, firmen rebut a Dolça, viuda de Bernat de Queixàs, de 82 lliures, preu de 
venda de diversos censos de la Pera. 

N. Pere Mut. 69 x 59 cms. +La Pera, 211. 
 
4942 
1368 novembre 16, Girona 
Francesc de Queixàs, escriptor de Girona, firma rebut a la seva mare Dolça, 

viuda de Bernat de Queixàs, de 65 lliures 11 sous, part del preu de venda de certs 
censos de la Pera. 

N. Pere Mut. 69 x 59 cms. +La Pera, 211/1. 
 
4943 
1369 maig 26, Girona 
El bisbe Ennec de Valtierra firma a Dolça, viuda de Bernat de Queixàs, la 

compra feta als marmessors de Caterina, filla d’Arnau de Mas i esposa de Bernat 
Bertran, de censos de la Pera. 

N. Guillem Llobet. 28 x 54 cms. +La Pera, 211/2. 
 
4944 
1370 abril 24, Girona 
Francesc de Queixàs, escriptor de Girona, firma a la seva mare Dolça la 

compra del mas Carbonell de la Pera, feta als marmessors de Caterina, esposa de 
Bernat Bertran, de Girona, per 180 sous. 

N. Simó de Bosseganys. 19 x 54 cms. +La Pera, 211/3. 
 
4945 
1369 gener 28, la Pera 
Francesca, filla de Pere Solà, de la Pera, ven a Andreu Vilanova, del mateix 

lloc, un hort situat a la Pera, prop de la Riera, que té pel bisbe, per 20 sous. 
Sense cloure. 25 x 36 cms. +La Pera, 212. 
 
4946 
1370 gener 2, Corçà 
Nicolau Miquel, de la Pera, ven a Bartomeu Dolça, del mateix lloc, una vinya 

erma situada a la Pera, indret de Puig Bataller, que és a directe domini de 
Francesc de Queixàs, de Girona, per 30 sous. 

Sense cloure. 36 x 29 cms. +La Pera, 213. 
 
4947 
1375 abril 11, Girona 
Francesc de Queixàs, ciutadà de Girona, ven a Antoni Saví, de la Pera, el 

directe domini d’una terra d’aquest, pròxima a la riera de Pontil, indret d’Olleta, 
per 5 florins d’or d’Aragó. 

N. Pere Mut. 58 x 26 cms. +La Pera, 214. 
 
4948 
1375 octubre 18, Girona 
Pere Cluselles, la seva nora Margarida i la seva néta Narcisa venen a Arnau 

Almar, clergue, el mas Bofill de Riurans, de la Pera, que es té per l’Almoina, pel 
preu de 2.130 sous. 



N. Narcís Simó. 78 x 60 cms. +La Pera, 215. 
 
4949 
1376 setembre 17, Corçà 
Brunissendis, filla de Pere Jaume, de la Pera, amb consentiment del seu marit, 

Jaume de Bosc, ven a Andreu Vilanova una casa situada dins la vila de la Pera, 
que es té pel bisbe, per 35 sous. 

Sense cloure. 58 x 35 cms. +La Pera, 216 
 
4950 
1377 febrer 7, Corçà 
Bernat Poch, de la Pera, i la seva esposa Margarida, venen a Andreu Vilanova 

una feixa situada a la Pera, indret de ça Vall, que es té pel bisbe, per 105 sous. 
N. (...) 54 x 34 cms. +La Pera, 217. 
 
4951 
1377 setembre 24, la Pera 
Pere, fill del venerable Pere Comte, assessor dels comtats de Rosselló i 

Cerdanya, i hereu de Francesc Bertran, fill de Bernat i Caterina, ven a Francesca, 
viuda de Guillem Aleu, de la Pera, un camp situat a la Pera, indret de Babats, que 
es té per la pabordía de Maig de la seu, per 48 lliures. 

Sense cloure. 64 x 52 cms. +La Pera, 218. 
 
4952 
1377 setembre 24, la Pera 
Pere, fill del venerable Pere Comte, assessor dels comtats de Rosselló i 

Cerdanya, i hereu de Francesc Bertran, fill de Bernat i Caterina, ven a Arnau de 
Vilanova, de la Pera, un camp situat a la Pera, indret d’Olleta, per 35 lliures. 

Sense cloure. 63 x 39 cms. +La Pera, 219. 
 
4953 
1378 gener 7, Girona 
Guillem, fill de Guillem Basses, de Cassà de la Selva, que s’ha casat al mas 

Caselles de la Pera, enfranquit per Gastó de Montcada, senyor de Caldes, Cassà i 
Llagostera, es fa home propi de Jaume Soler, paborde de l’Almoina. 

N. Ramon de Peradalta. 19 x 38 cms. +La Pera, 220 
 
4954 
1380 novembre 24, Girona 
Guillem Simò, bracer de Castelló d’Empúries, fill de Guillem Simó de la Pera, 

es fa home propi de l’Almoina, per haver-ho estat el seu pare. 
N. Ramon de Peradalta. 14 x 44 cms. +La Pera, 221. 
 
4955 
1381 abril 4, Girona 
Castelló Escampa, de Mollet, fill de Castelló Cebrià, de Gaüses, que era 

anomenat Guillem Pere Cebrià quan vivia a Cervià, es fa home propi de 
l’Almoina, per haver-ho estat el seu pare. 

N. Pere Pinós. 19 x 35 cms. +La Pera, 222. 
 



4956 
1385 agost 31, la Pera 
Genís Garriga, domer de la Pera, ven a Pasqual Vidal, ferrer del mateix lloc, i 

a la seva esposa Joana, una casa situada a la cellera de la Pera, que es té per 
l’Almoina, per 10 lliures. 

Sense cloure. 40 x 42 cms. +La Pera, 224 
 
4957 
1386 febrer 15, Girona 
Bernat Pareta, fill de Pere Pareta, de Corçà, enfranquit per Bernat de 

Santmiquel, donzell, es fa home propi de l’Almoina per haver-se casat al mas 
Ametller de Cassà de Pelràs amb Guillema, filla de Guillem Ametller. 

N. Guillem Llobet. 38 x 15 cms. +La Pera, 225 
 
4958 
1387 juliol 27, Girona 
Francesc de Coma i la seva esposa Cília, de la Pera, renuncien al bisbe de 

Girona, titular del benefici de la Pera, una feixa situada a aquest lloc, indret de 
Bellsolà. 

N. Guillem Banyils. 31 x 40 cms. +La Pera, 226 
 
4959 
1391 juny 5, Girona 
Pere de Toses, beneficiat de Santa Margarida del monestir de Sant Daniel, 

enfranqueix Francesca, filla de Ramon de Casadevall, de Pedrinyà, que ha casat 
amb Berenguer Sabater, de la Pera, per 2 sous 8 d. 

N. Joan de Fontcoberta. 29 x 20 cms. +La Pera, 227- 
 
4960 
1392 desembre 30, Girona 
Francesca, filla de Ramon Casadevall, de Pedrinyà, es fa dona pròpia de 

l’Almoina, per haver casat amb Berenguer Sabater, de Riurans, parròquia de la 
Pera. 

N. Joan de Fontcoberta. 27 x 34 cms. +La Pera, 228. 
 
4961 
1393 febrer 17, Corçà 
Joan Corretger, de la Pera, ven a Bernat Ferrer, de Pedrinyà, un quadró situat 

a la Pera, indret de Goambre o Malpàs, que es té per Francesc de Queixàs, notari 
de Girona, per 7 lliures. 

N. (...) 39 x 37 cms. +La Pera, 229. 
 
4962 
1395 juliol 27, Girona 
Joan ça Font àlies Moner, de Flaçà, renuncia per cens excessiu a Pere Almar, 

de la Pera, una terra erma situada a Flaçà, indret de ses Planes, per la que feia 3 
quarteres de blat de cens. 

N. Berenguer Capella. 20 x 49 cms. +La Pera, 230. 
 
4963 



1397 juny 9, la Pera 
Marquesa, esposa de Bonanat Ferrer, de la Pera, i el seu marit venen a Andreu 

de Vilanova un camp situat a la Pera, indret de Treixa, que es té per l’Almoina, 
per 80 sous. 

Sense cloure. 40 x 48 cms. +La Pera, 231. 
 
4964 
1402 febrer 22, Girona 
Bernat Ramell, de la Pera, es fa home propi de l’Almoina per la meitat, per raó 

del mas Castelló de la mateixa parròquia. 
N. Pere Mut. 19 x 28 cms. +La Pera, 232 
 
4965 
1402 febrer 22, Girona 
Agnès, esposa de Bernat Ramell, de la Pera, es fa dona pròpia de l’Almoina per 

la meitat, per raó del mas Castelló de la mateixa parròquia. 
N. Pere Mut. 15 x 25 cms. +La Pera, 233. 
 
4966 
1402 octubre 31, Girona 
Bernat Bofill de ses Roques, de la Pera, fill de Pere Bofill, es fa home propi de 

Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, per haver-ho estat el seu pare. 
N. Pere de Pont. 24 x 21 cms. +La Pera, 234. 
 
4967 
1402 octubre 31, Girona 
Guillem Simó, de la Pera, es fa home propi de Pere de Bergadà, paborde de 

l’Almoina, per haver-ho estat el seu pare. 
N. Pere de Pont. 19 x 24 cms. +La Pera, 235. 
 
4968 
1402 octubre 31, Girona 
Francesc de Riurans, de la Pera, es fa home propi de Pere de Bergadà, paborde 

de l’Almoina, per haver-ho estat el seu pare. 
N. Pere de Pont. 26 x 34 cms. +La Pera, 236. 
 
4969 
1402 novembre 16, Girona 
Ermessendis, filla de Pere Pagà, de Castelló d’Empuries, esposa de Guillem 

Simó de la Pera, es fa dona pròpia de l’Almoina per raó del seu matrimoni. 
N. Pere de Pont. 21 x 34 cms. +La Pera, 237. 
 
4970 
1402 novembre 14, Girona 
Joan Almar, fill de Pere Almar, de la Pera, es fa home propi de l’Almoina junt 

amb Francesca, filla de Guillem Llunell de Celrà, esposa seva.  
N. Pere de Pont. 20 x 35 cms. +La Pera, 238. 
 
4971 
1403 gener 9, Girona 



Arnau Güell, de la Pera, es fa home propi de Pere de Bergadà, paborde de 
l’Almoina, per raó de la borda Verda àlies Font, de la Pera, que ha comprat. 

Sense cloure. 23 x 30 cms. +La Pera, 239. 
 
4972 
1403 maig 19, Girona 
Margarida, filla de Pere Miquel, de Flaçà, es fa dona pròpia de Pere de 

Bergadà, paborde de l’Almoina, per haver casat amb Bernat Bofill al mas Bofill de 
la Pera. 

Sense cloure. +La Pera, 240. 
 
4973 
1405 desembre 15, Girona 
Francesca, filla de Pere Tomàs, de la Tallada, esposa de Joan Riurans, de la 

Pera, enfranquida per Borotmeu Ribot, paborde de Juny de Sant Feliu de Girona, 
es fa dona pròpia de l’Almoina, per raó del seu matrimoni. 

N. Pere Pinós. 14 x 33 cms. +La Pera, 241. 
 
4974 
1407 octubre 11, Girona 
Berenguer Sabater, propietari del mas Sabater de Riurans, parròquia de la 

Pere, reconeix a Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, ser home propi seu per 
raó del seu mas. 

N. Joan de Font. 21 x 32 cms. +La Pera, 242. 
 
4975 
1411 desembre 22, Girona 
Bernat Bofill de ses Roques, de la Pera, i la seva esposa Margarida, venen a 

Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, el domini directe d’una vinya i terra de 3 
vessanes i una migera de blat de cens sobre una terra situada a la Pera, indret de 
Cabanyelles, pel preu de 22 lliures. 

Sense cloure. 67 x 62 cms. +La Pera, 243. 
 
4977 
1413 febrer 10, Girona 
Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, atès que la borda Mateu de la Pera és 

buida de 80 anys ençà, redueix a Pere Jaume, successor de Guillem Maria en la 
propietat de la mateixa, la remença dels homes a 5 sous de cens. 

N. Miquel Pere. 39 x 44 cms. +La Pera, 244. 
 
4978 
1413 octubre 5, Girona 
Bernat Ametller, propietari del mas Ametller de Cassà de Pelràs, reconeix a 

Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, ser home propi seu. 
N. Joan de Font. 19 x 36 cms. +La Pera, 245. 
 
4979 
1413 octubre 5, Girona 



Sibilꞏla, esposa de Bernat Ametller, de Cassà de Pelràs, filla de Pere Martí, del 
mateix lloc, enfranquida per Jaume de Campllong, senyor del castell de Púbol, es 
fa dona pròpia de l’Almoina per raó del seu matrimoni 

N. Joan de Font. 20 x 36 cms. +La Pera, 246. 
 
4980 
1413 febrer 10, Girona 
Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, atès que el mas Cornei de la Pera és 

rònec i ha estat venut a Pere Jaume i Caterina, esposa de Guillem Bassí, del mateix 
lloc, redueix la redempció dels homes del mateix mas a cens de 16 sous. 

N. Miquel Pere. 64 x 52 cms. +La Pera, 247. 
 
4981 
1414 gener 3, Verges 
Guillem de Jafre, donzell de Jafre, enfranqueix Antònia, viuda de Pere Maria, 

de Jafre, i esposa de Berenguer Sabater de Riurans, parròquia de la Pera, per 12 
florins d’or d’Aragó. 

N. Jaume Guinart. 25 x 31 cms. +La Pera, 248. 
 
4982 
1414 gener 17, Girona 
Antònia, viuda de Pere Maria, de Jafre, esposa de Berenguer Sabater, de 

Riurans, parròquia de la Pera, enfranquida per Guillem de Jafre, donzell de Jafre, 
es fa dona pròpia de l’Almoina. 

N. Antoni Ferran. 24 x 30 cms. +La Pera, 249. 
 
4983 
1415 desembre 27, la Pera 
Joan Almar, de la Pera, ven a Guillem Pasqual i Margarida, esposos, una terra 

situada a la Pera, indret de Cabanyils, de 3 vessanes, per 100 sous bar. 
Sense cloure. 26 x 53 cms. +La Pera, 250. 
 
4984 
1416 desembre 13, Girona 
Francesca, viuda de Pere Cerir, mercader de Girona, fa donació a Pere de 

Bergadà, paborde de l’Almoina, de 10 migeres de blat censals que rep a certes 
possessions de Sant Joan de Mollet, amb autorització per invertir el capital, si es 
vulgués, en rendes que produeixin 110 sous de cens. 

N. Miquel Pere. 42 x 48 cms. +La Pera, 251. 
 
4985 
1416 gener 21, Girona 
Jordi Comes, fill de Francesc Comes, de la Pera, recineix a Pere de Bergadà, 

paborde de l’Almoina, ser home propi, com ho era el seu pare. 
N. Antoni Ferran. 17 x 32 cms. +La Pera, 252 
 
4986 
1418 agost 17, Girona 
Bernat Simó, fill de Guillem Simó, de la Pera, reconeix ser home propi de 

l’Almoina per haver-ho estat el seu pare. 



N. Miquel Pere. 21 x 29 cms. +La Pera, 253. 
 
4987 
1419 març 28, Girona 
Pere Poch, de la Pera, cabreva a Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, una 

terra que té per aquesta i per la pabordia de Maig de la seu, de cabuda 6 saions, 
situada a la Pera, indret de ça Vall, comprada a Maria, filla de Pere Corretger. 

N. Bernat de Soler. 29 x 38 cms. +La Pera, 254. 
 
4988 
1419 març 3, Girona 
Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, atès que la borda Sitjar o Miquel, de 

la Pera, que darrerament havia estat de Bernat Mateu, és abandonada, l’estableix 
a Gabriel Lledó, per 20 sous d’entrada, i en rep homenatge. 

N. Miquel Pere. 49 x 42 cms. +La Pera, 255. 
 
4989 
1421 agost 13, Girona 
Andreu Vilanova, natural de la Pera i veí de la Bisbal, ven a Pere Corretger, de 

la Pera, una feixa situada a aquest lloc, indret de Trexan que és a directe domini de 
l’Almoina, pel preu de 83 sous. 

N. Nicolau Frugell. 43 x 45 cms. +La Pera, 256. 
 
4990 
1432 gener 3, Girona 
Narcís Bells, blanquer de Girona, i la seva esposa Magdalena, viuda de 

Francesc de Queixàs, hereus de dit Francesc, venen a Joan Renau, de la Pere, el 
directe domini d’una casa situada a la Pera, que té Joan Carbonell, per 100 sous. 

N. Bernat Escuder. 53 x 37 cms. +La Pera, 257. 
 
4991 
1432 març 7, Monells 
Felipa, esposa de Miquel Comes, veí de Monells, i filla de Guillem Simó, 

reconeix ser dona pròpia de l’Almoina per haver-ho estat el seu pare. 
N. Joan Barril. 14 x 31 cms. +La Pera, 258. 
 
4992 
1442 novembre 25, la Pera 
Narcís Bonet àlies Solà i Joan Aleu, de la Pera, procuradors de Jaume 

Corretger, del mateix lloc, venen a Miquel Aleu una feixa situada a la Pera, indret 
de Traixa, de 2 vessanes de cabuda, que és a directe domini de l’Almoina, pel preu 
de 100 sous. 

Sense cloure. 31 x 44 cms. +La Pera, 259. 
 
4993 
1459 juny 10, la Pera 
Pere Reig àlies Besí, de la Pera, ven a Joan Besí, del mateix lloc, una casa dita 

mas Corney, situada a la Pera, prop de la cellera, que és a domini de l’Almoina, 
per 10 sous. 

Sense cloure. 30 x 37 cms. +La Pera, 260. 



 
4994 
1483 gener 22, Girona 
Joan Eloi Vilar, ferrer ciutadà de Girona, estableix a Joan Joan, de la Pera, 

dues eres juntes que té sota el barri de la Pera, a cens d’una migera de blat, per 
una migera de blat d’entrada. 

N. Joan Oliu. Carta partida. 37 x 28 cms. +La Pera, 261. 
 
4995 
1483 novembre 22, Girona 
Joan Eloi Vilar, ferrer ciutadà de Girona, estableix a Joan Prat, de la Pera, un 

solar que havia estat casa i que afronta amb cases enrunades, a dotze diners de 
cens, per mitja bota de vi blanc d'entrada. 

N. Joan Oliu. Carta partida. 31 x 51 cms. +La Pera, 262. 
 
4996 
1492 anril 29, la Pera 
Bartomeu Casadevall àlies Aleu i la seva filla Bartomeua, hereva universal de 

Joan Aleu, ven a Miquel Blanc mig pati de trenta pams d’ample situat a la cellera 
de la Pera, per 20 sous. 

Sense cloure. 23 x 41 cms. +La Pera, 263. 
 
4997 
1524-1551 
Capbreu de possessions i drets de la Pera, que fan a l’Almoina, Pere Sabater de 

Riurans (0), Pere Ramell pel mas Guerau Caselles (1), Pere Almar (2), Narcisa, 
esposa d’Antoni Berga àlies Conill (3), Angelina, viuda de Joan Blanc i esposa de 
Pere Sabater, pel mas Pont (4), Joana, esposa de Daniel Galceran àlies Reig (5), 
Miquel Bahí (6), Pere Renart àlies Aleu (7), Joan Pijoan (8), Gabriel Moner (9), 
Narcís Ponsatí (10), Antoni Pijaume (11), Antic Bassa, de Riurans (12), Joan Bahí 
(13), Margarida, esposa d’Antoni Piferrer àlies Sagrera, de Riurans (14 i 16), 
Antoni Noguer (15), Rafaela, esposa de Jaume Renart àlies Corredor (17), Antoni 
March (18), Cebrià Vilar i el seu fill Narcís Vilar (19-20), Antic Font de Riurans 
(21), Guillem Negre de Riurans (22) i Joan Foixà (23). 

N. Rafael Deuloféu. 600 x 63 cms. +La Pera, 264. 
 
4998 
1525 maig 28, la Pera 
Pere Almar i Antònia, esposa seva, propetària del mas Almar de la Pera, venen 

a Pere Balle, de Flaçà, la batllia de les rendes que l’Almoina rep a la Pera, per 35 
lliures. 

Sense cloure. 39 x 28 cms. +La Pera, 265. 
 
4999 
1537 juliol 31, Girona 
Gabriel Moner, de la Pera, renuncia per cens excessiu a l’Almoina una terra 

situada a la Pera. 
Sense cloure. 20 x 36 cms. +La Pera, 266. 
 
5000 



1566 març 10, la Pera 
Miquel Aleu, pagès de la Pera, ven a Antoni Sagrera, teixidor de lli del mateix 

lloc, una terra erma situada a la Pera, indret de ses Busquetes, de 3 vessanes de 
cabuda, que es té per l’Almoina, per 10 lliures. 

Sense cloure. 36 x 34 cms. +La Pera, 267. 
 
5001 
1591 gener 17, Girona 
Germà Reig, advocat de Girona, propietari del mas Reig de la Pera, ven a 

Esteve Camps, sastre, un olivar situat a la Pera, indret de les Planes, de vessana i 
mitja, i un camp de tres quarts de vessana que es té per l’Almoina, pel preu de 40 
lliures. 

N. Segimon Solà. 60 x 26 cms. +La Pera, 268. 
 
5002 
1594 abril 26, Girona 
Montserrat Albert, pagès del veïnat de Bevià, parròquia de Madremanya, 

cabreva a l’Almoina una terra comprada a Antic Llopart, de 2’5 vessanes, situada 
a Madremanya, indret de Camp del Pla. 

N. Miquel Vila. 15 x 63 cms. +La Pera, 269. 
 
5003 
1596 gener 4, Girona 
a) Miquel Auguet àlies Aleu, de la Pera, cabreva a l’Almoina una vinya situada 

a la Pera, indret de Pedra Blanca, comprada a Germà Roig. 
b) Pere Bodet, originari de França i veí de la Pera, cabreva a l’Almoina una 

part de la casa de Felip Baró, de la Pera, consistent en una cambra i una cort a 
sota. 

N. Miquel Vila. 25 x 64 cms. +La Pera, 270 
 
5004 
1596 abril 16, Girona 
Gabriel Vert, paraire de Madremanya, cabreva a l’Almoina una vinya i bosc 

situats a Madremanya, indret de Bevià, de 7 vessanes, comprat tot a en Albert de 
Bevià. 

N. Miquel Vila. 12 x 65 cms. +La Pera, 271. 
 
5005 
1597 agost 5, Girona 
Pere Blanc, pagès de la Pera, i el seu fill Joan Blanc, cabreven a l’Almoina un 

pati situat a nord de la cellera de la Pera, comprat a Germà Roig, advocat de 
Girona. 

N. Miquel Vila. 14 x 64 cms. +La Pera, 272. 
 
5006 
1598 abril 7, Girona 
Montserrat Noguer, de la Pera, cabreva a l’Almoina una terra d’un jornal i 

mig, situada a la Pera, indret de Goambre, per la que fa una migera de blat de 
cens. 

N. Miquel Vila. 12 x 64 cms. +La Pera, 273. 



 
5007 
1598 abril 18, Girona 
Montserrat Noguer, propietari del mas Noguer de la Pera, cabreva a l’Almoina 

una terra d’una vessana i mitja dituada prop del seu mas, indret de les Tallades, 
per la que fa una migera de blat de cens. 

N. Miquel Vila. 14 x 65 cms. +La Pera, 274. 
 
5008 
1598 juny 2, Girona 
Damià Aldric, domer de la Pera, cabreva a l’Almoina una vinya situada a la 

Pera, indret de Rotacans, de 2’5 vessanes, comprada a Esperança, viuda de Joan 
Salavedra, que fa tasca i dos diners de cens. 

N. Miquel Vila, 23 x 62 cms. +La Pera, 275. 
 
5009 
1598 setembre 16, Girona 
Antoni Felip Baró, carnisser, i Francesc Berga, paraire de la Pera, cabreven a 

l’Almoina una casa enrunada i un hort de la Pera, comprats a Elisabet, viuda 
d’Antoni Francós. 

N. Miquel Vila. 10 x 67 cms. +La Pera, 276. 
 
5010 
1599 abril 27, Girona 
a) Bernat Negre, de Riurans, parròquia de la Pera, cabreva a l’Almoina una 

terra pròxima al seu mas, dita la Trilla, d’una vessana i mitja, comprada a Bernat 
Baier. 

b) El mateix cabreva una terra de 4 jornals de bous, situada a l’indret de 
Ferran. 

N. Miquel Vila. 32 x 64 cms. +La Pera, 277. 
 
5011 
1599 maig 12, Girona 
Miquel Puig, del veïnat de Bevià, parròquia de Madremanya, cabreva a 

l’Almoina un camp situat al pla de Bevià, de 8 vessanes, comprat a Antic Llopart. 
N. Miquel Vila. 12 x 64 cms. +La Pera, 278. 
 
5012 
1602 setembre 10, Girona 
Pere Pont, pagès, propietari del mas Pont de la Pera, i el seu fill Antoni Pont, 

venen a Jaume Figaró, pagès de Púbol, 5’5 vessanes de bosc situades a Púbol, 
veïnat de Rovires i indret de Rotacans, que són a directe domini de l’Almoina, pel 
preu de 28 lliures. 

N. Pere Canals. 63 x 28 cms. +La Pera, 279. 
 
5013 
1620 juny 1, Girona 
Montserrat Casadevall, propietari del mas Casadevall de Pedrinyà, parròquia 

de la Pera, fa donació a la seva filla Anna del mateix mas, amb reserva de que 
ajudi per als estudis el seu germà Salvador. 



N. Pere Casadevall. 36 x 33 cms. +La Pera, 280. 
 
5014 
1632 abril 20, Girona 
Andreu Andreu, negociant de la Pera, cabreva a l’Almoina una terra de 6 

vessanes situada a la Pera, indret de Cornell, que fa cens d’una migera d’ordi. 
N. Joan Riurans. 21 x 31 cms. +La Pera, 281. 
 
5015 
1632 abril 20, Girona 
Jaume Poch, pagès de la Pera, cabreva a l’Almoina una terra de 6 vessanes 

situada a la Pera, indret de Cornell, comprada a Miquel Sagrera, bracer de la 
Pera, que fa 9 quartans d’ordi de cens. 

N. Joan Riurans. 34 x 22 cms. +La Pera, 282. 
 
5016 
(ca. 1250) 
Capbreu fet a (...) de masos de la Pera; Sitjar, Guerau Caselles, Martí Font, 

Bernat Riera, Roig, Gras, Moner, Riurans, Carreres, Romigat, Lledó, Pedró, 
Mestre, Bernat Ferrer, Giralt de sa Roca, molins d’Olleta i Espluga, Arbert de 
Bevià i Cornell. 

Sense cloure. 63 x 19 cms. +La Pera, 283. 
 
5017 
1220 juny 19 
Ramon de Serinyà i la seva esposa Catalana empenyoren a Riembau de Camós 

la meitat de tot el seu domini de Banyoles avall, situat a Cornellà, Sords, Pujals, 
Santa Llogaia de Terri, Ravós, Riudellots de la Creu i la Mota, per 200 morabatins 
que li deuen de dot i heretament de la seva filla Adelaida, esposa de dit Riembau, li 
firmen la venda que li tenen feta del domini de Corts i li donen com a fiador 
Dalmau de Creixell. 

N. Guillem, prevere. 19 x 19 cms. +Riudellots de la Creu, 3. 
 
5018 
1201 desembre 13 
a) Berenguer de Favars ven a Feliu de Milícia dos masos de Riudellots de la 

Creu, el que habita Ramon de Clota i el de Guillem de Clota, pel preu de 630 sous 
bar. 

b) El mateix venedor garanteix al comprador d’evicció la venda. 
N. Ermengol, prevere. S. Pere de Jou. 35 x 12 cms. +Riudellots de la Creu, 7. 
 
5019 
(1202) 1203 febrer 1 
Barcelona i Arnau, pagesos de Riudellots de la Creu, amb consentiment de la 

seva mare Gallarda i dels seus fills Ponç i Pere, venen a Feliu de Milícia el camp de 
la Coma, de Riudellots de la Creu, per 120 sous bar. 

N. Ermengol, prevere. 13 x 25 cms. +Riudellots de la Creu, 8. 
 
5020 
a) 1203 abril 13 



Gallarda de Riudellots i els seus fills, Pere, Ponç i Berenguera, donen a Feliu de 
Milicia una dona, de nom Garsendis, amb els seus fills, Pere, Bernat, Dominga i 
Pereta, i reben per aquest do 35 sous bar. 

b) 1203 maig 7 
Els mateixos donen al mateix Pere Domingo, fill d’Arnau Novell, i reben per 

aquest do 11 sous bar. 
N. Ermengol, prevere. S. Gener. 23 x 15 cms. +Riudellots de la Creu, 9. 
 
5021 
(1205) 1206 març 7 
Arnau d’Abadia ven a Feliu de Milícia el mas on habiten Gallarda i el seu fill, 

Pere de Riudellots de la Creu, situat a Riudellots de la Creu, pel preu de 300 sous 
bar. 

N. Bernat Esteve. S. Gener. 15 x 28 cms. +Riudellots de la Creu, 10. 
 
5022 
1209 abril 8 
Arnau Pagès, de Riudellots de la Creu, i la seva esposa Barcelona, empenyoren 

a Berenguer Novell de Gascons i al seu fill Ramon Arnau les seves parts del camp 
de Noguer i del camp de Cagalocha, i les vinyes de Canal d’Avall i de Vallamanya, 
situades a Riudellots de la Creu, en alou de Sant Feliu de Girona, per 120 sous 
bar., amb reserva del dret de Sant Feliu, consistent en un cens de 20 sous o un 
barbarroja d’or. 

N. Bernat Esteve. S. Arnau de Vilobí. 15 x 14 cms. +Riudellots de la Creu, 11. 
 
5023 
1227 agost 6 
Beatriu, viuda de Guillem de Santallogaia, amb consentiment de Guillem de 

Cornellà i de Moner de Santallogaia, ven a Berenguer Novell de Girona i al fill 
d’aquest, Ramon Arnau, un camp situat a Riudellots de la Creu, indret de Libra, 
pel preu de 470 sous bar. dels de 88 el marc. 

N. Bernat Esteve. S, Bertran de Santsalvador. 32 x 19 cms. +Riudellots de la 
Creu, 12. 

 
5024 
1227 agost 6 
Beatriu, viuda de Pere de Santallogaia, garanteix d’evicció a Berenguer Novell 

de Gascons i al fill d’aquest, Ramon Arnau, la compra que li han fet del camp de 
Libra, situat a Riudellots de la Creu. 

N. Bernat Esteve. S. Bertran de Santsalvador. 21 x 19 cms. +Riudellots de la 
Creu, 13. 

 
5025 
1232 juliol 18 
Clàusula del testament de Fèlix de Milícia, que pren per marmessors la seva 

esposa Raimunda, Guillem Bru, Ramon de Milícia fill seu, Pere de Pau, capellà de 
Sant Feliu de Girona i Berenguer Constantí; firma el dot de la seva esposa, pel que 
hipoteca la seva possessió de Bordils, i disposa que després de la mort de la seva 
esposa, tota la seva possessió de Bordils sigui del seu nebot Guillem Bru, al qual 
llega també la seva possessió de Riudellots de la Creu, excepte els dos masos de 



Clota; llega a la filla Ferrera els dos masos de Clota en esmena del mas Frugell que 
li havia donat en donació per causa de núpcies. 

N. Bernat Esteve, de Girona. S. Ricard d’Osca. 
Còpia de 1279. 38 x 22 cm 
+Riudellots de la Creu, 14. 
 
5026 
1239 abril 14 
Ramon de Costa, de Riudellots de la Creu, i la seva mare Berenguera, venen a 

Pere de Torrent una terra que tenen per Joan de Déu, fill de Bernat de Deu, a 
Riudellots de la Creu, per 40 sous bar. dels de 88 el marc. 

N. Bernat de Vic. S. Pasqual. 19 x 27 cms. +Riudellots de la Creu, 15. 
 
5027 
(1241) 1242 febrer 1 
Bernat Novell de Riudellots de la Creu, reconeix tenir per Pere Ramon de 

Carrera la casa i les terres de Riudellots que deia ser alous seus, promet pagar una 
migera d’ordi de cens, i en rep la firma per 30 sous dels de 88 el marc. 

N. Bernat de Vic. S. Ricard d’Osca. Carta partida. 24 x 22 cms. +Riudellots de 
la Creu, 16. 

 
5028 
1245 abril 22 
Berenguer, clergue i domer de Riudellots de la Creu, estableix a Bernat Novell, 

del mateix lloc, un casal situat prop del cementiri, a cens d’una gallina per 10 sous 
d’entrada. 

N. Joan, levita de Banyoles. S. Guillem d’Estany. Còpia de 1333. 16 c 29 cms. 
+Riudellots de la Creu, 17. 

 
5029 
1247 juny 15 
Raimunda d’Alou i el seu fill Bernat venen a Pere Fresols el cens d’una oca que 

reben del mas de Ramon Amalric, de Riudellots de la Creu, pel preu de 12 sous 
dels de 88 el marc. 

N. Bernat Oller. 13 x 17 cms. +Riudellots de la Creu, 18. 
 
5030 
(1247) 1248 gener 30 
Pere Guerau i la seva esposa Bernarda venen a Ponç Adalbert i a la seva 

esposa Astruga un parell de capons de cens que aquests darrers els feien per les 
cases que dits Ponç i Astruga havien establert a Pere de na Sibilꞏla, pel preu de 50 
sous. 

N. Bernat de Vic. S. Berenguer Gil. 18 x 19 cms. +Riudellots de la Creu, 19. 
 
5031 
1255 juliol 25 
Pere Ramon de Carrera, de Girona, estableix a Berenguer Pagès, de Riudellots 

de la Creu, el camp que té a aquesta parròquia, al costat del camí públic de 
Girona, per un quart dels esplets, i a condició de femar-lo en anys alterns, per 60 
sous d’acapte. 



N. Guillem de Moles. Carta partida. 21 x 15 cms. +Riudellots de la Creu, 20. 
 
5032 
1256 desembre 16 
Alamanda Gombau, filla de Pere Gombau, de Riudellots de la Creu i la seva 

mare Ermessendis defineixen a Guillem Gaufred, prevere de capítol de la seu, tot 
el que els pertoca per la batllia i per la fàbrica de l’església de Riudellots. 

N. Guillem d’Onyar. 10 x 23 cms. +Riudellots de la Creu, 21. 
 
5033 
1258 juliol 11 
Marquès de Santacecília, paborde de l’Almoina, estableix a Ramon Guixar i 

Adelaida, esposos de Sords, el capmàs que havia estat d’Arnau Ramon, situat a 
Sords, indret de Puig Torrat, la coromina que afronta amb el torrent de 
Rengalbert i el camp d’Estornell que afronta amb el Terri, a condició de construir-
hi casa en el termini de 8 anys, a cens de 12 migeres de blat, per 50 sous d’entrada. 

N. Ramon Oller de Palol, de la cúria episcopal. Carta partida. Hi ha els dos 
exemplars. 37 x 28 cms. +Riudellots de la Creu, 22. 

 
5034 
(1260) 1261 gener 18 
Testament de Berenguer de Carrera, que pren per marmessors Andreu Sunyer 

i Guillem Sunyer legista; elegeix sepultura a Sant Feliu de Girona; fa llegats a 
Ramon de Santmartí, clergue cosí seu, a Raimunda, cosina seva, filla de Ramon de 
Milícia, a satisfer amb el producte de la venda del mas on habita Ramon Bremon 
de Raset i amb l’hort que té a l’hosta de Sobreporta, ms i hort que havien estat de 
la seva mare Ferrera; divideix l’herència entre les seves germanes Sibilꞏla, 
Raimunda i Ermessendis. 

N. Bernat de Vic, de Girona. S. Miquel d’Om 
39 x 25 cm. Al dors : “Senyor de l’honor de Clota i de Riudellots” 
+Riudellots de la Creu, 23. 
 
5035 
(1263) 1264 febrer 22 
a) Adelaida, viuda de Ramon Guixar, de Sords, i el seu fill Berenguer, venen a 

Dalmau de Prat de Puigpalter, de Banyoles, el mas Puigtorrat de Sords, que els 
havia establert Marquès de Santacecília, paborde de l’Almoina, la coromina que 
afronta amb el torrent de Rengalbert, un camp de Sords, dit de ses Basses, un 
camp de Cornellà, situat a l’indret de Borina, i un altre camp, dit d’Estornell, pel 
preu de 100 sous. 

b) Marquès de Santacecília, paborde de l’Almoina, i Pere de Cornellà, 
procurador, firmen a Dalmau de Prat l’anterior venda, a condició de que es faci 
persona pròpia de l’Almoina en el termini de tres anys i faci 12 migeres de blat de 
cens. Per 30 sous d’entrada. 

N. Ramon Oller de Palol, de la cúria episcopal. 71 x 26 cms. +Riudellots de la 
Creu, 24. 

 
5036 
(1268) 1269 març 9 



Ramon de Garriga, cavaller, i la seva esposa Ermessendis, venen a Guillem de 
Clota, claver de la seu, les seves tres parts dels masos que habiten Guillem de 
Clota, Bernat de Clota i Bernat Noell, i del mas de Casademont, deshabitat, situats 
tots a Riudellots de la Creu, pel preu de 2.060 sous. 

N. Miquel d’Om, de Girona. 57 x 39 cms. +Riudellots de la Creu, 25. 
 
5037 
(1278) 1279 març 15 
Ramon de Garriga, cavaller, i la seva esposa Ermessendis fan procura a Pere 

de Roure de Garriga per donar possessió a Guillem de Clota, claver de la seu, dels 
masos de Clota de Riudellots de la Creu, a condició que aquest els firmi debitori de 
1.009 sous que els deu del preu i cancelꞏli un altre debitori de 1.500 sous. 

N. Guillem Pere, de Peralada. 14 x 20 cms. +Riudellots de la Creu, 26. 
 
5038 
(1278) 1279 març 9 
Sibilꞏla i Raimunda, filles de Pere Ramon de Carrera, amb consentiment de 

Berenguer de Vilert, marit de Sibilꞏla, i d’Andreu Sunyer, marit de Raimunda, 
cedeixen a Guillem Clota, claver de la seu, els seus dret sobre els masos Clota, 
Casademont i Novell de Riudellots de la Creu. 

N. Miquel d’Om 
33 x 27 cm.  
+Riudellots de la Creu, 27. 
 
5039 
1283 maig 18 
Berenguer Pagès, de Riudellots de la Creu, reconeix a Guillem de Clota, 

clergue de Girona, tenir per ell en tres quarts i per la senyora Raimunda, viuda 
d’Andreu Sunyer per un quart, un camp situat sobre l’era del seu mas Pagès, 
comprat a Bernat Novell, pel que fa a aquest dos diners d’auxili de cens. 

N. Besalú Burgués. 9 x 22 cms. +Riudellots de la Creu, 28 
 
5040 
1283 octubre 7 
Ferrer Novell de Gascons, de Riudellots de la Creu, cabreva a Guillem de 

Clota, clergue de la seu, quatre camps que té a aquest lloc, en ¾ per ell i en ¼ per 
Raimunda, esposa d’Andreu Sunyer, ciutadà de Girona, situats als indrets de 
Pratmajor, Freixenells i Jonquets. 

N. Besalú Burgués. 18 x 19 cms. +Riudellots de la Creu, 29. 
 
5041 
(1285) 1286 febrer 5 
Guillem Cebrià, de Ravós de Terri, cabreva a Guillem de Clota, clergue de la 

seu en dues parts i a Guillem Sunyer, de Girona, en una part, un camp que té a 
Riudellots de la Creu, indret de Pratmajor, i reconeix fer al mas Casademont 4 
doners d’auxili de cens, i a dit Guillem de Clota, tasca i braçatge. 

N. Ramon Garlendis. 14 x 23 cms. +Riudellots de la Creu, 30. 
 
5042 
1287 setembre 7 



Testament de Guillem de Clota, paborde de l’Almoina, que pren per 
marmessors Jaume d’Albons, cabiscol de Sant Feliu de Girona i el claver de la seu; 
elegeix sepultura a la seu; fa llegats al seu germà, Ferrer de Clota, al seu nebot, 
Ramon i al seu pare, Guillem; llega a l’Almoina la possessió dita de Clota, 
comprada a Ramon de Garriga, a fi que es doti un dia de pa, i institueix hereva la 
mateixa Almoina. 

N. Besalú Burgués. 35 x 23 cms. +Riudellots de la Creu, 31. 
 
5043 
(1290) 1291 gener 21 
Bonanata, filla de Guillem Gascons, constitueix en dot per a Berenguer de 

Molló 350 sous, pels que hipoteca un camp situat a Gascons, parròquia de 
Riudellots de la Creu, una vinya al puig de Montaspre i una casa de la Vilanova de 
Girona. 

N. Besalú Burgués. 
Carta partida, 27 x 23 cm.  
+Riudellots de la Creu, 32. 
 
5044 
1295 maig 24 
Bernat, fill de Bernat Novell, de Riudellots de la Creu, i d’Adelaida, esposos, 

reconeixen ser emancipat del seu pare i residir amb la seva esposa a Menorca, 
renuncia al seu pare tot el dret de legítima sobre el mas d’aquest. 

N. Besalú Burgués. 17 x 23 cms. +Riudellots de la Creu, 33. 
 
5045 
(1302) 1303 gener 28 
Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, i Guillem Sunyer de Girona 

estableixen a Arnau Clota, fill d’Arnau Casademont de Riudellots de la Creu, el 
mas Clota d’aquest lloc, a cens de 5 sous, 2 mitgeres de blat i altres prestacions. 

N. Pere Burgués. 
Carta partida, 41 x 32 cm.  
+Riudellots de la Creu, 34. 
 
5046 
1302 agost 6 
Bartomeu de Clota, fill de Bernat de Clota, de Riudellots de la Creu i de 

Bramonda, esposos, defineix a Arnau Adroher, paborde de l’Almoina per un terç i 
a Guillem Sunyer, fill d’Andreu Sunyer, ciutadà de Girona, per un quart, el dret 
de legítima paterna que té sobre el mas Clota de Mont, de Riudellots de la Creu. 

N. Pere Burgués. 17 x 25 cms. +Riudellots de la Creu, 35. 
 
5047 
(1305) 1306 març 15 
Guillem Sunyer, de Girona, i la seva esposa Margarida venen a Arnau 

Adroher, paborde de l’Almoina, la quarta part que tenen als masos Clota, Clota de 
Mont, Casademont i Novell, de Riudellots de la Creu, pel preu de 1.200 sous bar. 

N. Besalú Burgués. 
34 x 39 cm.  
+Riudellots de la Creu, 36. 



 
5048 
1307 juny 8 
Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, firma a Guillem de Colomer, diaconil 

de Riudellots de la Creu, la casa d’aquest poble que ha comprat a Joan de Solers, 
del mateix lloc, en la qual l’Almoina té tres parts i dit Arnau una part del domini 
directe, comprada a Guillem Sunyer, ciutadà de Girona, i que li fa una gallina de 
cens. 

+N. Bernat de Reixach, de Banyoles. S. Pere Vidal. Carta partida. 32 x 23 cms. 
+Riudellots de la Creu, 37. 

 
5049 
1308 novembre 28 
Bartomeu de Clota de Munt, de Riudellots de la Creu, reconeix a Arnau 

Adroher, paborde de l’Almoina, que li ha definit el seu mas, i es dóna per ben 
pagat del salari de nunci de l’Almoina. 

N. Besalú Burgués. 16 x 22 cms. +Riudellots de la Creu, 38. 
 
5050 
1315 abril 10 
Berenguer fill de Guillem de Clota, de Riudellots de la Creu, cabreva a 

l’Almoina per tres quarts el seu mas Clota, del qual la quarta part pertany a 
Arnau Adroher, paborde, com a privada persona. 

N. Guillem de Quer. 
Carta partida, 41 x 26 cm.  
+Riudellots de la Creu, 39. 
 
5051 
1318 novembre 13 
Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, enfranqueix Berenguera, filla de 

Guillem de Clota, de Riudellots de la Creu, i d’Ermessendis, esposos, ja que era 
dona pròpia seva en una quarta part per compra feta a Guillem Sunyer. 

N. Ramon Viader. 15 x 20 cms. +Riudellots de la Creu, 40. 
 
5052 
1318 novembre 13 
Guillema, filla d’Arnau de Carrer, de Cassà de la Selva, es fa dona pròpia per 

una quarta part, d’Arnau Adroher, clergue de la seu, senyor per ¼ del mas de 
Clota, de Riudellots de la Creu, adquirit a Guillem Sunyer, per haver-se casat al 
dit mas. 

N. Ramon Viader. 15 x 24 cms. +Riudellots de la Creu, 41. 
 
5053 
1318 novembre 15 
Ermessendis, viuda de Guillem Clota, fa heretament del mas Clota de 

Riudellots de la Creu al seu fill Berenguer, amb reserva de 100 sous per a 
l’enterrament, i de dotar decentment la filla Margarida; i Arnau de Caner de 
Cassà de la Selva, dóna 2.000 sous a la seva filla Guillema, la qual els constitueix en 
dot per al referit Berenguer. 

N. Ramon Viader, de Girona. 



Carta partida, 54 x 27 cm.  
+Riudellots de la Creu, 42. 
 
5054 
(1327) 1328 gener 28 
Dalmau de Mont, canonge de la seu i sagristà de Sant Feliu de Girona, 

enfranqueix per la seva sagristia Sibilꞏla, filla d’Arnau de Roca, de Llorà, per 2 
sous 8 d. 

N. Pere Ferrer, de la cúria episcopal. 14 x 25 cms. +Riudellots de la Creu, 43. 
 
5055 
1328 abril 6 
Sibilꞏla, filla d’Arnau de Roca, de Llorà, esposa de Ramon Noell, de Riudellots 

de la Creu, es fa dona pròpia de l’Almoina per raó de la borda Noell. 
N. Arnau de Mas. 13 x 24 cms. +Riudellots de la Creu, 44. 
 
5056 
1332 maig 1 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, redueix les prestacions dels masos 

de Berenguer de Clota, Bernat Clotó de Clota, Casademont i Novell a 20 diners de 
cens anuals per cada un. 

N. Arnau de Mas. 
Carta partida, 42 x 26 cm.  
+Riudellots de la Creu, 45. 
 
5057 
1333 novembre 30 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, redueix a Pere de Pou, de Camós, a 

una tasca la prestació del camp dit Prat Major, situat al terme de Riudellots de la 
Creu que anteriorment feia tasca i braçatge. 

N. Arnau de Mas. 
23 x 28 cm.  
+Riudellots de la Creu, 46. 
 
5058 
1338 desembre 17, la Tallada 
Dalmau de Ribera, cavaller de la Tallada, enfranqueix Jacma, viuda de 

Guillem Trilla, de Tor, per una tercera part [que casa al mas Casademont de 
Riudellots de la Creu], per 95 sous. 

N. Francesc Gispert. 12 x 26 cms. +Riudellots de la Creu, 47. 
 
5059 
(1338) 1339 març 3 
Jacma, esposa d’Arnau de Casademont, de Riudellots de la Creu, filla de 

Castelló Cervià, de Raset, i viuda de Guillem Castelló, de Tor, enfranquida pel 
comte d’Empúries, per Dalmau de Ribera cavaller i per Bernat de Xesa, sagristà 
d’Ullà, es fa dona pròpia de l’Almoina per raó del mas Casademont de Riudellots 
de la Creu. 

N. Ramon de Bruguera. 18 x 34 cms. +Riudellots de la Creu, 48. 
 



5060 
(1339) 1340 febrer 8  
Ramon de Clota major de dies, beneficiat de Sant Jaume de la seu, enfranqueix 

Guillema, filla de Ramon Franch de Gascons, parròquia de Riudellots de la Creu, 
per 2 sous 8 diners. 

N. Ramon Viader, de Girona. 
13 x 37 cm.  
+Riudellots de la Creu, 49. 
 
5061 
1340 setembre 19 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, concedeix llicència a Berenguer 

Pagès de bastir casa en una terra de Riudellots de la Creu que és a directe domini 
de l’Almoina, a cens de 6 diners. 

N. Pere Massanet, de Girona. 
Carta partida. 26 x 29 cm. Hi ha els dos exemplars. 
+Riudellots de la Creu, 50. 
 
5062 
(1337) 1338 febrer 10 
Berenguer de Llasera, veguer, i Ramon Albert, ciutadà de Girona, procurador 

reial, venen a Berenguer Rei, pedrer de Girona, dues vessanes de la coromina de 
Puig de Bolol, situada al terme de Cornellà de Terri, pel preu de 52 lliures. 

N. Pere Massanet. 
43 x 35 cm.  
+Riudellots de la Creu, 51. 
 
5063 
1343 maig 3 
Berenguer Rei, pedrer de Girona, ven a Berenguer de Clota, de Riudellots de 

la Creu, dues vessanes de la coromina de Puig de Bolol, situada al terme de 
Cornellà de Terri, pel preu de 860 sous. 

N. Guillem Simó, de Cornellà. 
Amb escriptura d’àpoca. 41 x 30 cm.  
+Riudellots de la Creu, 52. 
 
5064 
1347 desembre 14 
Berenguer de Clota, i la seva esposa Guillema, de Riudellots de la Creu, venen 

al seu germà Ramon de Clota, clergue de la seu, dues vessanes de la coromina de 
Puig de Buolol, situada al terme de Cornellà de Terri, pel preu de 1.000 sous. 

N. Francesc Viader, de Girona. 
Amb escriptura d’àpoca. 69 x 41 cm.  
+Riudellots de la Creu, 53. 
 
5065 
1353 juny 22, Girona 
Ramon de Clota, clergue de la seu, estableix a Bernat Bover, de Cornellà, dues 

vessanes de la coromina de Puig de Buolol, situada al terme de Cornellà de Terri, a 
cens de 16 sous. 



N. Francesc Viader, de Girona. 
Carta partida. 29 x 38 cm.  
+Riudellots de la Creu, 54. 
 
5066 
1347 agost 16 
Bartomeu Clotó, fill d’Arnau Clotó de Riudellots de la Creu, reconeix a Pere 

de Casadevall, paborde de l’Almoina, ser home propi seu i fer 12 diners de cens. 
N. Ramon Viader, de Girona. 
17 x 29 cm.  
+Riudellots de la Creu, 55. 
 
5067 
1226 octubre 9 
Arnau Bonet de Sords fa donació a Riambau de Camós de tot el seu dret sobre 

el molí que té Berenguer de Palol. 
N. Bernat, prevere. 5 x 15 cms. Amb firma de Berenguer de Roca. +Riudellots 

de la Creu, 55bis. 
 
5068 
1349 octubre 2, Girona 
Guillem d’Escala, canonge i sagristà segon de Sant Feliu de Girona, 

enfranqueix Maria, filla de Ramon de Costa, de Riudellots de la Creu, per 2 sous 8 
d. 

N. Pere Massanet. 18 x 28 cms. +Riudellots de la Creu, 56. 
 
5069 
1358 juliol 29, Girona 
Testament de Ramon de Clota, , clergue de la seu, que pren per marmessors 

Nicolau de Font, Bernat Bosser i Ramon de Masó, clergues de la seu; elegeix 
sepultura al túmul dels pabordes de l’Almoina; llega el mas Clota de Riudellots de 
la Creu a certs cosins seus, a condició de que es facin persones pròpies de 
l’Almoina; institueix hereva la mateixa Almoina. 

N. Ramon de Bruguera, de Girona. 
47 x 54 cm.  
+Riudellots de la Creu, 57. 
 
5070 
1360 abril 18, Girona 
L’abat Pere, de Sant Pere de Galligants, firma a Nicolau de Font i Ramon de 

Masó, marmessors de Ramon de Clota, paborde de l’Almoina, rebut de 111 sous 
bar. que li devia, com a senyor útil del mas Clota de Riudellots de la Creu, pels 
anys de 1351 a 1358. 

N. Ramon Gil. 25 x 30 cms. +Riudellots de la Creu, 58. 
 
5071 
1361 gener 9, Girona 
Fra Ramon de Sitjar, cambrer del monestir de Sant Pere de Galligants, firma 

rebut a Nicolau de Font i Ramon Masó, marmessors de Ramon de Clota, paborde 



de l’Almoina, de 40 sous que devia per raó del mig terç i lluïsme del mas Colom, de 
Riudellots de la Creu.  

N. Ramon Gil. 31 x 30 cms. +Riudellots de la Creu, 59. 
 
5072 
1361 juliol 2, Girona  
a)Bernat Pagès, rector de Riudellots de la Creu, cedeix als marmessors de 

Ramon de Clota, paborde de l’Almoina els seus drets sobre el mas de Clota per 44 
sous.. 

b) Bernat de Prat de Clota, de Riudellots de la Creu, cedeix als marmessors de 
Ramon de Clota, paborde de l’Almoina els seus drets sobre el mas de Clota per 20 
sous. 

N. Ramon de Bruguera. 
49 x 41 cm 
+Riudellots de la Creu, 60. 
 
5073 
1363 febrer 11 
Pere Roig, clergue de la seu, procurador del cardenal Pere de Santa Maria 

Nova, ardiaca de Ravós de la seu, enfranqueix Brunissendis, filla de Pere Ferrer, 
de Santa Llogaia de Terri, que casa amb Guillem Nuell, de Riudellots de la Creu, 
per 2 sous 8 diners. 

N. Ramon Gil, de Girona. 
23 x 41 cm 
+Riudellots de la Creu, 61. 
 
5074 
1363 juliol 7, Girona 
Brunissendis, esposa de Guillem Nunell, de Riudellots de la Creu, enfranquida 

per l’ardiaca de Ravós de la seu, es fa dona pròpia de l’Almoina per raó del 
matrimoni que ha contret. 

N. Bernat de Cantallops. 30 x 28 cms. +Riudellots de la Creu, 62. 
 
5075 
1373 març 3, Girona 
Pere de Pou, de Ravós, ven a Bonanata, esposa de Joan Ros, i al seu fill 

Guillem Ros, de Rabós, una terra situada a Riudellots de la Creu, indret de Prat 
Major, pel preu de 6 liures 12 sous. 

Sense cloure. 
Amb escritura d’àpoca. 52 x 37 cm 
+Riudellots de la Creu, 64. 
 
5076 
1373 novembre 30, Girona 
Francesca, filla de Guillem de Perafita, de Cartellà, esposa de Guillem de 

Casademont, de Riudellots de la Creu, es fa dona pròpia de l’Almoina en mà del 
paborde Pere Dalmau, per haver-se casat al mas Casademont. 

N. Ramon Gil. 19 x 28 cms. +Riudellots de la Creu, 65. 
 
5077 



1373 novembre 30, Girona 
Guillem de Casademont, de Riudellots de la Creu, reconeix ser home propi de 

Pere Dalmau, paborde de l’Almoina, per raó del mas Casademont. 
N. Ramon Gil. 18 x 28 cms. +Riudellots de la Creu, 66. 
 
5078 
1406 desembre 7, Girona 
Joan Casademont, fill de Guillem de Casademont, de Riudellots de la Creu, 

reconeix ser home propi de Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, com ho és el 
seu pare. 

Sense cloure. 15 x 30 cms. +Riudellots de la Creu, 67. 
 
5079 
1414 octubre 18, Girona 
Bernat Gauter, de Celrà, ven a Joan Martí, de Sant Julià de Ramis, una feixa 

situada a Riudellots de la Creu, , indret de Pla de la Clota, pel preu de 22 sous. 
Sense cloure. 
Amb escriptura d’àpoca. 34 x 40 cm 
+Riudellots de la Creu, 68. 
 
5080 
1420 maig 14, Girona 
Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, estableix a Bernat Sala i el seu fill 

Guillem, de Riudellots de la Creu, la borda Clotona, que havia estat declarada 
abandonada, a cens de 3 sous en concepte d’homenatge, redimibles per 60 sous, i 
12 sous no redimibles. 

+Miquel Pere. 
71 x 53 cm 
+Riudellots de la Creu, 69. 
 
5081 
1194 novembre 22 
Testament de Joan Berenguer de Freixenadell, que pren per marmessors 

l’esposa Raimunda, la filla Adelaida, Bernat, clergue de Borgonyà, Bernat Costa, 
batlle i Arnau Oliva; elegeix sepultura a Borgonyà i llega als seus fills Pasqual i 
Narbona béns situats a Borgonyà. 

N. Arnau. 17 x 14 cms. +Riudellots de la Creu, 70. 
 
5082 
(1241) 1242 febrer 26 
Besaluna, amb consentiment d’Arnau de ses Fuselles, germà seu, pren Pere 

Pasqual de Freixenadell, de Borgonyà, per espós, dotat amb 250 sous bar de 
doblenc i aixovar. I Pere, amb consentiment de la seva mare Guillema i dels seus 
senyors, Garsendis de Santaniol i el seu fill Guerau, li dóna en donació per causa 
de núpcies el mas que habita, amb reserva per dita Guillema de ser-ne senyora i 
majora. 

N. (...) Carta partida. 23 x 20 cms. +Riudellots de la Creu, 71. 
 
5083 
(1249) 1250 març 13 



Garsendis de Sant Aniol i el seu fill Guerau venen a Bernat de Vall, clergue de 
la seu, el mas Bernat de Borgonyà, on habiten Ramon de Ponts, la seva esposa 
Ermessenda i el seu fill Deuloféu, pel preu de 300 sous melgoresos. 

N. Bernat de Vic, de Girona. S. Joan de Porqueres. 
71 x 25 cm 
+Riudellots de la Creu, 72. 
 
5084 
(1257) 1258 gener 8 
Bernat de Vall, clergue de la seu, estableix a Cervià Ferran, fill de Ramon Pere 

de Perles i a Adelaida Teixidor, de Mata, futura esposa d’aquest, el seu mas, que 
havia estat de Ramon de Ponts, situat a Borgonyà,a cens de 12 sous “cuiuscumque 
moneta cucurrerit”, per 310 sous dels de 88 el marc d’entrada. 

N. Ramon de Cassà. S. Joan de Porqueres. Carta partida. 31 x 27 cms. 
+Riudellots de la Creu,73. 

 
5085 
(1251) 1252 gener 9 
Ramon d’Adri, cavaller, garanteix d’evicció la venda que ha fet a Bernat de 

Vall, clergue de la seu, de la borda que habita Perpinyà Mut, situada a Borgonyà. 
N. Bernat de Vic. S. Miquel d’Om. 26 x 18 cms. +Riudellots de la Creu, 74. 
 
5086 
1251 octubre 21 
Ramon d’Adri ven a Bernat de Vall, clergue de la seu, el domini directe de la 

borda de Borgonyà on habita Perpinyà, fill de Pere Mut (dita borda Perpinyà), pel 
preu de 200 sous dels de 88 el marc. 

N. Bernat de Vic, de Girona. S. Joan de Porqueres. 
28 x 40 cm 
+Riudellots de la Creu, 75. 
 
5087 
1253 desembre 29 
Ramon d’Adri ven a Bernat de Vall, clergue de la seu, el mas de Llosa de 

Borgonyà pel preu de 450 sous dels de 88 el marc. 
N. Bernat de Vic, de Girona. S. Joan de Porqueres. 
Amb escriptura d’àpoca, 67 x 29 cm 
+Riudellots de la Creu, 76. 
 
5088 
1253 agost 2  
Bernat de Camós, fill de Bernat de Camós, i la seva esposa Guillema, venen a 

Bernat de Vall, clergue de la seu, el mas Biganyell de Borgonyà, pel preu de 205 
sous bar. dels de 88 el marc. 

N. Bernat de Vic, de Girona. S. Joan de Porqueres. 
32 x 37 cm 
+Riudellots de la Creu, 77. 
 
5089 
1257 agost 24 



Bernat de Vall, clergue de Girona, estableix a Castelló Serrà, de Perles, 
parròquia de Vilafreser i a la seva esposa Berenguera el mas de Borgonyà que 
havia estat de Pere de Lausa, a cens de 12 sous “cuiuscumque moneta cucurrerit” i 
tasca de pa i vi, per 240 sous dels de 88 el marc. 

N. Bernat de Vic. S. Joan de Porqueres. Carta partida. 24 x 27 cms. 
+Riudellots de la Creu, 78. 

 
5090 
1263 maig 2 
Pere Pasqual de Freixenadell, de Borgonyà, la seva esposa Estefania i la seva 

filla Maria reconeixen a Bernat de Vall, clergue de Girona, que per raó de la 
compra que han fet a Garsendis de Santaniol, del mas de l’atorgant, són persones 
pròpies de dit Bernat, i li cabreven el mas Pasqual, que fa 20 sous de cens. 

N. Bernat de Vic. S. Joan de Porqueres. 25 x 23 cms. +Riudellots de la Creu, 
79. 

 
5091 
1263 maig 2 
Brunissendis de Cornellà, el seu fill Dalmau i Ramon d’Escala, senyors del 

castell de Cornellà, venen a Bernat de Vall, clergue de Girona, el dret que tenen 
per raó del castell sobre el mas Pasqual on habita Pere Pasqual de Freixenadell, 
situat a la parròquia de Borgonyà, pel preu de 100 sous bar. 

N. Bernat de Vic. S. Joan de Porqueres. 
26 x 31 cm 
+Riudellots de la Creu, 80. 
 
5092 
1263 maig 21 
Garsendis de Santaniol, com a procuradora del seu fill, Guerau de Santaniol, 

ven a Bernat de Vall, clergue de la seu, el mas Pasqual, que habita Pere Pasqual de 
Freixenadell, de Borgonyà, junt amb la persona d’aquest, pel preu de 310 sous, que 
paga al call jueu a Bonastruc Aninay, a qui els ha manllevat per raó de l’aixovar 
de Brunissendis, filla seva i germana de dit Guerau. 

N. Bernat de Vic. S. Joan de Porqueres. 64 x 25 cms. +Riudellots de la Creu, 
81. 

 
5093 
1263 maig 2 
Pere de Costa, de Borgonyà, amb consentiment de Garsendis de Santaniol, ven 

a Bernat de Vall, clergue de la seu, dues aimines i una quartera de blat, una 
saumata de raïms, una oca i una alberga de tres àpats que rep per raó de batlliu al 
mas Pasqual de Borgonyà, pel preu de 140 sous. 

N. Bernat de Vic. S. Joan de Porqueres. 68 c 24 cms. +Riudellots de la Creu, 
82. 

 
5094 
1267 setembre 7 
Testament de Bernat de Vall, clergue de Girona, que pren per marmessors el 

paborde de l’Almoina i el claver de la seu; elegeix sepultura als dominics de 
Girona, on funda una almoina dotada amb renda anual de 26 sous; institueix un 



aniversari a la seu i un altre a Sant Miquel de Fluvià, i disposa que la resta dels 
seus béns s’apliqui a l’Almoina; la dotació consisteix en els masos de Cervià de 
Riera, de Borgonyà, comprat a Garsendis de Santaniol i al seu fill Guerau; mas 
Castelló de Lausa, també de Borgonyà, comprat a Ramon d’Adri; borda de Pere 
de Borgonyanell, del mateix poble, comprada a Bernat de Camós, i mas Pasqual de 
Freixenet, deBorgonyà, adquirit als referits Garsendis de Santaniol i Guerau. 

N. Ramon de Puig. 52 x 25 cms. +Riudellots de la Creu, 83. 
 
5095 
(1277) 1278 febrer 4 
Codicil de Bernat de Vall, clergue de la seu, que revoca una deixa de 8 sous de 

cens al capellà de Sant Miquel de Fluvià, canvia circumstàncies d’un llegat als 
dominics de Girona, disposa que l’Almoina alimenti 20 pobres un dia cada any i 
modifica un llegat a favor de la creuada a Terra Santa. 

N. Ramon Oller de Palol, de la cúria episcopal. 31 x 30 cms. +Riudellots de la 
Creu, 84. 

 
5096 
1269 abril 6 
Testament de Pere Pasqual de Freixenadell, que elegeix sepultura a Borgonyà, 

fa llegats de devoció, assenyala a la seva esposa Estefania per esponsalici un camp 
de Sords, institueix hereva sel seu mas la seva filla Maria; llega a la seva filla 
Guillema 50 sous i a a cada un dels fills 20 sous sobre les vinyes que té més enllà de 
Rencalbert, i llega al seu senyor 12 diners. 

N. Berenguer de Freixenet. 12 x 22 cms. +Riudellots de la Creu, 85. 
 
5097 
(1271) 1272 gener 13 
Arnau Pasqual, de Borgonyà, es fa home propi de Bernat de Vall, clergue de la 

seu, per haver casat al mas Pasqual, amb Maria Pasqual de Freixenadell. 
N. Ramon de Cassà. S. Ramon Estruch. 8 x 20 cms. +Riudellots de la Creu, 86. 
 
5098 
1271 agost 19 
Bernat de Vall, clergue de la seu, reconeix a Arnau de Lledó, de Borgonyà, i a 

Maria Pasqual, filla de Pere Pasqual, del mateix lloc, futura esposa de dit Arnau, 
haver pactat una composició sobre el batlliu del mas Pasqual de Borgonyà, 
comprat a Pere Costa de Borgonyà, pel que en endavant li faran una migera de 
blat, 3 sous i 8 diners de cens. 

N. Ramon de Cassà. S. Ra,on estruch. 26 x 22 cms. +Riudellots de la Creu, 87. 
 
5099 
1281 setembre 1 
Guillem de Reixach i Elicsendis, esposos de Banyoles, enfranqueixen Castelló 

Colom, fill de Bernat Colom, fill de Bernat Colom de Freixenadell, parròquia de 
Borgonyà, per 150 sous. 

N. Bernat de Reixach, de Banyoles. S. Arnau Guillem de Puig. 19 x 27 cms. 
+Riudellots de la Creu, 88. 

 
5100 



1289 octubre 28 
Guillem de Queixàs, clergue, administrador del Vestuari de la seu, enfranqueix 

Ermessendis, filla de Maria de Roca, de Borgonyà, per 22 sous. 
N. Bernat de Reixach, de Banyoles. S. Berenguer de Savarrés. 13 x 22 cms. 

+Riudellots de la Creu, 89. 
 
5101 
(1293) 1294 febrer 6 
Elicsendis, esposa de Guillem de Reixach, de Banyoles, firma a Asrnau 

Adroher, paborde de l’Almoina, la venda que l’esmentat marit seu ha fet a aquest 
del mas Colom de Freixenadell, parròquia de Borgonyà. 

N. Bernat de Reixach, de Banyoles. N. Joan de Reixach. 19 x 25 cms. 
+Riudellots de la Creu, 90. 

 
5102 
(1293) 1294 febrer 15 
Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, redueix a Jaume Colom de 

Freixenadell, parròquia de Borgonyà, a cens de 50 sous les tasques i prestacions 
personals que en rebia per raó del mas Colom. 

N. Besalú Burgués. Carta partida. 27 x 22 cms. +Riudellots de la Creu, 91. 
 
5103 
1293 juny 12 
Guillem de Reixach, de Banyoles, ven a Arnau Adroher, paborde de l’Almoina 

el mas Colom de Freixenadell, de Borgonyà, on habita Jaume Colom, pel preu de 
1.600 sous. 

N. Besalú Burgués. 28 x 44 cms. +Riudellots de la Creu, 92. 
 
5104 
1293 juny 21 
Dalmau Xatmar i Brunissendis, esposos, venen a Guillem de Reixach, de 

Banyoles, el domini que tenien per raó del castell de Cartellà sobre el mas Costa, el 
mas Colom de Freixenadell i la masoveria de Casademont, de Borgonyà, pel preu 
de 250 sous. 

N. Bernat de Reixach, de Banyoles. 37 x 27 cms. +Riudellots de la Creu, 93. 
 
5105 
(1296) 1297 març 16 
Ramon de Font, de Borgonyà i la seva germana Barcelona, firmen debitori a 

Guillema Rodera, del mateix lloc, d’un sester d’ordi a mesura de Banyoles. 
N. Joan de Reixach, de Banyoles. S. Jaume Tresfort. 17 x 19 cms. +Riudellots 

de la Creu, 94. 
 
5106 
1296 maig 22 
Pere Colom, fill de Bernat Colom de Freixenadell, parròquia de Borgonyà, fa 

donació a Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, del seu dret sobre la compra feta 
a Guillem de Reixach, de Banyoles, de tots els drets que aquest rebia al mas 
Colom. 

N. Besalú Burgués. 12 x 22 cms. +Riudellots de la Creu, 95. 



 
5107 
1296 octubre 5 
Dalmau de Creixell ven a Arnau Adroher, clergue de Girona, el domini que té 

per raó del castell de Cornellà al mas Colom de Freixenadell, parròquia de 
Borgonyà, que aquest ha comprat a Guillem de Reixach, de Banyoles, per 300 sous. 

N. Besalú Burgués. 23 x 35 cms. +Riudellots de la Creu, 96. 
 
5108 
(1298) 1299 febrer 19 
Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, redueix a Ramon de Lausa, de 

Borgonyà, i a la seva esposa Guillema, a una tasca, la tasca i mitja que rebia del 
camp de Coma, de Borgonyà, a condició de fer-li una gallina de cens o 6 diners. 

N. Besalú Burgués. Carta partida. 17 x 22 cms. +Riudellots de la Creu, 97. 
 
5109 
1301 desembre 6 
Jaume Colom de Freixenadell, de Borgonyà, reconeix al seu senyor Arnau 

Adroher, clergue de la seu, que en la venda que aquest li ha fet de 20 sous dels 50 
sous censals que rebia sobre el mas Colom, no s’han venut els foriscapis, i que els 
béns alodials que té no es poden hipotecar per esponsalici sinó per 150 sous. 

N. Besalú Burgués. 13 x 24 cms. +Riudellots de la Creu, 98. 
 
5110 
(1313) 1314 febrer 22 
Jaume Colom de Freixenadell, de Borgonyà, han heretament al seu fill Castelló 

del mas Colom, amb reserva de legítima per als fills Joan, Bernat, Berenguer, 
Ramon i Guillem, i d’ajuda d’estudis per quatre anys per dits Bernat i Ramon; i 
dit Castelló fa donació a Guillema, filla de Jaume Sobirà, de Juïgues, de 1.000 sous, 
assegurats sobre béns que té per l’Almoina, i en rep altres tants de dot. 

N. Joan de Reixach, de Banyoles. S. Bernat de Figueroles. 62 x 32 cms. 
+Riudellots de la Creu, 99. 

 
5111 
(1315) 1316 març 22 
Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, reconeix a Sibilꞏla Pasqual de 

Freixenadell, parròquia de Borgonyà, i al seu fill Pere, haver passat bons comptes 
dels censos i blat que l’Almoina rep al mas Pasqual. 

N. Francesc Simó. 11 x 18 cms. +Riudellots de la Creu, 100. 
 
5112 
1317 novembre 8 
Simó Roig, cambrer del monestir de Sant Pere de Galligants, enfranqueix 

Saurina, esposa de Berenguer, fill de Berenguer Mateu, de Santa Llogaia de Terri, 
que casa amb Cervià de Riera, de Borgonyà, per 15 sous. 

N. Berenguer d’Avinyó, de Sant Pere de Galligants. 10 x 20 cms. +Riudellots de 
la Creu. 101. 

 
5113 
(1333) 1334 març 1 



Agnès, filla de Guillem de Pla, de Camós, parròquia de Palol de Revardit, i 
esposa de Pere Pasqual, de Borgonyà, enfranquida per Jaume de Trilla, paborde 
d’Agost de la seu, es fa dona pròpia de Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, 
per haver entrat al mas Pasqual. 

N. Ramon de Vinyes. 14 x 30 cms. +Riudellots de la Creu, 103. 
 
5114 
(1333) 1334 març 1 
Bernat Pasqual i Agnès, esposos, de Borgonyà, firmen debitori a Pere de 

Casadevall, paborde de l’Almoina, de 258 sous 6 diners per raó de censos de mill i 
melca, de l’enfranquiment de Guillema, esposa de Pere Pasqual, germà de dit 
Bernat, i de la firma de l’esponsalici de dita Agnès. 

N. Ramon de Vinyes. 20 x 31 cms. +Riudellots de la Creu, 104. 
 
5115 
1337 abril 7 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, enfranqueix Guillema, filla de 

Perpinyà Roig, de Borgonyà, per 2 sous 8 d. 
N. Guillem Rei. 13 x 31 cms. +Riudellots de la Creu, 105. 
 
5116 
(1343) 1344 gener 29 
Berenguera, esposa de Perpinyà Roig, de Borgonyà, es fa dona pròpia de Pere 

de Casadevall, paborde de l’Almoina, per raó de la borda Perpinyà de Borgonyà. 
N. Guillem Simó, de Cornellà. 12 x 21 cms. +Riudellots de la Creu, 106. 
 
5117 
(1343) 1344 març 12 
Perpinyà Roig, de Borgonyà, firma debitori a Pere de Casadevall, paborde de 

l’Almoina, de 50 sous per censos endarrerits, i li obliga tot l’ordi que té al camp de 
Pla de Borgonyà. 

N. Guillem Simó, de Cornellà. 18 x 22 cms. +Riudellots de la Creu, 107. 
 
5118 
1353 abril 5 
Elicsendis, filla de Guillem de Puig, d’Ollers, i esposa de Pere Cervià, de 

Borgonyà, enfranquida per Elicsendis, vescomtessa de Rocabertí, es fa dona pròpia 
de l’Almoina per raó del matrimoni que ha contret. 

N. Francesc Viader. 20 x 28 cms. +Riudellots de la Creu, 108. 
 
5119 
1356 abril 20, Girona 
Salveta, filla de Berenguer Gill de Fonollet, de Terradelles, enfranquida pel 

Vestuari de la seu, es fa dona pròpia de l’Almoina per haver-se casat al mas Colom 
de Freixenadell, de Borgonyà, amb Bernat Colom, propietari del mateix. 

N. Ramon Gil. 30 x 35 cms. +Riudellots de la Creu, 109. 
 
5120 
1357 juny 1, Girona 



El vicari general Galceran de Montcorb, a instància de Ramon de Clota, 
paborde de l’Almoina, adjudica a aquesta, per tenir-ne el domini directe, el mas 
Pasqual de Borgonyà, atès que Bernat Pasqual i Agnès, esposos, han abandonat el 
mas. 

N. Pere Miró, de la cúria episcopal. 58 x 51 cms. +Riudellots de la Creu, 110. 
 
5121 
1370 setembre 19, Girona 
a) Ramon Albert i Pere de Montcorb, rectors del Vestuari de la seu, 

enfranqueixen Pere Roder, fill de Guillem Roder, de Borgonyà, que passa a ser 
home propi de l’Almoina per 100 sous. 

b) Pere Roder presta homenatge a Arnau de Roca, procurador de l’Almoina, 
per haver-se casat al mas Cervià de Borgonyà. 

N. Ramon de Peradalta. 39 x 30 cms. +Riudellots de la Creu, 111 
 
5122 
1382 maig 26, Girona 
Brunissendis, viuda de Bernat Colom, del mas Colom de Borgonyà, i esposa de 

Bernat Moruny, veí abans de Borgonyà i ara de Girona, reconeix a Jaume de Soler 
ser dona pròpia de l’Almoina per raó del mas Colom. 

N. Guillem Llobet. 18 x 33 cms. +Riudellots de la Creu, 112. 
 
5123 
1387 gener 20, Girona 
Jaume d’Ordis, rector de Sords, i Bernat Marí, del mateix lloc, marmessors de 

Tortosí Tortosa, fill de Bernat Tortosa, també de Sords, venen a Ramon Llosa, de 
Borgonyà, el mas Castelló de Borgonyà i terres que es descriuen i són a directe 
domini de l’Almoina, per 20 lliures. 

N. Ramon Gil. 57 x 49 cms. +Riudellots de la Creu, 113. 
 
5124 
1402 abril 18, Girona 
Joan, fill de Pere Cervià, de Borgonyà, reconeix a Pere de Bergadà, paborde de 

l’Almoina, ser home propi seu, per haver-ho estat el seu pare. 
Sense cloure. 15 x 30 cms. +Riudellots de la Creu, 114. 
 
5125 
1419 gener 26, Girona 
Guillem Cervià, fill de Pere Cervià, de Borgonyà, reconeix a Pere de Bergadà, 

paborde de l’Almoina, ser home propi seu, per ésser-ho el seu pare. 
N. Francesc Cervià. 19 x 29 cms. +Riudellots de la Creu, 115. 
 
5126 
1406 juliol 29, Girona 
Andreu Vidal, de Pujals dels Cavallers, procurador de la seva esposa Joana, 

renuncia per cens excessiu a l’Almoina la borda Pasqual de Borgonyà. 
N. Miquel Ombert. 21 x 47 cms. +Riudellots de la Creu, 116. 
 
5127 
1194 desembre 22 



Pere Poch de Prat, la seva esposa (...), el seu fill Berenguer i la seva filla Maria 
empenyoren a Nadal de Prat, els seus germans Arnau i Pere i els seus homes, un 
camp que tenen al terme de Farget [Borgonyà], indret de Burguerol, que afronta 
amb el torrent de Farget, a dos esplets per 10 sous, a condició de tornar el capital, 
si canviés el valor de la moneda, en morabatins a raó de 7 sous. 

N. Pere, prevere. 10 x 16 cms. +Riudellots de la Creu, 116. 
 
5128 
(1220) 1221 febrer 25 
Maria de Cornellana, viuda de Guillem Coc de Cornellà, junt amb els seus fills 

Joan i Pere, ven a Bernat de Vilafreser, beneficiat de Sant Pere de Cornellà, una 
terra que té a l’alou del dit benefici, pel preu de 6 sous bar. de quatern. 

N. Bernat Esteve. S. Guillem Pere. 12 x 21 cms. +Riudellots de la Creu, 118. 
 
5129 
1243 agost 18, Girona 
Pere Fabre, de Sords, promet fidelitat a Arnau de Camós, de qui reconeix ser 

home propi. 
N. Bernat de Vic. S. Ricard d’Osca. 8 x 18 cms. +Riudellots de la Creu, 120. 
 
5130 
(1249) 1250 març 13 
a) Garsendis de Santaniol i el seu fill Guerau venen a Bernat de Vall, clergue 

de la seu, un camp situat al pla de Matamós, al terme de les parròquies de 
Borgonyà i de Corts, per 200 sous. 

b) Els mateixos firmen rebut a Bernat de Vall de 500 sous, preu del mas Bernat 
de Borgonyà, venut per 300 sous, i del camp referit a l’acte anterior. 

N. Bernat de Vic. S. Joan de Porqueres. 59 x 25 cms. +Riudellots de la Creu, 
121. 

 
5131 
(1249) 1250 març 13 
Garsendis de Santaniol i el seu fill Guerau garanteixen d’evicció a Bernat de 

Vall, clergue de la seu, les dues vendes que li han fet, una del mas Bernat de 
Borgonyà, per 300 sous, i l’altra al pla de Matamós, parròquia de Corts, per 200 
sous, i li donen fermances que s’enumeren. 

N. Bernat de Vic. S. Joan de Porqueres. 58 x 21 cms. +Riudellots de la Creu, 
122. 

 
5132 
1253 agost 24 
Bernat de Vall, clergue de la seu, estableix a Perpinyà Mut, de Borgonyà, i a la 

seva esposa Genciana, la meitat d’un camp situat a Borgonyà, indret de Pla de 
Baladrers, a dues tasques i cens d’un parell de gallines, per 50 sous d’entrada. 

N. Bernat, prevere. Carta partida. 16 x 21 cms. +Riudellots de la Creu, 123. 
 
5133 
1253 setembre 12 



Arnau Ramon d’Espasèn es lliura a l’Almoina, en mà de Marquès de 
Santacecília, paborde, i fa donació a la mateixa de tots els drets que rep a Cornellà 
i Santa Llogaia de Terri. 

N. Bernat de Vic. S. Joan de Porqueres. 26 x 44 cms. +Riudellots de la Creu, 
124. 

 
5134 
1253 desembre 11 
a) Pere Vives, fill de Ramon Negre de Canell, de Corts, i la seva mare Saia 

venen a Tomàs d’Ermadàs, de Cornellà, un camp de Cornellà, indret d’Ermadàs, 
que tenen per diversos senyors, pel preu de 40 sous. 

b) El mateix ven al mateix una feixa situada a Ermadàs, pel preu de 40 sous. 
c) Ramon de Santjaume, cabiscol de Sant Feliu de Girona, firma a Tomàs 

d’Ermadàs les dues vendes anteriors. 
d) Pere Vives ven a Tomàs d’Ermadàs un quadró de terra situat a l’indret 

d’Ermadàs, pel preu de 20 sous. 
N. Bernat de Vic. S. Arnau de Santmartí. 71 x 23 cms. +Riudellots de la Creu, 

125. 
 
5135 
1254 novembre 2 
a) Arnau de Creixell firma a Pere de Prdrinyà, paborde de l’Almoina, la 

donació d’Arnau d’Espasèn, de totes les seves possessions de Cornellà, Sords i 
Santa Llogaia de Terri, amb retenció d’una casa dins del castell de Cornellà, per 
50 sous dels de 88 el marc. 

b) Brunissendis de Cornellà, esposa de Guillem de Creixell, firma el mateix per 
la mateixa quantitat. 

N. Bernat de Vic. S. Joan de Porqueres. 63 x 23 cms. +Riudellots de la Creu, 
126. 

 
5136 
1255 juny 5 
Guillem d’Espasèn, cavaller, ven a Pere de Pedrinyà, paborde de l’Almoina, 

totes les possessions del seu oncle, Arnau Ramon d’Espasèn, situades a Cornellà, 
Sords i Santa Llogaia de Terri, per 900 sous. 

N. Bernat de Vic. S. Pere d’Armentera. 61 x 24 cms. +Riudellots de la Creu, 
127. 

 
5137 
1255 juny 5 
Pere de Pedrinyà, paborde de l’Almoina, defineix a Guillem d’Espasèn, 

cavaller, totes les peticions que pogués fer-li per la firma de la venda que aqeust li 
féu el 1253 dels béns que havien estat del seu oncle, Arnau Ramon, situades a 
Cornellà, Santa Llogaia i Sords, per 900 sous de doblenc. 

N. Ramon de Cassà. S. Ramon Estruch. Carta partida. 15 x 25 cms. 
+Riudellots de la Creu, 128. 

 
5138 
1255 novembre 18 



Ramon de Mata, domer de Cornellà, enfranqueix Berenguera, filla de Ramon 
de Sadernes, de Cornellà, per 4 sous. 

N. Pere, capellà de Santa Maria d’Espasèn. 11 x 14 cms. +Riudellots de la 
Creu, 129. 

 
5139 
1256 novembre 15 
Ramon d’Escala, senyor de la meitat del castell de Cornellà, firma a Pere 

Josbert, paborde de l’Almoina, la donació que Arnau Ramon d’Espasèn havia fet a 
la mateixa, i la venda efectuada a aquesta per Guillem d’espasèn, de béns situats a 
Cornellà, Sords i Santa Llogaia de Terri. 

N. Bernat de Vic. S. Pere d’Armentera. 22 x 27 cms. carta partida. +Riudellots 
de la Creu, 130. 

 
5140 
1270 gener 27 
Ramon de Mata, domer de Cornellà, enfranqueix Guillemaa, filla de Ramon de 

Sadernes, de Cornellà, que passa a ser dona pròpia de l’Almoina, per 4 sous. 
N. Pere, prevere de Cornellà. 14 x 21 cms. +Riudellots de la Creu, 131. 
 
5141 
1297 maig 9 
L’abat Ponç, de Sant Cugat del Vallès, estableix a Jaume d’Ermadàs i 

Ermengarda, esposos de Cornellà de Terri, una terra situada a Cornellà, indret de 
Brugueram que afronta amb el torrent Camonel, a tasca i mitja de pa i tasca 
d’altres fruits, i un parell de gallines de cens. 

N. Pere de Ripoll, de Sant Cugat del Vallès. Carta partida. 25 x 26 cms. 
+Riudellots de la Creu, 134. 

 
5142 
(1300) 1301 març 2 
Fra Berenguer de Freixe, cambrer del monestir de Banyoles, enfranqueix 

Arnau, fill natural de Raimunda de Rosselló, de Palol de Farga, parròquia de 
Pujals dels Pagesos, per 30 sous. 

N. Bernat de Reixach, de Banyoles. S. Arnau Guillem de Puig. 16 x 29 cms. 
+Riudellots de la Creu, 135. 

 
5143 
(1300) 1301 març 2 
Fra Berenguer de Freixe, cambrer del monestir de Banyoles, enfranqueix 

Bernat, fill natural de Raimunda de Rosselló, de Palol de Farga, parròquia de 
Pujals dels Pagesos, per 25 sous. 

N. Bernat de Reixach, de Banyoles. S. Arnau Guillem de Puig. 14 x 27 cms. 
+Riudellots de la Creu, 136. 

 
5144 
1301 novembre 17 
Pere Martí, monjo de Cervià, i Bernat de Plaja, beneficiat de l’església del 

mateix monestir, procuradors del prior Ponç, enfranqueixen Maria, filla de 
Pasqual de Palol de Farguet, de Pujals dels Pagesos, per 2 sous 8 d. 



N. Bernat de Plaja, de Cervià. 15 x 21 cms. +Riudellots de la Creu, 137. 
 
5145 
(1306) 1307 gener 18 
Ponç Albert, prevere de capítol de la seu i rector de l’Amiversari fundat a la 

mateixa per Guillem de Cartellà, ardiaca de Ravós, i fra Bernat Rafael, prior i 
infermer de Sant Pere de Galligants, enfranqueixen Guillema, filla de Joan Rei, de 
Pujals dela Cavallers, que passa a ser dona pròpia de l’Almoina, per 2 sous 8 d. 

N. Jaume Tresfort. 18 x 21 cms. +Riudellots de la Creu, 138. 
 
5146 
(1315) 1316 març 28 
Ramon Xatmar enfranqueix Maria, filla de Guillem Genover, de Pujals dels 

Pagesos, que passa a ser dona pròpia d’Arnau de Vilarig, prevere de capítol de la 
seu i beneficiat de Cornellà, per 2 sous 8 d. 

N. Ramon Garlendis. 11 x 27 cms. +Riudellots de la Creu, 139. 
 
5147 
(1315) 1316 febrer 12 
Pere de Penedés, prior de Santa Maria d’Olives, enfranqueix Francesca, filla 

de Bernat Ferró, de Sords, que passa a ser dona pròpia de l’Almoina, per 2 sous 8 
d. 

N. Jaume Tresfort. 20 x 19 cms. +Riudellots de la Creu, 140. 
 
5148 
1418 novembre 28, Girona 
a) Bartomeua, esposa de Guillem Pere de Reig, de Sords, propietària del mas 

Dalmau de Sords, reconeix ser per aquest dona pròpia de l’Almoina. 
b) Guillem Pere Reig àlies Dalmau, de Sords, es fa home propi de l’Almoina 

per raó del ams Dalmau. 
N. Pere Cervià. 34 x 35 cms. +Riudellots de la Creu, 141. 
 
5149 
1324 abril 3 
Maria, filla de Pere Ferró de Caselles, parròquia de Sords, esposa de Dalmau 

de Puigtorrat, del mateix lloc, es fa dona pròpia de l’Almoina per raó del seu 
matrimoni. 

N. Deuloféu de Prat, de Cornellà. 9 x 22 cms. +Riudellots de la Creu, 142. 
 
5150 
1322 octubre 8 
Fra Berenguer Benet, cambrer de Sant Miquel de Fluvià, enfranqueix Bernat 

Damont, de Pujals dels Cavallers, per 80 sous. 
N. Pere Escaler, de Cornellà. 14 x 30 cms. +Riudellots de la Creu, 144. 
 
5151 
1335 setembre 22 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, redueix a Bonanata, filla de 

Berenguer de Puig i Estranya, esposos de Cornellà, a cens d’11 diners, la tasca dels 
esplets del camp d’Estornell, de Cornellà, que afronta amb el Terri. 



N. Arnau de Mas. Carta partida. 22 x 31 cms. +Riudellots de la Creu, 146. 
 
5152 
(1337) 1338 febrer 16 
Fra Bernat Negrell, cambrer del monestir de Santa Maria d’Olives, 

enfranqueix Guillema, filla de Pere de Barrera, de Sords, per 2 sous 8 d. 
N. Pere Escaler, de Cornellà. 15 x 23 cms. +Riudellots de la Creu, 147. 
 
5153 
(1328) 1329 març 2 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, que ha establert a Bernat Rigau, 

beneficiat de Cornellà, una feixa situada a Cornellà, a cens de 12 sous, li promet 
que li acceptarà la traslació del mateix cens a una altra terra, amb reserva del 
domini directe sobre la primera feixa. 

N. Ramon de Bruguera. 34 x 34 cms. +Riudellots de la Creu, 148. 
 
5154 
(1342) 1343 gener 27, Banyoles 
Guillem de Vilar, de Banyoles, i la seva esposa Brunissendis, filla de Ramon de 

Ferrerons, de la mateixa vila, venen a Bernat Rigau, clergue de Cornellà, el directe 
domini i 12 sous de cens sobre una terra situada part a Mata i part a Corts, 
pròxima al camí de Banyoles, a l’església de Corts, pel preu de 470 sous. 

N. Berenguer de Roca. S. Guillem palet. 38 x 37 cms. +Riudellots de la Creu, 
149. 

 
5155 
(1342) 1343 gener 29 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, permuta amb Berenguer Rigau, 

beneficiat de Cornellà, el directe domini i 12 sous de cens que rep a una feixa que 
té a Cornellà, per un altre cens i directe domini d’una terra que conrea Guillem de 
Vilar, de Banyoles, situada entre les parròquies de Mata i Corts. 

N. Arnau de Pols. 36 x 37 cms. +Riudellots de la Creu, 150. 
 
5156 
1342 abril 16 
Bernat de Camps, clergue, obtentor del benefici fundat per Bernat de Vilert a 

la seu, enfranqueix Maria, filla de Pere Janoher, de Pujals dels pagesos, que casa 
amb en Cyballi de Fellines, per 2 sous 8 d. 

N. Ramon de Bruguera. 17 x 29 cms. +Riudellots de la Creu, 151. 
 
5157 
1358 abril 23, Girona 
Bernat Bover, de Cornellà, cabreva a Ramon de Clota, paborde de l’Almoina, 

una feixa de la coromina que havia estat del rei, dita coromina Bouloll, per la que 
fa 16 diners de cens. 

N. Francesc Viader. 18 x 29 cms. +Riudellots de la Creu, 152. 
 
5158 
1356 febrer 23, Girona 



Romia, filla de Ferrer de Miralpeix, de Caldes, i esposa de Ramon Pasqual, de 
Campllong, enfranquida per l’abat de Sant Pere de Galligants, es fa dona pròpia 
de l’Almoina per raó del mas Pasqual de Sords. 

N.Ramon Gil. 15 x 31 cms. +Riudellots de la Creu, 153. 
 
5159 
1358 octubre 19, Girona 
Bernat Lledó, de Borgonyà, cabreva a Nicolau de Font i Ramon Masó, 

procuradors de l’Almoina, un camp dit de Pla, situat a Borgonyà, que ha comprat 
a Pere Guillem de Vilà, de Corts i a la seva esposa Mansella. 

N. Ramon Gil. 19 x 38 cms. +Riudellots de la Creu, 154. 
 
5160 
1360 gener 18, Banyoles 
Bernat Calvera, beneficiat de Santa Maria dels Turers, procurador de 

Francesc Fabre, cambrer del monestir de Banyoles, enfranqueix Jordana, filla de 
Berenguer de Llapart i d’Astruga, que casa al mas Puigtorrat de Sords, per 2 sous 
8 d. 

N. Bernat Jofre. 23 x 31 cms. +Riudellots de la Creu, 155. 
 
5161 
1340 setembre 19 
Jordana filla de Berenguer Llapart, de Sant Vicenç de Camós, viuda de 

Berenguer de Puigtorrat, de Sords, enfranquida pel monestir de Banyoles, es fa 
dona pròpia de l’Amoina en mà de Ramon Ferrer, paborde, per raó del referit mas 
de Puigtorrat. 

+Pere Miró, notari del bisbe. 
18 x 38 cm 
+Riudellots de la Creu, 156. 
 
5162 
1362 març 14, Cornellà 
Guillem de Vilar, draper de Banyoles, estableix a Berenguer de Puigtorrat de 

Mont i a la seva mare Maria, de Sords, una terra de Sords, indret de s’Agual a 
cens de 3 quarteres de blat, per 30 sous d’entrada. 

N. Joan de Frigola. Carta partida. 30 x 36 cms. +Riudellots de la Creu, 157. 
 
5163 
1367 setembre 28, Cornellà 
Bernat de Pujals, de Cornellà, ven a Berenguer de Puigtorrat de Mont, de 

Sords, una terra situada a Sords, indret d’Ageull, amb reserva de dret de pas amb 
bestiar gros, per 14 lliures. 

N. Joan de Frigola. 51 x 38 cms. +Riudellots de la Creu, 158. 
 
5164 
1368 gener 20, Girona 
Guillem Simó Marc, de Sant Medir, ven a Berenguer de Puigtorrat de Mont, 

de Sords, una vinya i ribera situada a Cornellà de Terri, que afronta amb el Terri i 
és a directe domini de l’Almoina, per 23 lliures. 

Sense cloure. 56 x 36 cms. +Riudellots de la Creu, 159. 



 
5165 
1375 gener 17, Cornellà 
Berenguer de Puigtorrat de Mont, i Margarida, esposos, amb Maria, mare de 

dit Berenguer, de Sords, venen a Guillem de Pladevall, de Cornellà, el camp 
Estornell de Cornellà, que fa una migera i mitja d’ordi de cens a l’Almoina, per 
26’5 lliures. 

N. Pere de Canelles. Còpia de 1402. 40 x 39 cms. +Riudellots de la Creu, 160. 
 
5166 
1377 octubre 12, Sant Cugat 
L’abat i monjos de Sant Cugat del Vallès redueixen a Jaume d’Ermadàs les 

prestacions del mas Ermadàs de Cornellà a cens de 17 sous. 
Sense cloure. 56 x 56 cms. +Riudellots de la Creu, 161. 
 
5167 
1415 setembre 30, Girona 
La senyora Bartomeua, esposa d’Esteve Feliu àlies Dalmau, de Sords, 

propietària del mas Dalmau de Puigtorrat de Mont, que es té per l’Almoina, el 
renuncia per cens excessiu. 

N. Pere Cervià. 21 x 36 cms. +Riudellots de la Creu, 162. 
 
5168 
1420 desembre 11, Barcelona 
Guillem Pere Dalmau àlies Reig i Bartomeua, esposos de Sords, que han definit 

el mas Dalmau a l’Almoina, recoenixen que a pesar de la definició seguexen essent 
persones pròpies de l’Almoina, i prometen fer-li una lliura de cera de cens. 

N. Bernat Mateu. 35 x 48 cms. +Riudellots de la Creu, 163. 
 
5169 
1435 desembre 7, Sords 
Bernat Geli, de Sords, que té per l’Almoina un camp pel que fa 25 sous de cens 

i prestació de 30 sous cada vegada que es casa una dona al seu mas, situat prop del 
camí reial, el renuncia per cens excessiu. 

N. Pere Gilabert. 28 x 35 cms. +Riudellots de la Creu, 164 
 
5170 
1236 abril 14 
Testament de Pere de Mansolí, clergue, que pren per marmessors el prior 

Berenguer de Sant Pere Cercada, Bernat de Vilafreser, canonge de Sant Feliu de 
Girona, Guillem de Mansolí, clergue, i Guillem, clergue de Santa Coloma de 
Farners; elegeix sepultura a Sant Pere Cercada; fa deixes a aquesta casa, a 
l'Almoina a qui llega el delme de Santa Llogaia de Terri, i altres de devoció; fa 
llegats a Guillem de Mansolí, al fill de Guillem Pere, fillol seu, a Bernat de 
Vilafreser, i a Arnau, nebot seu. 

N. Bernat Esteve. S. Arnau de Santmartí. Còpia de 1239. 50 x 18 cms. 
Riudellots de la Creu, s.n. 

 
5171 
1201 desembre 30 



Joan de Puig, de Santa Llogaia de Terri, la seva esposa Berenguera, el seu 
germà Guillem de Puig, i les seves filles, Maria, Pereta i Deuloféu, venen a Joan, 
fill de Ramon de Puig, la feixa llarga que tenen a Salta Llogaia per Perpinyà 
Moner, per 5 sous bar. 

N. Joan, prevere. 12 x 16 cms. +Riudellots de la Creu, s.n. 
 
5172 
1234 maig 15 
Pere de Cassà, cabiscol de la seu, firma a Pere Ramon de Vilademany tres 

parts de la meitat del delme i dret de fàbrega de Riudellots de la Selva 
N. (...) Dos exemplars. 12 x 12 i 15 x 12 cms. +Riudellots de la Selva, 19. 
 
5173 
(1254) 1255 març 18 
Arnau de Campmajor, que ha venut a Guillem de evesa, beneficiat de Santa 

Maria a Riudellots, per dos anys la seva octava part del delme de Riudellots de la 
Selva, li ven altres 3 anys per 130 sous bar. de doblenc. 

N. Bernat de Vic. S. Joan de Porqueres. 15 x 21 cms. +Riudellots de la Selva, 
20. 

 
5174 
1245 juny 13 
Arnau de Campmajor ven a Berenguer, clergue de Riudellots de la Selva i a 

Joan de Pastells, del mateix lloc l’octava part del derme de Riudellots, que té per 
Pere Ramon de Vilademany, per a vuit esplets, per 400 sous bar. de doblenc. 

N. Bernat de Vic. S. Arnau de Santmartí. 25 x 19 cms. +Riudellots de la Selva, 
21. 

 
5175 
(1245) 1246 febrer 4 
Arnau de Campmajor ven a Pere de Riusec, domer de Campllong, Ponç de 

Joval, de Riudellots i Pere de Nogareda, de Cassà, marmessors de Bernat, clergue 
de Riudellots, la part de delme de Riudellots de la Selva que rep per testament de 
Bernat de Balenyà, per quatre anys, per 120 sous bar. 

N. Bernat de Vic. S. Arnau de Santmartí. 26 x 16 cms. +Riudellots de la Selva, 
22. 

 
5176 
1256 agost 18 
Ermengol de Cervià, cabiscol de la seu, ven a Arnau de Vilademany un octau 

del delme de Riudellots de la Selva, que havia comprat a Arnau de Campmajor, 
per 1.600 sous bar. de doblenc, amb reserva de domini sobre el mateix. 

N. Bernat de Vic. S. Joan de Porqueres. 20 x 25 cms. +Riudellots de la Selva, 
23. 

 
5177 
1236 juliol 26 
Ermengol de Cervià, cabiscol de la seu, firma a Ramon Andreu la part del 

delme de Riudellots de la Selva que l’oncle d’aquest, Bernat de Sitjar, li ha donat. 



B. Bernat Esteve, de Girona, S. Guillem Guardier. 12 x 16 cms. +Riudellots de 
la Selva, 24. 

 
5178 
(141) 1242 febrer 11 
Pere Ramon de Vilademany firma a Ramon Andreu un quartó del delme de 

Riudellots de la Selva, que aquest ha heretat del seu oncle, Bernat de Sitjar. 
N. Bernat de Vic. S. Ricard d’Osca. 9 x 19 cms. +Riudellots de la Selva, 25. 
 
5179 
(1240)1241 febrer 8 
Arnau de Vilademany firma a Ramon Andreu un quartó del delme de 

Riudellots de la Selva, que aquest té per Pere Ramon de Vilademany. 
N. Bernat de Vic. S. Ramon de Cassà. 10 x 15 cms. +Riudellots de la Selva, 26. 
 
5180 
(1258) 1259 febrer 11 
Ramon Andreu ven a Ermengol de Cervià, cabiscol de la seu, el seu quartó del 

delme de Riudellots de la Selva, per 1.340 sous bar. de tern. 
N. Bernat de Vic. S. Joan de Porqueres. 14 x 24 cms. +Riudellots de la Selva, 

27. 
 
5181 
1259 juliol 7 
Arnau de Vilademany promet a Ermengol de Cervià, cabiscol de la seu, que 

l’endemà de Sant Miquel del 1260 li donarà poss essió del delme de Riudellots de la 
Selva que aquest ha comprat a Ranmon Andreu. 

N. Ramon de Cassà. S. Miquel d’Om. 12 x 19 cms. +Riudellots de la Selva, 28. 
 
5182 
1259 juliol 7  
Arnau de Vilademany firma a Ermengol de Cervià, cabiscol de la seu, un vuitè 

del delme de Riudellots de la Selva que aquest ha comprat a Ramon Andreu. 
N. Bernat de Vic. S. Miquel d’Om. 26 x 27 cms. +Riudellots de la Selva, 29. 
 
5183 
(1245) 1246 gebrer 3 
Ermengol de Cervià, cabiscol de la seu, firma a Arnau de Campmajor el vuitè 

del delme de Riudellots de la Selva que aquest té per llegat de Bernat de balenyà, 
per 140 sous. 

N. Bernat de Vic. S. Arnau de Santmartí. 23 x 22 cms. +Riudellots de la Selva, 
30. 

 
5184 
1245 juny 12 
Pere Ramon de Vilademany firma a Arnau de Campmajor el vuitè del delme 

de Riudellots de la Selva que aquest té per llegat de Bernat de balenyà, per 150 
sous. 

N. Bernat de Vic. S. Arnau de Santmartí. 17 x 24 cms. +Riudellots de la Selva, 
31. 



 
5185 
1256 agost 11 
Arnau de Campmajor ven a Ermengol de Cervià, cabiscol de la seu, el seu 

quartó del delme de Riudellots de la Selva, per 1.500 sous bar. de tern. 
N. Bernat de Vic. S. Arnau de Santmartí. 24 x 27 cms. +Riudellots de la Selva, 

32. 
 
5186 
1270 juny 15 
Arnau de Juvinyà, ardiaca d’Empúries, Pere de Pontós, canonge i Arnau 

d’Olives, prevere de capítol de la seu, marmessors d’Ermengol de Cervià, cabiscol 
de la mateixa seu, venen a Guillem Gaufred la part del delme de Riudellots de la 
Selva que dit Ermengol havia comprat a Ramon Andreu, ciutadà de Girona, pel 
preu de 2.000 sous. 

N. Bernat de Reixach, noatri episcopal. 24 x 34 cms. +Riudellots de la Selva, 
33. 

 
5187 
1273 maig 6 
Arnau de Miana, cabiscol de la seu, firma a Guillem Gaufred, prevere de 

capítol de la mateixa seu, un terçó del delme que aquest ha comprat als 
marmessors d’Ermengol de Cervià, de manera que cada posseïdor de l’establiment 
del delme que dit Gaufred es proposa de fer a la seu o a l’Almoina, pagui dos aurei 
a la cabiscolia. 

N. Berenguer de Forques, de la cúria episcopal. 37 x 24 cms. +Riudellots de la 
Selva, 34. 

 
5188 
(1305) 1306 març 23 
Dalmau de Tetzó, cabiscol de la seu, firma rebut a Arnau Adroher, paborde de 

l’Almoina, per raó del lluïsme del delme de Riudellots de la Selva, llegat per 
Guillem Gaufred a l’Almoina. 

N. Pere Burgués. Dos exemplars, 14 x 23 i 14 x 16 cms. +Riudellots de la Selva, 
35. 

 
5189 
1384 gener 14,Girona 
Bernat de Brugueroles, cabiscol de la seu, firma rebut a Jaume de Soler, 

sagristà de la mateixa, procurador de Dionís Fiquet (Sichem?), nou paborde de 
l’Almoina, de 26 sous pels dos morabatins que cal pagar pel lluïsme del delme de 
Riudellots de la Selva. 

N. Pere Barceló, de la cúria episcopal. 18 x 31 cms. +Riudellots de la Selva, 36. 
 
5190 
1319 juny 15 
Berenguer de Pau, cabiscol de la seu, firma rebut a Pere de Miars, nou 

paborde de l’Almoina, dels dos aurei que cada nou paborde ha de pagar a la 
cabiscolia per raó del lluïsme del delme de Riudellots de la Selva, llegat per 
Guillem Gaufred a l’Almoina. 



N. Berenguer Roig, de la cúria episcopal. 17 x 21 cms. +Riudellots de la Selva, 
37. 

 
5191 
1384 desembre 4,Girona 
Guillem Oliver d’Edstany, clergue de Girona, procurador de Bernat de 

Brugueroles, cabiscol de la seu, firma rebut a Guillem Ramon de Serres i Pere de 
Fàbrega, procuradors de Pere Radulf, paborde de l’Almoina, dels dos morabatins 
que cada nou paborde ha de pagar a la cabiscolia per l’amortització del delme de 
Riudellots de la Selva. 

N. Pere de Font. 13 x 36 cms. +Riudellots de la Selva, 38. 
 
5192 
1391 juliol 3,Girona 
Bernat Ferrer, clergue de Girona, procurador de Gil Sánchez Muñoz, cabiscol 

de la seu, firma rebut a Pere de Fàbrega, procurador de l’Almoina, dels dos aurei 
que cada nou paborde ha de satisfer al cabiscol per raó del delme de Riudellots de 
la Selva, llegat a l’Almoina per Guillem Gaufred. 

N. Bernat de Donç. 20 x 25 cms. +Riudellots de la Selva, 38bis. 
 
5193 
1336 setembre 13 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, autoriza a Bernat Gombau de 

Riudellots de la Selva a reconèixer a Berenguer de Cruïlles, cabiscol de la seu, el 
que dita cabiscolia rep cinc vuitenes parts, i la resta es divideix en tres quarts per a 
l’Almoina i una per a Ramon de Vilanova de Bescanó; i dit Pere fa l’esemntat 
reconeixement i rep la batllia contra pagament de 100 sous. 

N. Ramon de Burguera. Carta partida. 35 x 47 cms. +Riudellots de la Selva, 39. 
 
5194 
1165 setembre 20 
Pere de Vilademany estableix a Guerau Ferrer la fàbrega de districte de 

Riudellots de la Selva, a condició de rebre’n la meitat del blat que ingressa, per 30 
sous de Girona d’entrada. 

N. (...). Còpia de 1284. 10 x 27 cms. +Riudellots de la Selva, 40. 
 
5195 
s XIII, s. data 
Fragment de procés, en causa entre Ramon de Pompià i Berenguer de 

Perapertusa d’una part, i Guillem Gaufred d’altra, sobre les possessions d’aquest 
darrer a Riudellots de la Selva, compreses sota els noms de mas de Rail i mas 
Ribouta, amb deposicions dels testimonis Pere Narbona, de Fornells, Berenguer de 
Falguers, de Campllong, Arrufat d’Onyar, Dellonder, Arnau Carpi, Pere de 
Sasserra de Benaula, Arnau de Vilademany, Estrader de Vilaruric, Pere Oller de 
Fornells, Bernat d’Abadia, Joan Adalbert, Guillem Ponç. Clergue de Riudellots, 
Ferrer Ponç, Pere Agret i Ponç de Joval, de Riudellots. 

Sense cloure.125 x 22 cms. +Riudellots de la Selva, 41. 
 
5196 
1201 abril 17 



Sentència d’Arnau, ardiaca de Besalú, en causa entre Ponç, prepòsit de Sant 
Martí Sacosta, i la viuda d’Arnau de Quart i el seu fill Quartó, sobre un mas que 
havia estat d’Anglesa i el seu marit Pere Montaner, per la qual s’adjudica el mas a 
Bernat, altre fill d’Arnau de Quart, a condició de que faci homenatge a Sant Martí 
Sacosta i pagui 70 sous. 

N. Ermengol, prevere de Girona. S. Pere de Jou. Carta partida. 16 x 32 cms. 
+Riudellots de la Selva, 42. 

 
5197 
1210 agost 27 
Berenguer de Llambilles ven a Ramon de Pujals dues parellades de vinya 

situades a la parròquia de Sant Martí [de Riudellots de la Creu], al pla de Figuera, 
que ha heretat de la seva esposa Dolça i de la seva filla Narbona, i que té per la 
sagristia de la seu, per 30 sous bar. (És de Riudellots de la Creu). 

N. Arnau, prevere. 13 x 17 cms. +Riudellots de la Selva, 43. 
 
5198 
(1217) 1218 març 23 
Gaubert, cambrer de Sant Pere de Galligants, estableix a Joan de Puigsec una 

feixa situada a la parròquia de Riudellots [de la Creu], a l’erm de Sant Pere de 
Guardiola, a tasca, per 20 diners d’acapte. 

N. Ramon, prevere. 10 x 13 cms. +Riudellots de la Selva, 44. 
 
5199 
1220 setembre 24 
Pere de Santceloni, Ramon d’Albareda i els germans d’aquest, Arnaleta, 

Adelaida i Vicenç, firmen a Bernat de Sitjar la venda que Guillem Bernat de 
Fàbregues havia fet a Bernat, pare d’aquest, i els establiment que ell ha fet a 
Astruga de Pedrer i Ramon Mohaterio, per 40 sous. 

N. Bernat Esteve, de Girona S. Pasqual de Santa Elena. Carta partida. 14 x 21 
cms. +Riudellots de la Selva, 45. 

 
5200 
1221 juny 15 
Ramon Esteve es fa home propi de Pere Ramon de Vilademany i li prest 

homenatge pel mas Gubau [de Riudellots de la Selva]. 
N. Bernat Esteve. S. Ricard d’Osca. 19 x 19 cms. +Riudellots de la Selva, 46.  
 
5201 
1245 juny 13 
Arnau de Campmajor reconeix a Berenguer, clergue de Riudellots de la Selva i 

a Joan de pastells haver-los venut per 400 sous una octava part del delme de 
Riudellots per 8 anys, i els firma àpoca d’aquesta quantitat. 

N. Bernat de Vic. S. Arnau de Santmartí. 14 x 17 cms. +Riudellots de la Selva, 
47 

 
5202 
1246 agost 28 
Berenguer de Pont, de Riudellots de la Selva, la seva esposa Maria i la seva 

mare Maria venen a Pere Pons i Riquensa, esposos, una vinya que tenen per Pere 



Ramon de Vilademany, situada a Riudellots, indret de Serra de Ribalta, per 20 
sous. 

N. Bartomeu Carnut, sagristà de Riudellots de la Selva. 20 x 16 cms. 
+Riudellots de la Selva, 48. 

 
5203 
1248 novembre 27 
Ramon Estrader estableix a Pere Pons, de Riudellots de la Selva i a la seva 

esposa Riquensa un camp dit de Rovira, situat a Riudellots, a tasca i cens d’un 
parell de capons, per 30 sous d’entrada. 

N. Bernat de Vic, S. Arnau de Santmartí. 12 x 21 cms. Hi ha còpia de 1318, 12 
x 31 cms. +Riudellots de la Selva, 49. 

 
5204 
1251 octubre 8 
Guillema Borrell, de Riudellots de la Selva, firma a Ramon Esteve, del mateix 

lloc, debitori de 13 sous 4 diners de doblenc, per raó del cens del mas Borrell, que 
aquest ha comprata Vidal Barceló, jueu, que el tenia per Pere Ramon de 
Vilademany.  

N. Pere. 9 x 14 cms. +Riudellots de la Selva, 50. 
 
5205 
1252 octubre 14 
Pere Fresolf, de Vilobí, ven a Ramon Esteve i Alamanda, esposos de Riudellots 

de la Selva, una oca que rep al mas de Ramon Amalric, de Riudellots, per 20 sous 
bar. de doblenc. 

N. Berenguer Barceló, domer de Vilobí. 21 x 21 cms. +Riudellots de la Selva, 
51. 

 
5206 
1252 octubre 7 
Hug, fill de Pere Ramon de Vilademany, ven a Berenguer de Santceloni tots els 

masos que té a Riudellots de la Selva, a carta de gràcia per 15 anys, per 1.300 sous 
bar. de doblenc. I Ramon Esteve i Alamanda, batlles, Pere Pons i Riquensa, 
Guillema Borrell, Esteve Arbert i Dolça i Maria Mateu, habitants de dits masos, 
fan promesa de satisfer al comprador dels seus drets.N. Bernat de Vic. S. Joan de 
Porqueres. Carta partida. 61 x 29 cms. +Riudellots de la Selva, 52. 

 
5207 
1252 octubre 9 
Hug, fill de Pere Ramon de Vilademany, ven a Berenguer de Santceloni tots els 

masos que té a Riudellots de la Selva, a carta de gràcia per dos anys més, després 
dels 15 que ja li ha venut, per 150 sous bar. de doblenc 

N. Bernat de Vic. S. Joan de Porqueres. 33 x 26 cms. +Riudellots de la Selva, 
53. 

 
5208 
1252 octubre 7 
a) Hug, fill de Pere Ramon de Vilademany, garanteix a Berenguer de 

Santceloni lavenda que li ha fet dels masos que té a Riudellots de la Selva. 



b) El mateix firma rebut de 1.450 sous, prei de la venda anteriorment 
esmentada 

N. Bernat de Vic. S. Joan de Porqueres. 20 x 22 cms. +Riudellots de la Selva, 
54.55 

 
5209 
1252 novembre 6 
Hug, fill de Ramon de Vilademany, ven a Berenguer de Satceloni tots els masos 

que té a Riudellots de la Selva, a carta de gràcia per 3 anys més dels 17 que ja li ha 
venut, per 200 sous bar. de doblenc 

N. Bernat de Vic. S. Joan de Porqueres. 35 x 24 cms. +Riudellots de la Selva, 
56. 

 
5210 
1255 desembre 28 
Alamanda, filla de Pere Gombau, de Riudellots de la Selva, la seva mare 

Ermessendis, el seu marit, Ramon Esteve i el seu fill Pere, enfranqueixen 
Berenguera i Dol+a, filles de Berenguer Cornet, de Riudellots, home propi seu, per 
20 sous. 

N. Guillem d’Onyar. 8 x 25 cms. +Riudellots de la Selva, 57. 
 
5211 
1255 abril 15 
Huguet, fill de Pere Ramon de Vilademany, ven a Arnau de Vilademany, 

germà seu, tots els masos que té a Riudellots de la Selva i els drerts que rep a 
aquesta parròquia, pel preu de 3.600 sous. 

N. Bernat de Vic. S. Joan de Porqueres. 50 x 26 cms. +Riudellots de la Selva, 
58. 

 
5212 
1256 desembre 26 
Berenguer de Santceloni defineix a Guillem Gaufred, prevere de capítol de la 

seu, els drets que tenia sonbre els masos que Huguet de Vilademany havia tingut a 
Riudellots de la Selva, a la batllia de Pere Gubau, per 1.600 sous. 

N. Bernat de Vic. S. Arnau de Santmartí. 20 x 21 cms. +Riudellots de la Selva, 
59. 

 
5213 
1256 octubre 12 
Arnau de Vilademany i el seu germà Huguet cedeixen a Guillem Gaufred, 

prevere de capítol de la seu, tots els drets que poguessein tenir enfront de Bernat i 
Berenguer de Santceloni, per les possessions de Riudellots de la Selva i la batllia de 
Pere Gombau. 

N. Bernat de Vic. S. Arnau de Santmartí. Dos exemplars, preparats per partir. 
35 x 24 cms. +Riudellots de la Selva, 60-61. 

 
5214 
(1257) 1258 febrer 15 
Marquès de Santacecília, paborde de l’Almoina, reconeix a Bernat de Riba, de 

Sant Feliu de Guíxols, que el seu predecessor, Pere de Pedrinyà, havia rebut 2.000 



sous, que va invertir en una possessió de Cornellà, comprada a Arnau Ramon 
d’Espasèn i Guillem d’Espasèn, i en la compra del mas de Guillem Ponç de 
Cabanes, de Sant Cebrià dels Alls, a fi de donar pa per quatre dies en bé d’ànima 
del dit Bernat i de la seva esposa Saura. Reconeix també que la compra que féu a 
Pericó, fill de Pere Estruch, amb consentiment de Ramon d’Escala, Estrader de 
Vilaruric i Bernat Estruch, marmessors de Pere Estruch, dels masos de Guillem 
Guerau de Benaula, de Guillem Arnau de Benaula i de la meitat del domini de dit 
mas de Guillem Arnau, del mas de Pere Capell i de mig mas de Mercader Rossega 
de Benaula, situats a Riudellots de la Selva, per 2.500 sous, la va pagar amb 2.000 
sous que havia rebut de dit Bernat difunt, i li promet que l’Almoina donarà pa tota 
la setmana després de la festa de Pentecosta. 

N. Bernat de Vic. S. Joan de Porqueres. Carta partida. 26 x 23 cms. 
+Riudellots de la Selva, 62. 

 
5215 
(1260) 1261 febrer 10 
Arnau de Calonge, prevere i paborde de Lloret de la seu, enfranqueix 

Berenguera de Boventó, esposa de Pere de Serra, de Riudellots de la Selva, per 4 
sous. 

N. Ponç de Castelló. 9 x 15 cms. +Riudellots de la Selva, 63. 
 
5216 
1262 desembre 14 
Arnau, prepósit de Sant Martí Savosta, enfranqueix Dalmaua, filla de Ramon 

de Bosch, de Riudellots de la Selva, per 2 sous 8 d. 
N. Ramon de Cassà. S. Ramon de Bas. 10 x 25 cms. +Riudellots de la Selva, 64. 
 
5217 
1262 juliol 7 
Alamanda Gombau, de Riudellots de la Selva, i la seva filla Guillema venen a 

Bernat Ferrer, de Riudellots, una feixa i ribera que tenen per Guillem Gaufred a 
Riudellots, entre el seu mas i el riu Onyar, pel preu de 50 sous. 

N. Guillem d’Onyar, domer de Riudellots. 19 x 28 cms. +Riudellots de la Selva, 
65. 

 
5218 
1263 abril 12 
Arnau, prepósit de Sant Martí Sacosta, enfranqueix Salandí de Puig, fill de 

Berenguer de Puig, de Franciac [que entra al mas Gombau de Riudellots de la 
Selva] per 125 sous. 

N. Ramon de Cassà. S. Arnau de Santmartí. 11 x 23 cms. +Riudellots de la 
Selva, 66. 

 
5219 
1263 octubre 20 
Guisla, filla d’Alamandfa Gombau, de Riudellots de la Selva, i el seu marit 

Salendí, venen a Guillem Gaufred, prevere de capítol de la seu, les tasques i altres 
drets que reben a les bordes de Berenguer i Arnau Cornet, de Pere Boscà i de 
Ferrer d’Olivera, que ja tenien pel mateix Guillem Gaufred, per 318 xous bar. de 
tern. 



N. Berenguer Lambard, de Caldes. 46 x 19 cms. +Riudellots de la Selva, 67. 
 
5220 
1264 agost 14 
Guillem Ramon de Fàbregues, sots-veguer de Girona, lloctinent d’Ennec 

López, veguer per l’infant Pere, enfranqueix Salendí, del mas Gombau de 
Riudellots de la Selva, gendre de Ramon Esteve, i tots els de la família d’aquest, 
Berenguer Cornet, Pere Boscà i Ferrer d’Oliveres, per 9 sous. 

N. Ramon de Cassà. S. Ramon Estruch. 15 x 16 cms. +Riudellots de la Selva, 
68. 

 
5221 
1265 desembre 14 
Procés i sentència de Bernat de Vic en la causa entre Ramon de Pompià, 

procurador reial, i Berenguer de Perapertusa, procurador de Gastó de Bearn, 
d’una part, i Guillem Gaufred, prevere de capítol de la seu, d’altra, sobre ser 
aquest darrer persona inhàbil per posseir set masos comprats a Hug de 
Vilademany, que els tindria per Gastó de Bearn, i aquest, pel rei. 

N. Bernat de Vic. S. Jaume de Fornells. 165 x 22 cms (procés) i 52 x 23 
(sentència). +Riudellots de la Selva, 69. 

 
5222 
1269 setembre 7 
Maria, filla de Guillem Borrell, de Riudellots de la Selva, amb consentiment 

del seu marit, Jaume Roca, defineixa Guillem Gaufred, prevere de la seu, el mas 
Borrell de Riudellots. 

N. Pere Ponç, clergue de Guíxols. 23 x 13 cms. +Riudellots de la Selva, 70. 
 
5223 
1270 maig 19 
Guillem Gaufred, prevere de capítol de la seu, estableix a Berenguer Ponç, 

Esteve Arbert i Salendí Gombau, de Riudellots de la Selva, el mas Borrell, que 
havia romàs buid, a cens de 4 sous, altres prestacions i tasca. 

N. Bernat de Colomers, de Caldes. 22 x 22 cms. +Riudellots de la Selva, 71. 
 
5224 
1274 juliol 19 
Arnau, prepósit de Sant Martí Sacosta, enfranqueix Ermessendis, filla de 

Guillem Moragues, de Riudellots de la Selva per 2 sous 8 d. 
N. Ramon de Cassà. S. Bernat Palol. 11 x 22 cms. +Riudellots de la Selva, 72. 
 
5225 
1274 juliol 17 
Divisió que fan Ermessendis Moragues i la seva germana Guillema, filles de 

Guillem Moragues i Maria, esposos, amb consentiment de Ferrer Moragues, Simó 
Moragues i Arnau de Vila-roja, oncles seus, de l’herència paterna, de manera que 
tota la possessió de Salamanya sigui d’Ermessendis, i faci 3 sous de cens en auxili 
del que fa al seus senyors el mas Moragues de Riudellots de la Selva. 

N. (...) Còpia del s. XIV. 28 x 25 cms. +Riudellots de la Selva, 73. 
 



5226 
1275 maig 2 
Sibilꞏla, esposa de Ferrer Esteve, de Riudellots de la Selva, es fa dona pròpia de 

Guillem Gaufred, prevere de capítol de la seu. 
N. Arnau Vivet. 11 x 17 cms. +Riudellots de la Selva, 74. 
 
5227 
1279 maig 29 
Berenguera, filla de Ferrer de Campllong, de Riudellots de la Selva, 

enfranqueix Berenguera, filla de Pere Vilabona, del mateix lloc, per 2 sous 8 d. 
N. Berenguer Ferrer, clergue de Franciac. 15 x 17 cms. +Riudellots de la Selva, 

75. 
 
5228 
1279 octubre 13 
Berenguera, illa de Pere de Vilabona, de Riudellots de la Selva, es fa dona 

pròpia de Guillem Gaufred. 
N. Bernat de Colomers, de Caldes. 12 x 23 cms. +Riudellots de la Selva, 76. 
 
5229 
(1280) 1281 gener 20 
Guillema Gombau, de Riudellots de la Selva, i el seu marit Salendí, venen a 

Berenguer Ponç una feixa situada a Riudellots, indret de Plana de Matella, que és 
a directe domini de Guillem Gaufred, per 100 sous. 

N. Bernat de Colomers, de Caldes. 25 x 24 cms. +Riudellots de la Selva, 77. 
 
5230 
1281 setembre 1 
Estramona d’Olivera i el seu marit Berenguer, de Riudellots de la Selva, venen 

a Berenguer Ponç una feixa situada a Riudellots, indret de Canicaga, que és a 
directe domini de Guillem Gaufred, clergue de la seu, per 16 sous. 

N. Besalú Burgués. 22 x 22 cms. +Riudellots de la Selva, 78. 
 
5231 
1284 desembre 19 
Berenguer Cornet i Ermessendis, esposos de Riudellots de la Selva, venen a 

Berenguer Ponç una feixa situada a Riudellots, indret de Canicaga, que és a directe 
domini de Guillem Gaufred, clergue de la seu, per 100 sous. 

N. Ferrer, clergue de Franciac. 16 x 21 cms. +Riudellots de la Selva, 79. 
 
5232 
1291 setembre 27 
Berenguer Cavaller, de Vilobí d’Onyar i la seva esposa Ermessendis, venen a 

Berenguer Ponç, de Riudellots de la Selva i a la seva esposa Sibilꞏla un parell de 
capons de cens que reben d’aquests a la rovira que tenen per ells a Riudellots, 
indret de Ribouta, per 50 sous. 

N. Besalú Burgués. 23 x 27 cms. +Riudellots de la Selva, 80. 
 
5233 
(1293) 1294 febrer 18 



Guillem de Blavià, de Santa Coloma de Farners, es fa home propi d’Arnau 
Adroher, paborde de l’Almoina, per haver entrar al mas Olivera de Riudellots de 
la Selva. 

N. Besalú Burgués. 7 x 19 cms. +Riudellots de la Selva, 81. 
 
5234 
1295 abril 13 
Bernat Guillem de Clarà, canonge i paborde de Cassà a la seu, enfranquix 

Estrader, fill de Pere Carpi, de Riudellots de la Selva, per 30 sous. 
N. Besalú Burgués. 9 x 23 cms.+Riudellots de la Selva, 82. 
 
5235 
1296 desembre 18 
Boscà i Adelaida, de Riudellots de la Selva, venen a Berenguer Ponç i Sibilꞏla, 

esposos, una feixa que tenen per l’Almoina a Riudellots, indret de Canicaga, per 40 
sous. 

N. Arnau de Serra, de Caldes. 22 x 28 cms. +Riudellots de la Selva, 83. 
 
5236 
1298 octubre 30 
Arbitratge de Guillem Droca i Arnau Guerau, de Riudellots de la Selva, entre 

els homes del poble, d’una part, i Pere Ferrer, de l’altra, sobre els drets i deures 
del ferrer del poble. 

N. Bartomeu Carnut, domer de Riudellots de la Selva. Còpia de 1355. 41 x 29 
cms. +Riudellots de la Selva, 84. 

 
5237 
(1299) 1300 gener 21 
Ponç Amalric, de Riudellots de la Selva i la seva esposa Suau venen a 

Berenguer Ponç i Sibilꞏla, esposos, un camp que tenen pel monestir de Sant Pere de 
Galligants, situat a Riudellots, indret de Ribouta, per 30 sous. 

N, Besalú Burgués. 23 x 27 cms. +Riudellots de la Selva, 85. 
 
5238 
1303 setembre 26 
Arnau Calvet, de Riudellots de la Selva, el seu fill Pere i la seva sogra Maria, 

permuten amb Anglès Jover i Berenguera, la meitat d’una peça que tenien per 
l’Almoina per indivís amb aquests a Riudellots de la Selva, indret de Rissec, per 
una altra terra situada a l’indret de Lavadora. 

N. Besalú Burgués. 24 x 23 cms. +Riudellots de la Selva, 86. 
 
5239 
(1304) 1305 gener 28 
Arnau Cornet i Elicsendis, esposos de Riudellots de la Selva, es fan persones 

pròpies d’Arnau Adroher, paborde de l’Almoina i prometen fer-li 16 diners de 
cens. 

N. Besalú Burgués. 13 x 21 cms. +Riudellots de la Selva, 87. 
 
5240 
(1306) 1307 gener 16 



L’abadessa Ermengarda, de Sant Daniel, enfranqueix Jaume, fill de Bernat 
Ferrer, de Riudellots de la Selva, que passa a ser home propi de l’Almoina, per 50 
sous. 

N. Ramon de Cot, de Girona. 17 x 26 cms. +Riudellots de la Selva, 88. 
 
5241 
(1307) 1308 febrer 7 
Berenguer de Planils, rector de l’altar de Sant Domènec de la seu, enfranqueix 

Sibilꞏla, filla de Bernat Ros, de Riudellots de la Selva que passa a ser dona pròpia 
de l’Almoina [èn entrar al mas Andreu de Cassà], per 2 sous 8 diners. 

N. Jaume Tresfort. 17 x 24 cms. +Riudellots de la Selva, 89. 
 
5242 
(1308) 1309 gener 23 
Pere de Creixell, canonge i paborde de Cassà a la seu, enfranqueix Maria, filla 

d’Arnau de Carpi, de Riudellots de la Selva, per 2 sous 8 diners. 
N. Guillem Fuyà. 7 x 26 cms. +Riudellots de la Selva, 90. 
 
5243 
1312 desembre 30 
Arnau de Campllong, ciutadà de Girona, enfranqueix Cecília, filla de Guillem 

de Pujada, de Campllong, que passa a ser dona pròpia de l’Almoina, per 2 sous 8 
diners. 

N. Bartomeu Carnut, domer de Riudellots de la Selva. 16 x 27 cms. +Riudellots 
de la Selva, 91. 

 
5244 
1312 agost 3 
Pere Calvet i Ermessenedis, esposos de Riudellots de la Selva, venen a Anglès 

Jover i Berenguera, esposos, una part del camp dit d’Olmells, situat a Riudellots 
de la Selva, que tenen per Bernat d’Usall, rector de l’altar de Santa Maria de Sant 
Daniel, pel preu de 110 sous. 

N. Jaume Tresfort. 36 x 25 cms. +Riudellots de la Selva, 92. 
 
5245 
1312 setembre 2 
Arnau Adroher, clergue de Girona, enfranqueix per una quarta part 

Brunissendis, filla de Guillem de Clota, de Riudellots de la Creu!, que passa a ser 
dona pròpia de l’Almoina en casar al mas Gubau de Riudellots de la Selva, per la 
quarta part de 2 sous 8 diners. (De Riudellots de la Creu) 

N. Guillem de Quer. 13 x 28 cms. +Riudellots de la Selva, 93. 
 
5246 
1313 juny 14 
Guillem d’Olivera, natural del mas Blavià de Santa Coloma de Farners, es fa 

home propi d’Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, i promet fer-li una lliura de 
cera de cens. 

N. Ramon Viader. 17 x 27 cms. +Riudellots de la Selva, 94. 
 
5247 



1313 agost 28 
Bernat d’Alou clergue de Sant Feliu de Girona, procurador del seu germà 

Arnau d’Alou, cavaller, firma a Pasqual d’Olivera, de Riudellots de la Selva, dues 
feixes que té per dit Arnau, per 50 sous. 

N. Jaume Tresfort. Carta partida. 28 x 24 cms. +Riudellots de la Selva, 85. 
 
5248 
(1316) 1317 febrer 16 
Bernat Nebot, fuster de Girona, fill de Pere Nebot, de Riudellots de la Selva, 

ven a Guillem d’Olivera, de Riudellots, un diner de cens que li fa per una poss 
essió dita Vinyal, que es té per Sant Pere de Galligants, situada prop dels rius 
Benaula i Riutort, per 2 sous. 

N. Guillem de Quer. 26 x 25 cms. +Riudellots de la Selva, 96. 
 
5249 
1317 setembre 30 
Guillem de Planils, clergue obtentor del benefici de Sant Domènec de la seu, 

enfranqueix Bernat Flor, de Riudellots de la Selva, per 15 sous. 
N. Bartomeu Carnut, sagristà de Riudellots. 13 x 27 cms. +Riudellots de la 

Selva, 97. 
 
5250 
(1318) 1319 març 24 
Guillem Ginesta i Berenguera, esposos de Riudellots de la Selva, venen a 

Bernat Gombau, del mateix lloc, un pati que tenen pel cabiscol de la seu, situat a la 
cellera de Riudellots, per bastir casa, per 20 sous. 

N. Bartomeu Carnut, sagristà de Riudellots. 33 x 28 cms. +Riudellots de la 
Selva, 98. 

 
5251 
(1319) 1320 febrer 25 
Guillem Boscà, propietari de la borda Boscà de Riudellots de la Selva, per 

donació rebuda de la seva mare Guillema, es fa home propi de l’Almoina. 
N. Francesc Simó. 15 x 25 cms. +Riudellots de la Selva, 99. 
 
5252 
(1321) 1322 març 19 
Beatriu, abadessa de Sant Daniel, enfranqueix Margarida, filla de Pere Boil, de 

Riudellots de la Selva, per 2 sous 8 d. 
N. Ramon Viader. 16 x 22 cms. +Riudellots de la Selva, 100. 
 
5253 
1321 juliol 10 
Adelaida Boscà, viuda de Pere Boscà, de Riudellots de la Selva, reconeix ser 

dona pròpia de l’Almoina en mà de Pere de Miars, paborde, i fer-li un parell de 
gallines de cens. 

N. Arnau de Mas. 11 x 24 cms. +Riudellots de la Selva, 101. 
 
5254 
1328 novembre 20 



Bernat Gombau, de Riudellots de la Selva, ven a Ferrer Flor, del mateix lloc, 
totes les cases que té a la cellera del poble pel cabiscol de la seu, per 190 sous, amb 
retenció de cens d’un parell de capons i 8 diners. 

N. Bartomeu Carnut, sagristà de Riudellots. 31 x 26 cms. +Riudellots de la 
Selva, 102. 

 
5255 
(1323) 1324 febrer 15 
Guillem Boscà i Pelegrina, esposos de Riudellots de la Selva, venen a Pere Ponç 

una petita terra que tenen per l’Almoina, situada a Riudellots, per 25 sous. 
N. Bartomeu Carnut, sagristà de Riudellots. 20 x 33 cms. +Riudellots de la 

Selva, 103. 
 
5256 
1323 agost 11 
Pelegrina, esposa de Guillem Boscà, de Riudellots de la Selva, es fa dona pròpia 

de l’Almoina per raó del mas Boscà on ha entrat. 
N. Arnau de Mas. 10 x 26 cms. +Riudellots de la Selva, 104. 
 
5257 
1322 juliol 7 
Bernat de Llach, prevere ferialer de la seu, permuta amb Pere de Miars, 

paborde de l’Almoina, el directe domini i prestacions d’una part del mas Agret de 
Riudellots de la Selva, per una feixa, dita Rovira, on s’ha construit recentment 
l’habitació del mas Agret. 

N. Pere Capmany, de la cúria episcopal. Carta partida. 60 x 55 cms. 
+Riudellots de la Selva, 105. 

 
5258 
1324 agost 30 
Arnau de Rovira i Ermessendis, esposos de Riudellots de la Selva, atès que 

l’Almoina té l’exclussiva de la fàbrega del lloc, i que ells n’han construïda una, 
prometen a Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, que no se’n serviran sinó 
per al seu propi ús. 

N. Arnau de Mas. 22 x 29 cms. +Riudellots de la Selva, 106. 
 
5259 
1331 maig 8 
Ferrer Flor, de Riudellots de la Selva, ven a Pere de Casadevall, paborde de 

l’Almoina, una casa que té pel cabiscol de la seu a la cellera del poble, per 90 sous, 
amb reserva de cens d’un capó i 4 diners. 

N. Arnau de Mas. 38 x 31 cms. +Riudellots de la Selva, 107. 
 
5260 
(1226) 1227 febrer 13 
Bernat Terbeia empenyora a Guillem Pasqual una terra situada prop del seu 

mar, per 13 sous bar. de doblenc. 
N. Pere, prevere. 10 x 15 cms. +Riudellots de la Selva, 108. 
 
5261 



1332 abril 24 
Berenguer de Pau, cabiscol de la seu, atès que Pere de Casadevall, paborde de 

l’Almoina, ha comprat a Ferrer Flor una casa situada a la cellera de Riudellots de 
la Selva, n’hi dòna la firma, a condició de que cada nou paborde de l’Almoina 
pagui 15 sous a la seva cabiscolía. 

N. Ramon d’Illa, de la cúria episcopal. 22 x 31 cms. +Riudellots de la Selva, 
109. 

 
5262 
1333 juliol 8 
Ramon d’Horta, sastre de Riudellots de la Selva, fill de Pere d’Horta, de 

Brunyola, reconeix a Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, ser home propi 
seu per haver-ho estat els seus pares, i fer 18 diners de cens. 

N. Arnau de Mas. 14 x 28 cms. +Riudellots de la Selva, 110. 
 
5263 
1333 juliol 8 
Pere d’Horta de Trullàs, de Vilanna, fill de Ramon d’Horta, sastre de 

Riudellots de la Selva, reconeix a Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, ser 
home propi seu per ser-hi els seus pares, i fer mitja lliura de cera de cens. 

N. Arnau de Mas. 11 x 30 cms. +Riudellots de la Selva, 111. 
 
5264 
(1340) 1341 març 5 
Berenguera, filla de Maria Cornet, de Riudellots de la Selva, reconeix ser dona 

pròpia de l’Almoina i fer per això 12 diners de cens. 
N. Ramon de Bruguera. 14 x 30 cms. +Riudellots de la Selva, 112. 
 
5265 
(1341) 1342 març 18 
Pere Esteve i Guillema, esposos de Riudellots de la Selva, permuten amb 

Guillem Mateu i Margarida, esposos del mateix lloc, una terra de Riba Alta que 
tenen per l’Almoina, per una feixa situada prop del torrent de Cagalell. 

N. Jaume Comte. 33 x 35 cms. +Riudellots de la Selva, 113. 
 
5266 
1342 maig 31 
Guillema, filla de Guillem ça Plancha, de Santa Coloma de Farners, esposa de 

Pere Esteve, de Riudellots de la Selva, es fa dona pròpua de l’Almoina per haver-se 
casat al mas Esteve de Riudellots de la Selva. 

N. Guillem Rei. 18 x 30 cms. +Riudellots de la Selva, 114. 
 
5267 
1342 agost 28 
Guillem Esteve i Maria, esposos de Riudellots de la Selva, fan heretament al 

seu fill Pere del mas Esteve que tenen per l’Almoina, amb reserva de 600 sous per 
heretar els altres fills mascles, Guillem i Arnau, i d’aliments per a les filles 
Guillema, Francesca i Alamanda, amb altres reserves. 

N. Jaume Bohiga, de Brunyola. Carta partida. 36 x 41 cms. +Riudellots de la 
Selva, 115. 



 
5268 
1342 octubre 1 
Joan Vallòria, diaca de Centenys, procurador d’Arnau d’Illa, cambrer de Sant 

Miquel de Cuixà, enfranqueix Alamanda, filla de Dalmau de Prat, de Riudellots de 
la Selva, per 2 sous 8 d. 

N. Ramon de Bruguera. 21 x 31 cms. +Riudellots de la Selva, 116. 
 
5269 
(1343) 1344 febrer 5 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, concedeix a Guillem Caularoni 

(Calderó) de Riudellots de la Selva, per fer casa, era i quintana a una tornada de 
bous de terra situada a Riudellots, indret de Camp Ros, a cens de 12 diners 

N. Ramon de Burguera. 33 x 33 cms. +Riudellots de la Selva, 117. 
 
5270 
1343 abril 28 
Bernat Gubau, de Riudellots de la Selva, ven a Bernat de Bagastrà i a la seva 

esposa Brunissendis, una tasca que rep sobre un camp, dit de Bagastrà, propietat 
de dita Brunissendis, i que havia estat del mas Gubau, per 150 sous. 

N. Jaume Comte. 49 x 44 cms. +Riudellots de la Selva, 118 
 
5271 
1346 juny 8 
Guillem, prepòsit de Sant Martí Sacosta, enfranqueix Brunissendis, filla 

d’Arnau Guerau, de Riudellots de la Selva, per 2 sous 8 d. 
N. Jaume Comte. 17 x 32 cms. +Riudellots de la Selva, 119. 
 
5272 
1352 gener 19,Girona 
Berenguer, preposit de Sant Martí Sacosta, enfranqueix Guillema, filla 

d’Arnau de Guialsoma, de Riudellots de la Selva, per 2 sous 8 d. 
N. Ramon de Peradalta. 24 x 34 cms. +Riudellots de la Selva, 120. 
 
5273 
1352 juny 14,Girona 
Nicolau, fill de Jaume Negre i Alamanda, esposos, de Campllong, veí de 

Riudellots de la Selva, es fa home propi de l’Almoina per haver-ho estat dels seus 
pares. 

N. Francesc Viader. 18 x 35 cms. +Riudellots de la Selva, 121. 
 
5274 
1356 maig 25,Girona 
Ramon de Clota, paborde de l’Almoina, autoritza a Pere Llobet, marit de 

Margarida, propietària del mas Gubau de Riudellots de la Selva, a no fer-se home 
propi de l’Almoina en un termini de 8 anys, a condició de que li faci 15 sous de 
cens durant aquest període. 

N. Ramon de Bruguera. Carta partida. 31 x 42 cms. +Riudellots de la Selva, 
122. 

 



5275 
1356 desembre 9, Riudellots 
Margarida, filla de Bernat Gombau, esposa de Pere Llobet, natural de 

Vallcanera i propietària del mas Gubau de Riudellots de la Selva, ven a Berenguer 
de Benaula, del mateix lloc, un quadró situat a Riudellots, indret del Pla de 
Benaula, que es té per l’Almoina, per 10 lliures. 

Sense cloure. 76 x 33 cms. +Riudellots de la Selva, 123 
 
5276 
1356 juny 6,Girona 
Francesc Arbosser i Francesc Bagastrà, de Riudellots de la Selva, que havien 

fabricat un forn i encluses o picadores a casa seva, requerits per Ramon de Clota, 
paborde de l’Almoina, prometen no tenir-ne en el futur. 

N. Pere de Pont. 18 x 30 cms. +Riudellots de la Selva, 124. 
 
5277 
1359 febrer 21,Girona 
Pere Llobet, que té el mas Gubau de Riudellots de la Selva, firma rebut a 

Ramon Masó i Nicolau de Font, rectors de l’Almoina, de 80 sous 8 diners que 
Ramon de Clota, paborde estat, rebia pel batlliu de l’esmentat mas. 

N. Pere Miró, de la cúria episcopal. 15 x 31 cms. +Riudellots de la Selva, 125. 
 
5278 
1361 febrer 18,Girona 
Francesca, filla de Guillem Esteve, esposa de Pere Oliver i propietària del mas 

Esteve de Riudellots de la Selva, ven a Guillem Mateu un quadró que té per 
l’Almoina i que afronta amb el torrent Cagalell, pel preu d’11 lliures. 

N. Guillem Llobet. 46 x 33 cms. +Riudellots de la Selva, 126. 
 
5279 
1361 juny 2,Girona 
Berenguer, fill d’Elicsendis Rei, d’Aiguaviva, es fa home propi de l’Almoina 

per haver entrat al mas Boscà de Riudellots de la Selva. 
N. Ramon de Bruguera. 19 x 38 cms. +Riudellots de la Selva, 127. 
 
5280 
1368 abril 11,Girona 
Pere Boscà, fill de Guillem Boscà, de Riudellots de la Selva, veí de Tossa, 

reconeix ser home propi de l’Almoina per haver-ho estat el seu pare, i fer una 
lliura de cera de cens. 

N. Ramon de Peradalta. 19 x 29 cms. +Riudellots de la Selva, 128. 
 
5281 
1372 febrer 6,Girona 
Ferre Palahí (Perahini), de Celrà, es fa home propi de l’Almoina per raó del 

mas Gubau de Riudellots de la Selva, que ha comprat a Margarida, esposa de Pere 
Llobet, natural de Vallcanera. 

N. Guillem Llobet. 19 x 36 cms. +Riudellots de la Selva, 129. 
 
5282 



1373 febrer 8,Girona 
Margarida, filla de Pere Prat, de Riudellots de la Selva, amb consentiment del 

seu marit, Bernat Ponç, es fa dona pròpia de l’Almoina per haver-se casat al mas 
Ponç. 

N. Joan de Fontcoberta. 23 x 30 cms. +Riudellots de la Selva, 130. 
 
5283 
1373 febrer 10,Girona 
Arnau de Turó, de Montfullà, i la seva esposa Flandina fan donació a la seva 

filla Francesca de 1.120 sous que ella constitueix en dot per a Pere Mateu, fill de 
Guillem Mateu, de Riudellots de la Selva, que n’hipoteca 600 sobre el mas Mateu 
que té per l’Almoina, 150 sobre possessions que té per Margarida, viuda de Bernat 
de Riera, de Girona, i la resta, sobre els seus béns mobles. 

Sense cloure. Carta partida. 61 x 39 cms. Hi ha els dos exemplars. +Riudellots 
de la Selva, 131. 

 
5284 
1377 novembre 12,Girona 
Jaume de Soler, paborde de l’Almoina i obtentor del benefici fundat per Arnau 

d’Escala a la seu, atès que Pere Serra, procurador de Bernat de Cabrera, ha 
comprat el mas Gombau de Riudellots de la Selva amb la seva batlla, sense voler 
fer-se home propi de l’Almoina, ven a dit procurador el dret d’home propi del mas 
per 45 lliures. 

N. Narcís Simó. Còpia de 1421. 73 x 57 cms. +Riudellots de la Selva, 132. 
 
5285 
1386 maig 22,Girona 
Margarida, filla d’Arnau Rovirola i esposa de Pere Mateu, de Riudellots de la 

Selva, es fa dona pròpia de l’Almoina, per raó del mas Mateu, on s’ha casat. 
N. Guillem Llobet. 16 x 40 cms. +Riudellots de la Selva, 133. 
 
5286 
1399 setembre 13,Girona 
Brunissendis, filla de Bernat Bagastrà, de Riudellots de la Selva, i viuda d’en 

Albaquer de Cassà, es fa dona pròpia de l’Almoina i promet fer mitja lliura de 
cera de cens. 

Sense cloure. 16 x 31 cms. +Riudellots de la Selva, 134. 
 
5287 
1402 gener 21,Girona 
Pere Rovira àlies Boscà, de Riudellots de la Selva, es fa home propi de 

l’Almoina, per haver entrat al mas Boscà de Riudellots. 
N. Narcis Simó. 20 x 37 cms. +Riudellots de la Selva, 135. 
 
5288 
1402 abril 1,Girona 
Pere Rovira àlies Boscà, de Riudellots de la Selva, reconeix ser home propi de 

l’Almoina, per haver entrat al mas Boscà de Riudellots. 
Sense cloure. 18 x 30 cms. +Riudellots de la Selva, 137. 
 



5289 
1407 maig 23,Girona 
Esteve Ponç, propietari del mas Ponç de Riudellots de la Selva, es fa home 

propi de l’Almoina per raó del mas, junt amb la seva esposa, Georgia, filla de 
Bernat Ferrer, de Sant Andreu Salou. 

Sense cloure. 19 x 30 cms. +Riudellots de la Selva, 137. 
 
5290 
1421 gener 16,Girona 
a) Jaume Frou, de Riudellots de la Selva, i la seva esposa Blanca venen a 

Mateu Pujada, de Campllong, la batllia del mas Gombau sobre les rendes de 
l’Almoina a Riudellots de la Selva, per 17 lliures. 

b) Àpoca de l’anterior. 
1423 agost 27,Girona 
c) Mateu Pujada renuncia a l’Almoina els drets derivats de l’anterior venda 

per haver fet la compra a favor d’aquesta, i reconeix que tindrà la batllia a directe 
domini de la mateixa. 

N. Miquel Pere. 70 x 54 cms. +Riudellots de la Selva, 138-139. 
 
5291 
1424 setembre 27,Girona 
Joan Oliver àlies Joan Domina, propietari del mas Oliver de Riudellots de la 

Selva, reconeix ser home propi de l’Almoina en mà de paborde Pere de Bergadà. 
N. Joan Escuder. 27 x 36 cms. +Riudellots de la Selva, 140. 
 
5292 
1506 juliol 23,Girona 
Dalmau Calderó, propietari del mas Calderó de Riudellots de la Selva, cabreva 

a Joan Riera àlies Palet, paborde de l’Almoina, un camp situat a Riudellots, indret 
de Pla d’Onyar, dit Camp Ros, de 6 jornals de bous que són 12 vessanes i que 
afronta a migdia “in rivo novo Undaris” i que havia estat del mas Gombau. 

N. Joan Benet Pasqual. 20 x 26 cms. +Riudellots de la Selva, 141 
 
5293 
1508 febrer 19, Girona 
Joan i Hipòlita Lambart àlies Pastell, Antoni i Eulàlia Piferrer i Dalmau 

Calderó, tots de Riudellots de la Selva, cabreven a Miquel de Sitjar, cavaller de 
Girona, terres situades a Riudellots. 

N. Pere Escuder. 
36 x 42 cm 
+Riudellots de la Selva, 142 i 143. 
 
5294 
1513 novembre 22,Girona 
Antoni Prats, paborde de l’Almoina, estableix a Roc Canet, abaixador de 

Riudellots de la Selva, una casa situada a Riudellots, que servia de graner a la 
mateixa Almoina, a cens de 3 sous 6 diners, per 6 formatges d’entrada. 

N. Joan Benet Pasqual. 41 x 33 cms. +Riudellots de la Selva, 144. 
 
5295 



1594 agost 27,Girona 
Cabrevació que fa Antic Sala, advocat de Girona, i la seva filla i hereva 

Marianna, esposa de Jaume Horta àlies Sala, propietària del mas Sala de Rs, a 
l’Almoina d’un quart de vessana de terra situada a Riudellots. 

N. Miquel Vila. 64 x 15 cms. +Riudellots de la Selva, 145. 
 
5296 
1594 agost 27,Girona 
Antoni Pons, pagès de Riudellots de la Selva, cabreva a Enric Sampsó, paborde 

de l’Almoina, dues vessanes i un quart que són part d’una possessió major d’Antic 
Sala, jurista de Girona, propietari del mas Sala. 

N. Miquel Vila. 13 x 64 cms. +Riudellots de la Selva, 146. 
 
5297 
(1277) 1278 març 23 
Guillema Vidal, de Sant Andreu Salou, el seu marit Ferrer, el seu pare 

Berenguer Vidal i la seva mare Ermessendis venen a Berenguer Ponç, de 
Riudellots de la Selva, una feixa dita de Canicaga, situada a Riudellots, pel preu de 
170 sous, amb reserva de cens de 12 diners per als venedors, i dels drets de Guillem 
Jofre. 

N. Bernat de Colomers, de Caldes. S. Ferrer, clergue de Franciac. 29 x 26 cms. 
+Riudellots de la Selva, 147. 

 
5298 
1177 abril 3 
Pere de Vilademany i la seva esposa Tiburgeta estableixen a Bernat Gombau i 

la seva esposa Berenguera la batllia de totes les seves possessions de Riudellots, 
Campllong i Franciac, per 50 sous de Girona, d’entrada. 

N. Ramon, prevere. Còpia de 1253. 12 x 16 cms. +Riudellots de la Selva, 150 
 
5299 
(1195) 1196 gener 5 
Pere Ramon de Vilademany firma a Bernat Gombau i a la seva esposa 

Berenguera el mas on habiten i la batllia de Riudellots que els pares de l’atorgant, 
Pere de Vilademany i Tiburgeta, havien concedit als mateixos, amb dret al redelme 
dels fruits que s’especifiquen. 

N. Pere, prevere. Còpia de 1253. 13 x 17 cms. +Riudellots de la Selva, 151. 
 
5300 
1424 maig10,Girona 
Nicolau Rovira, de Fornells, cabreva al benefici de Santa Anastàsia de la seu 

una terra situada a Riudellots de la Selva, que afronta amb l’Onyar, comprada a 
Pere Onyar, de Riudellots. 

N. Antoni de Coll, 18 x 43 cms. +Riudellots de la Selva, s.n. 
 
5301 
1207 juny 26 
Estrader Altimir i Dolça, esposos i el seu fill Ramon, venen a Martí de Vic el 

camp dit de sagristía, situat sota l’església de Vilablareix, pel preu de 230 sous de 
diners bar., amb reserva de quart i braçatge per Sant Pere de Galligants. 



N. Bernat Esteve. S. Pere Ramon. 13 x 15 cms. +Salt, 6. 
 
5302 
1208 octubre 28 
Ramon Guillem, fill de Guillem Surís, amb consentiment dels seus tutors, 

Ramon de Tallada, avi seu i Martí d’Escala, defineix a Arnau d’Escala els drets 
que tenia per raó d’una penyora a la feixa de Riera, comprada a Estrader Altimir, 
la seva esposa Dolça i el seu fill Ramon 

N. Bernat Esteve. S. Guillem de Fontanils. 14 x 13 cms. +Salt, 7 
 
5303 
1227 juliol 1 
Vidal de Vinyals, de Madrencs i la seva esposa Maria venen a Arnau d’Escala 

un camp situat a [Vilablareix, indret de] Marrocs, indret de Serres, per 100 sous 
dels de 88 el marc. 

N. Bernat de Vic. S. Pasqual. 20 x 17 cms. +Salt, 8. 
 
5304 
1227 octubre 15 
Bernat de Madrencs dòna a Pere de Santaeugènia i al seu fill Peret el braçatge 

i batllia de la feixa que té per la sagristia de Sant Pere de Galligants a Vilablareix, 
a la vila de Madrencs. 

N. Arnau, levita. 12 x 13 cms. +Salt, 9. 
 
5305 
1237 desembre 18 
Guillem de Maçana defineix a Pere de Pedrinyà, clergue, hereu d’Arnau 

d’Escala, les penyores [de Vilablareix] que aquest havia rebut del seu pare, per 40 
sous bar. 

N. Bernat Esteve. S. Ricard d’Osca. Carta a partir. 17 x 19 cms. +Salt, 10. 
 
5306 
(1237) 1238 març 2 
Pere Engilbert i el seu fill Bernat estableixen a Vidal Goy, de Vilablareix, la 

seva coromina de Roques Altes, a meitat dels fruits. 
N. Bernat Esteve. S. Ricard d’Osca. Carta partida. 14 x 16 cms. +Salt, 11. 
 
5307 
1250 juny 27 
Fra Ponç de Vilopriu, comanador d’Aiguaviva [de l’orde del Temple], 

enfranqueix Berenguera, filla d’Oller Selvà de Garoia, per 2 sous 8 diners. 
N. Berenguer, prevere. 9 x 19 cms. +Salt, 12. 
 
5308 
1250 agost 21 
Testament de Beatriu, esposa de Guillem de Tallada i filla de Pere d’Escala, 

que pren per marmessors la seva mare Elisabet, Bernat de Galliners i Pere 
Estruch; elegeix sepultura a Sant Feliu de Girona; fa llegats de devoció, i institueix 
hereu el seu germà Ramon d’Escala, de la casa de Vilablareix, a condició de que 
dóni cada any a l’Almoina 60 migeres de blat. 



N. Bernat de Vic. S. Ramon de Mercadal. Còpia de 1261. 33 x 22 cms. +Salt, 
13. 

 
5309 
1262 juliol 16 
Pere de Coll, sagristà de Sant Pere de Galligants, estableix al benefici de la 

pabordia de l’Almoina el camp que Marquès de Santacecília, paborde, ha comprat 
a Bernat de Sotera, situat a Vilablareix, indret de Madrencs, a cens d’una migera 
de blat i mitja mazmutina juscefina per cada nou paborde, per 55 sous d’entrada. 

N. Miquel d’Om. Carta partida. 45 x 17 cms. +Salt, 14. 
 
5310 
1269 maig 7 
Ramon d’Escala firma a Estrader de Busquets, de Montfullà, la possessió que 

té per raó de la casa de Vilablareix més enllà del torrent de Ridemús cap a migdia, 
a cens de 5 sous i diverses prestacions, i li defineix la meitat d’una olivera, per 60 
sous. 

N. Bernat de Vic. S. Miquel d’Om. Carta partida. 19 x 26 cms. +Salt, 15. 
 
5311 
(1271) 1272 febrer 20 
Bernat de Sotera i el seu fill Pere cedeixen a Marquès de Santacecília, clergue 

de la seu i paborde de l’Almoina, dret de pas entre els masos Madrencs i 
Berenguer [de Vilablareix]. 

N. Ramon de Cassà. S. Arnau de Santmartí. Carta partida.8 x 25 cms. +Salt, 
16. 

 
5312 
(1302) 1303 narç 22 
Guillem Sunyer, fill de Guillem Sunyer ciutadà de Girona, estableix a Pere de 

Montfullà, veí de Girona, una feixa erma de dues palliate situada a Vilablareix, 
indret de Serres, a tasca d’esplet, per 5 sous d’entrada. 

N. Ramon de Cot. 21 x 25 cms. +Salt, 17. 
 
5313 
(1307) 1308 febrer 1 
Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, com a obtentor del benefici de Santa 

Anastàsia, estableix a Berenguer Esteve, de Vilablareix, i a la seva esposa 
Guillema, que tenen el mas Ferrer de Marrocs, una feixa a dues tasques, per 10 
sous d’entrada. 

N. Besalú Burgués. Carta partida. 15 x 21 cms. +Salt, 18. 
 
5314 
1415 febrer 15, Salt 
Bernat de Sitjar, ciutadà de Girona, estableix a Joan Pi, de Vilablareix, 3 

vessanes d’una possessió més gran situada a Vilablareix, a cens de 3 migeres de 
blat, per 12 lliures d’entrada. 

N. Bernat de Soler, de Girona 53 x 45 cms. +Salt, 19. 
 
5315 



(1326) 1327 febrer 18 
Bernat Estruch, ciutadà de Girona, Bernat Alou, clergue de Sant Feliu de 

Girona, Eimeric de la Via i Berenguer de Jonquer, ciutadans de Girona, i Ponç 
Roig, clergue de Sant Martí Sacosta, marmessors de Blanca, viuda d’Arnau 
d’Arenys, cavaller, venen en subhasta a Bernat de Pera, paborde de l’Almoina, 
una feixa situada a Vilablareix, indret de Serres, pel preu d’11 lliures. 

N. Pere Massanet. 30 x 39 cms. +Salt, 20. 
 
5316 
1340 agost 25, Girona 
Reparació, ordenada pel jutge Pere de Serra, a precs de Pere de Casadevall, 

paborde de l’Almoina, de l’escriptura de venda feta pels marmessors de Blanca 
d’Arenys a l’Almoina de la coromina de Farners, de Vilablareix, efectuada el 1327, 
pel preu de 50 lliures. 

N. Pere Massanet. 57 x 43 cms. +Salt, 21. 
 
5317 
1329 maig 10 
Berenguer Espigoler, procurador de l’Almoina, requereix Eimeric de la Via, 

marmessor del testament de Blanca, viuda d’Arnau d’Arenys, cavaller, que li 
garanteixi d’evicció la coromina de Farners, de Vilablareix, que dits marmessors 
van vendre al paborde Bernat de Pera i que ara reivindica Ramon Renall, fill de 
Ramon Renall, pellicer de Girona 

N. Arnau de Mas. 40 x 30 cms. +Salt, 22. 
 
5318 
1330 setembre 6 
Miquel, fill de Pere de Rupià, de Vilablareix, reconeix ser home propi de Pere 

de Casadevall, paborde de l’Almoina, per haver-ho estat el seu pare, i s’obliga a fer 
mitja lliura de cera de cens. 

N. Ramon de Vinyes, notari episcopal. 19 x 26 cms. +Salt, 23. 
 
5319 
(1330) 1331 gener 25 
Jaume Calvet, ciutadà de Girona, ven a Arnau Rafart, mercader de la mateixa 

ciutat, el directe domini i una migera de blat de cens sobre un camp que té Bernat 
de Coromina a Vilablareix, indret de Madrencs, i 2 sous i una migera d’ordi sobre 
uns camps que té Bernat de Bosch, de Fornells, a Fornells i Vilablareix, tot per 25 
lliures. 

N. Pere Massanet. Còpia de 1334. 49 x 43 cms. +Salt, 24. 
 
5320 
(1330) 1331 gener 16, Girona 
Sentència de Ramon Porcell, oficial del bisbe Gastó de Montcada, en causa 

instruïda per Dalmau Alió, cabiscol de Sant Feliu de Girona, entre Bernat de Pera, 
paborde de l’Almoina i Ramon Renall, que pretenia tenir dret sobre la coromina 
de Farners, de Vilablareix, venuda a l’Almoina pels marmessors de Blanca 
d’Arenys. 

N. Ramon de Vinyes. Dos exemplars: 63 x 56 i 78 x 58 cms. +Salt, 25. 
 



5321 
1332 maig 20 
Arnau de Vilar, obtentor del benefici de la capella de Farners, firma a 

l’Almoina la coromina de Farners, que aquesta ha comprat als marmessors de 
Blanca, viuda d’Arnau d’Arenys, i n’amortitza el domini directe a cens de 8 sous. 

N. Pere Massanet. Carta partida. 42 x 31 cms. +Salt, 26. 
 
5322 
1336 maig 13 
Ramon Renall, ciutadà de Girona, ven a Pere de Casadevall, paborde de 

l’Almoina, que compra amb diners de Bernat de Pera, anterior paborde, 8 sous de 
cens que rep de Simó de Costa, de Vilablareix, per un camp que li té establert, pel 
preu de 20 lliures. 

N. Arnau de Mas. 63 x 35 cms. +Salt, 27. 
 
5323 
1440 gener 11, Girona 
Joan Pellicer, paborde de l’Almoina, estableix a Bernat Torrent, ciutadà de 

Girona, un camp de dues vessanes situat a Vilablareix, indret de Serres, que 
afronta amb el camí reial de Vic, a cens d’una quartera d’ordi, per 4 migeres de 
blat d’entrada. 

N. Jordi Bosser. 17 x 32 cms. +Salt, 28. 
 
5324 
1340 juliol 21 
Pere de Rupià, resident de llar temps al mas que la pabordia de l’Almoina té a 

Madrencs, a Vilablareix, reconeix ser home propi de Pere de Casadevall, paborde, 
per haver-se’n fet quaranta anys abans. 

N. Ramon de Bruguera. 21 x 30 cms. Dos exemplars. +Salt, 29. 
 
5325 
1341 agost 27 
Bonanat Sabet, sastre de Girona, ven a Romeu de Vila, de Vilablareix, una 

feixa de terra de Vilablareix que afronta amb el camí de Vic i que fa a l’Almoina 2 
migeres de blat de cens, pel preu de 6 lliures 15 sous. 

Sense cloure. 52 x 30 cms. +Salt, 31. 
 
5326 
1341 setembre 17 
Romeu de Vila, de Vilablareix, cabreva a Pere de Casadevall, paborde de 

l’Almoina, una terra situada a Vilablareix, de dos jornals de bous, comprada a 
Bonanat Sabet, sastre de Girona. 

N. Ramon de Bruguera. 13 x 54 cms. +Salt, 32. 
 
5327 
1346 novembre 13 
Guillem de Riuclar, ciutadà de Girona, ven a Ramon de Pont, de Vilablareix, 

una terra, part plantada de vinya, situada a la coromina de Farners, que es té per 
l’Almoina, a la que fa 3 migeres de blat de cens, per 36 lliures. 

N. Ramon de Bruguera. 61 x 65 cms. +Salt, 33. 



 
5328 
1346 novembre 13 
a) Pere Mir, de Vilablareix, cabreva a Pere de Casadevall, paborde de 

l’Almoina, un quadró que havia estat de la coromina de Farners, comprat a 
Guillem de Riuclar, ciutadà de Girona. 

b) Ramon de Pont, de Vilablareix, cabreva al mateix una vinya que havia estat 
de l’esmentada coromina, comprada a Guillem de Riuclar. 

c) Pere Figuera, de Vilablareix, cabreva anàlogament un camp d’igual 
procedència i situació. 

N. Ramon de Bruguera. +Salt, 34. 
 
5329 
1451 març 6, Girona 
Guillem Espígol, paborde de l’Almoina, estableix a Narcís Esteve, de 

Vilablareix, un erm de 6 vessanes situat a Vilablareix, indret d’Esparayons, a cens 
d’11 sous. 

Sense cloure (N. Jaume Feliu Calvó). 28 x 47 cms. +Salt, 35. 
 
5330 
1352 maig 5 
Romeu de Vila, de Vilablareix, permuta amb Tarragona de Madrencs, del 

mateix lloc, una feixa situada al pla de Madrencs, indret de ses Serres, que té per 
l’Almoina, per la feixa Alberta, situada a l’indret de Trentapèls o de Lacuna. 

N. Jaume Comte. 40 x 38 cms. +Salt, 36. 
 
5331 
1387 juliol 30, Girona 
Guillem de Pont, de Vilablateix, renuncia per cens excessiu la coromina de 

Farners, que té per l’Almoina, comprada pel seu avi, Ramon de pont, a Guillem de 
Riuclar, ciutadà de Girona, el 1346. 

N. Pere de Pont. 24 x 35 cms. +Salt, 39. 
 
5332 
1452 febrer 18, Barcelona 
La reina Maria, atesa la petició de Bartomeua Marrocs, viuda de Bernat 

Marrocs, sentencia que cal reservar a aquesta l’usdefruit d’un terç dels béns 
llegats pel seu marit a l’Almoina. 

n. Jaume Oliver. 33 x 37 cms. +Salt, 40. 
 
5333 
1480 març 1, Girona 
Pere Vendrell, ciutadà de Girona i hereu de Pere Veldrell, atès que el seu pare 

havia comprat a Pere Mariner, prevere de capítol de la seu, el mas Massana de 
Vall, de Vilablareix, promet pagar a l’Almoina 10 sous de cens, i als aniversaris de 
la seu, 90 sous. 

N. Ramon Mercader. 45 x 61 cms. +Salt, 41. 
 
5334 
1568 juny 16, Girona 



Miquel Sivilla, propietari del mas Tarragona de Vilablareix i fill de Benet 
Sivilla, mercader de Girona, ven a Jeroni Balle, paborde de l’Almoina, el dret de 
lluïr un cens sobre el mas Tarragona creat el 1543, per 25 lliures. 

Sense cloure. 50 x 27 cms. +Salt, 42. 
 
5335 
1174 maig 13 
Raimunda, viuda d’Estrader de Riera, amb consentiment dels seus fills 

Guillem, Ramon i Bofill, ven a Pere d’Escala la meitat de dos camps, dels quals 
aquest ha comprat l’altra meitat a Joan, fill de l’atorgant i a la seva esposa 
Saurina, i que havien estat abans de Berenguer de Granollers, pel preu de 260 sous 
de diners. 

N. Berenguer, levita. 
14 x 18 cm. Deteriorat 
+Salt, 43. 
 
5336 
1206 setembre 16 
Arnau de Güell i al seva esposa Ermessendis, venen a Pere Vall-llobera un 

camp situat a Salt, indret de Marrocs, pel preu de 33 sous 
N. Pere Guerau 
19 x 15 cm 
+Salt, 45 
 
5337 
1234 juliol 15 
Guerau, vescomte de Cabrera, i la seva esposa Raimunda, venen a Arnau 

d’Escala i a l’almoina fundada per aquest a la seu, dues parts del delme de Salt, pel 
preu de 7000 sous, dels de 88 el marc. 

N. Bernat Esteve, canonge de Girona. S. Ricard d’Osca. 
Amb escriptura d’àpoca. 72 x 33 cm 
+Salt, 47. 
 
5338 
1252 maig 30 
Arnau Facher ven a Pere de Pedrinyà, paborde de l’Almoina, dues cases i la 

plaça que tenen al davant, situades a Salt, prop del camí públic, i un cens de 16 
sous que li fa Vidal des Teron, de Salt, per les expressades cases, un cens de 5 sous 
que rep de Bernat de Païssa, de Salt, per la casa on habita aquest i el dret d’home 
propi sobre dit Bernat, tot per 685 sous dels de 88 el marc. 

N. Bernat de Vic. S. Joan de Porqueres. 45 x 31 cms. +Salt, 48. 
 
5339 
1299 setembre 4 
Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, estableix a Ferrer de Clota, veí de 

Girona, la batllia del delme de Salt a cens de 200 sous, . 
N. Besalú Burgués, de Girona 
Carta partida. 27 x 24 cm 
+Salt, 51. 
 



5340 
1311 maig 3 
Guillem Sunyer ven a Blanca, viuda de Guillem d’Arenys, cavaller ciutadà de 

Girona, mitja tasca que li fa Pere Bofí, de Palau Sacosta, per una terra que afronta 
amb el camí de Vic, i per una terra de Vilablareix, per 110 sous. 

N. Jaume Tresfort, de Girona 
Còpia de 1327. 50 x 27 cm 
+Salt, 52. 
 
5341 
1321 maig 9 
Pere de Miars, paborde de l’Almoina, ven a Pere de Ginesta, de Palau 

[Sacosta], el camp de Marrocs, de Salt, que Arnau Adroher havia comprat a 
Ramon Andreu, ciutadà de Girona i havia llegat a l’Almoina, pel preu de 560 sous, 
i amb reserva d’una quartera de blat de cens. 

N. Jaume Tresfort. Còpia de 1355. 47 x 35 cms. +Salt, 54. 
 
5342 
1328 desembre 7 
Ramon Llorens, de Salt, ven a Guillem Mascardell els 8 diners de cens que 

aquest li feia per una casa i dues feixes de terra situades a Salt, de les que té el 
domini directe l’obtentor del benefici de la capella del sagristà major de la seu, pel 
preu de 10 sous. 

N. Pere Massanet, de Girona 
47 x 26 cm 
+Salt, 55. 
 
5343 
1331 juny 3, Girona 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, estableix a Pere Ramon Mut i al seu 

fill Ramon, de Salt, el batlliu del delme d’aquesta paròquia, per mentre visqui 
l’atorgant, per 200 sous d’entrada. 

N. Ramon de Bruguera, de Girona 
Amb escriptura d’àpoca. 36 x 38 cm 
+Salt, 56. 
 
5344 
1331 juny 6 
Ferrer de Clota, veí de Girona, firma rebut a Pere de Casadevall, paborde de 

l’Almoina, de 200 sous, pels que renuncia la batllia de la mateixa almoina a Salt. 
N. Arnau de Mas, de Girona 
15 x 25 cm 
+Salt, 57. 
 
5345 
1415 febrer 15, Girona 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, estableix a Ramon Mut, de Salt, la 

coromina dita de Seseres, a cens de sis mitgeres d’ordi, per 1000 sous d’entrada. 
N. Ramon de Bruguera, de Girona 
Carta partida. 56 x 33 cm 



+Salt, 60. 
 
5346 
1341 agost 30 
a) Ramon Mut, de Salt, firma debitori a Pere de Casadevall, paborde de 

l’Almoina, de 1.000 sous, entrada de l’establiment de la coromina d’Eres, situada a 
Salt. 

b) Ramon Mut promet a Pere de Casadevall que per raó de l’anterior debitori 
no introduirà causes a cap tribunal ni solꞏlicitarà privilegis reials. 

N. (...) 48 x 39 cms. +Salt, 61. 
 
5347 
(1345) 1346 febrer 28 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, ven a Ramon Mut, de Salt, la 

batllia vitalícia de l’Almoina a Salt, a cens de 40 sous. 
N. Jaume Tresfort, de Girona 
Carta partida. 41 x 30 cm 
+Salt, 62. 
 
5348 
154 octubre 30, Girona 
Capbreu fet a Ramon de Clota, paborde de les possessions que tenen per 

l’Almoina a Salt Berenguer Llorens, propietari del mas Llorens, Jaume Barrera i 
Pere de Pla, de Santa Eugènia, com a hereu de la seva mare Guillema, filla de 
Guillema Ginesta de Palau [Sacosta]. 

N. Ramon de Bruguera. 46 x 56 cms. +Salt, 63. 
 
5349 
1356 octubre 4, Girona 
Bernat de Sitjar, ciutadà de Girona, estableix a Bartomeu de Pedró, de 

Montfullà, dues feixes de cabuda total dos jornals de bous de la possessió de Mas 
Nou de Salt, a cens de 2 migeres de blat, per 15 lliures 10 sous d’entrada. 

N. Guillem Llobet. 52 x 37 cms. +Salt, 64. 
 
5350 
1367 maig 15, Girona 
Ramon de Masó i Nicolau de Font, procuradors de l’Almoina, redueixen a 

Berenguer Llorens, de Salt, la prestació que fa pel camp de Salt, que havia llegat a 
l’Almoina Ramon Llorenç de Salt després de comprar-lo a Bernat de Sitjar i 
Arnau de Coromina, a 18 sous. 

N. Berenguer Ferrer sa Sala, de Girona 
Carta partida. 31 x 48 cm 
+Salt, 65. 
 
5351 
1391 desembre 4, Girona 
Francesc Ribot i el seu fill Francesc, de Salt, cabreven a Berenguer de Sitjar, 

ciutadà de Girona, un camp, dit Coromina de Mont de Masnou, de 16 vessanes, 
situada a Salt, pel que fan 8 migeres de blat de cens. 

N. Guillem Llobet. Còpia del s. XVI. 16 x 28 cms. +Salt, 66. 



 
5352 
1396 octubre 12, Girona 
Narcís Vives, escrivà de Girona i procurador de l’Almoina, intima a Ramon 

Xatmar, cavaller, com a successor de Guillem Sunyer fill d’Andreu Sunyer, que 
compleixi un llegat de 20 mitgeres anuals de blat a favor dels pobres, requeriment 
al que Ramon Xatmar contesta que no respon a la veritat. 

N. Narcís Simó, de Girona 
28 x 46 cm 
+Salt, 67. 
 
5353 
1415 febrer 15, Girona 
Bernat de Sitjar, ciutadà de Girona i senyor de la casa de Sitjar de Salt, 

estableix a Guillem Cortada, de Santa Eugènia, quatre vessanes d’una gran 
possessió de la mateixa casa, situada a Salt, de la que s’han fet recentment altres 
establiments, a cens de quatre mitgeres de blat, per 14 lliures d’entrada. 

N. Bernat de Soler, de Girona 
Amb escriptura d’àpoca. 566 x 37 cm 
+Salt, 68. 
 
5354 
1415 febrer 15, Girona 
Bernat de Sitjar, ciutadà de Girona i senyor de la casa de Sitjar de Salt, 

estableix a Narcís Serra àlies Soler, de Santa Eugènia, tres vessanes d’una gran 
possessió de la mateixa casa, situada a Salt, de la que s’han fet recentment altres 
establiments, a cens de tres mitgeres de blat, per 12 lliures d’entrada. 

N. Bernat de Soler, de Girona 
Amb escriptura d’àpoca. 61 x 37 cm 
+Salt, 69. 
 
5355 
1415 febrer 15, Girona 
Bernat de Sitjar, ciutadà de Girona i senyor de la casa de Sitjar de Salt, 

estableix a Francesc de Raset, de Salt, quatre vessanes d’una gran possessió de la 
mateixa casa, de la que s’han fet recentment altres establiments, a cens de quatre 
mitgeres de blat, per 14 lliures d’entrada. 

N. Bernat de Soler, de Girona 
Amb escriptura d’àpoca. 51 x 43 cm 
+Salt, 70. 
 
5356 
1415 febrer 15, Salt 
Bernat de Sitjar, ciutadà de Girona, estableix a Bernat de Torre, de Santa 

Eugènia, 3 vessanes d’una terra més gran pròpia del mas Sitjar, situada a Salt, a 
cens de 3 migeres de blat per 12 lliures d’entrada. 

N. Bernat de Soler, de Girona. 47 x 60 cms. +Salt, 71. 
 
5357 
1415 febrer 18, Girona 



Bernat de Sitjar, ciutadà de Girona i senyor de la casa de Sitjar de Salt, 
estableix a Guillem Joher tres vessanes d’una gran possessió de la mateixa casa, de 
la que s’han fet recentment altres establiments, a cens de tres mitgeres de blat, per 
10 lliures d’entrada. 

N. Bernat de Soler, de Girona 
Amb escriptura d’àpoca. 56 x 36 cm 
+Salt, 72 
 
5358 
1415 febrer 18, Girona 
Bernat de Sitjar, ciutadà de Girona i senyor de la casa de Sitjar de Salt, 

estableix a Pere Dejú tres vessanes d’una gran possessió de la mateixa casa, de la 
que s’han fet recentment altres establiments, a cens de tres mitgeres de blat, per 10 
lliures 10 sous d’entrada. 

N. Bernat de Soler, de Girona 
Amb escriptura d’àpoca. 53 x 38 cm 
+Salt, 73. 
 
5359 
1415 febrer 18, Girona 
Bernat de Sitjar, ciutadà de Girona i senyor de la casa de Sitjar de Salt, 

estableix a Martí Figuera, de Vilablareix, tres vessanes d’una gran possessió de la 
mateixa casa, de la que s’han fet recentment altres establiments, a cens de tres 
mitgeres de blat, per 12 lliures 10 sous d’entrada. 

N. Bernat de Soler, de Girona 
Amb escriptura d’àpoca. 57 x 33 cm 
+Salt, 73bis. 
 
5360 
1416 juliol 30, Girona 
Guillem Pont renuncia a l’Almoina un camp de 5 vessanes situat a Salt, que 

havia estat de la possessió de Sitjar 
N. Miquel Pere, de Girona 
30 x 36 cm. 
+Salt, 74. 
 
5361 
1416 juliol 31, Girona 
Guillem Maçana de Vall, menor de dies, de Vilablareix, fa procura de Guillem 

de Pont per renunciar a l’Almoina un camp de 5 vessanes situat a Salt, que havia 
estat de la possessió de Sitjar 

N. Miquel Pere, de Girona 
22 x 29 cm. 
+Salt, 75. 
 
5362 
1416 agost 1, Girona 
Bernat de Torre, de Santa Eugènia de Ter, renuncia a l’Almoina un camp de 3 

vessanes situat a Salt, que havia estat de la possessió de Sitjar, per cens excessiu. 
N. Bernat de Soler, de Girona 



38 x 40 cm. 
+Salt, 76. 
 
5363 
1415 febrer 18, Salt 
Bernat de Sitjar, ciutadà de Girona, estableix a Pere Dejú, de Salt, tres 

vessanes de terra del mas Sitjar, a cens de 3 migeres de blat, per 10 lliures 10 sous 
d’entrada. 

N. Bernat de Soler. 55 x 41 cms. +Salt, 77. 
 
5364 
1417 gener 4, Girona 
Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, estableix a Jaume Llorenç, traginer de 

Girona, dos camps de 10 vessanes d’extensió total, situats a Salt, un renunciat per 
Guillem de Pont, de Vilablareix i l’altre per Guillem Maçana de Vall, que els 
tenien a cens de migera per vessana, que ha adquirit a Berenguer de Sitjar i al seu 
fill Bernat de Sitjar, a cens de 50 sous. 

N. Miquel Pere. 46 x 31 cms. +Salt, 78. 
 
5365 
1417 juliol 30, Girona 
Pere Dejú, de Salt, renuncia per cens excessiu tres vessanes de terra de Salt, 

que tenia per Bernat de Sitjar, a qui ha succeït l’Almoina, per les que feia 3 
migeres de blat. 

N. Bernat de Soler. 27 x 45 cms. +Salt, 79. 
 
5366 
1418 juny 2, Salt 
Narcís Pla, propietari del mas Pla de Santa Eugènia, cabreva a l’Almoina el 

camp Marrocs, situat a Salt, de 3 jornals de bous. 
N. Pere Cervià, de Girona 
22 x 35 cm 
+Salt, 80. 
 
5367 
1418 novembre 4, Girona 
Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, estableix a Ramon Mut, de Salt, 8 

vessanes de la possessió de Sitjar de Salt, que havien estat renunciades per Guillem 
Cortada i Francesc Raset, a cens de 40 sous per 14 lliures d’entrada. 

N. Miquel Pere, de Girona 
47 x 40 cm 
+Salt, 81. 
 
5368 
1423 juliol 31, Girona 
Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, estableix a Ramon Mut, de Salt, 3 

vessanes de la possessió de Sitjar de Salt, que havien estat renunciades per Narcís 
Serra àlies Soler, a cens de 15 sous per 8 lliures d’entrada. 

N. Miquel Pere, de Girona 
45 x 39 cm 



+Salt, 82. 
 
5369 
1418 novembre 22, Girona 
Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, estableix 6 vessanes del mas Sitjar 

(...), tres de les quals havien estat renunciades per Pere Dejú, de Salt, a cens de 30 
sous bar., per 14 lliures d’entrada. 

N. Miquel Pere. 46 x 54 cms. +Salt, 83. 
 
5370 
1423 juliol 31, Girona 
Joan Figuera, d’Aiguaviva, procurador de Martí Figuera, de Vilablareix, 

renuncia una terra de tres vessanes establerta per Bernat de Sitjar, per cens 
excessiu. 

N. Bernat de Soler, de Girona 
24 x 39 cm 
+Salt, 84. 
 
5371 
1356 març 26, Girona 
Ramon de Clota, paborde de l’Almoina, com a obtentor del benefici de Santa 

Anastàsia, estableix a Guillem Torrent de Vilablareix una feixa de la coromina de 
Saüc, situada a Salt. 

Sense cloure 
57 x 43 cm. Deteriorat 
+Salt, 87.  
 
5372 
1552 maig 20, Girona 
Baldiri Balle, paborde de l’Almoina, estableix a Pere Ribot, pagès de Salt, i als 

seus fills Baldiri i Miquel Ribot, per la vida d’ells dos, la batllia del delme que la 
mateixa Almoina rep a Salt, a cens d’una migera de blat. 

N. Joan Sabrià. 78 x 28 cms. +Salt, 89. 
 
5373 
1577 gener 29, Girona 
Sentència arbitral de Francesc Oliveres, canonge de la seu, amb consell de 

Francesc Sala i Pere Balle, votants de l’Audiència reial, en causa entre Jeroni 
Balle, paborde de l’Almoina, i Joan d’Agullana, delmers de Salt, d’una part, i 
Antic Onofre Steldat, sagristà i Pere Caselles, domer de Salt, d’altra part, sobre el 
dret a rebre delme de certes terres posades recentment en conreu per Joan Mut, 
també de Salt. 

N. Pere Mir. 47 x 70 cms. +Salt, 90. 
 
5374 
1577 novembre 16, Girona 
Josep Miró, donzell de Girona, atès que el paborde de l’Almoina i Joan 

d’Agullana són decimadors de Salt, els reconeix el dret a rebre delme de la seva 
terra dita “La Coromina”, del terme de Salt. 

N. Pere Mir. 



29 x 21 cm 
+Salt, 91. 
 
5375 
1206 agost 18 
Guillem de Paba, la seva esposa Alamanda i el seu fill Berenguer venen a Martí 

de Vic el seu “stallium” de Montfullà, els masos Mur, Pedró i Benuç i la borda 
Benuç, junt amb els drets que reben a Montfullà i Vilablareix, excepte una part del 
delme que tenen en feu per Ramon de Vilademany i Guillem de Pedraforta, per 
1.600 sous de diners bar. 

N. Bernat Esteve. S. Arnau de Mercadal. 46 x 24 cms. +Salt, 92. 
 
5376 
1207 març 29 
Ramon Calvet i la seva esposa Estefania venen a Martí de Vic totes les 

possessions que tenen a les parròquies de Montfullà, Vilablareix i Salt, i 
concretament els masos de Guillem de Corona i Estrader Esteve, pel preu de 900 
sous de diners barcelonesos. 

N. Bernat Esteve. S. Pere Ramon 
24 x 16 cm 
+Salt, 93 
 
5377 
1415 febrer 15, Girona 
Bernat de Sitjar, ciutadà de Girona i senyor de lacasa Sitjar de Salt, estableix a 

Bernat de Turon, de Vilablareix, 6 vessanes d’una terra més gran situada entre 
Salt i Vilablareix, a cens de 4 migeres de blat, per 16 lliures d’entrada. 

N. Bernat de Soler. 49 x 38 cms. +Salt, 95. 
 
5378 
1415 febrer 15, Girona 
Bernat de Sitjar, ciutadà de Girona i senyor de la casa Sitjar de Salt, estableix 

a Guillem Massana de Vall, de Vilablareix, 5 vessanes d’una terra més gran 
situada entre Salt i Vilablareix, a cens de 5 migeres de blat, per 15 lliures 
d’entrada. 

N. Bernat de Soler. 64 x 40 cms. +Salt, 96. 
 
5379 
1416 juliol 31, Girona 
Guillem Massana de Vall, de Vilablareix, renuncia per cens excessiu un camp 

de 5 vessanes situat a Vilablareix, a la possessió de Sitjar, pel que feia 5 migeres de 
blat. 

N. Miquel Pere. 31 x 41 cms. +Salt, 97. 
 
5380 
1415 febrer 15, Salt 
Bernat de Sitjar, ciutadà de Girona, estableix a Guillem de Pont, de 

Vilablareix, 5 vessanes de la possessió de Sitjar de Salt, a cens de 5 mitgeres, per 17 
lliures d’entrada. 

N. Bernat de Soler, de Girona 



57 x 44 cm 
+Salt, 98. 
 
5381 
1415 febrer 15, Salt 
Bernar de Sitjar, ciutadà de Girona, estableix a Narcís Serra àlies Soler, de 

Santa Eugènia, 3 vessanes de la possessió de Sitjar de Salt, a cens de 3 mitgeres, 
per 12 lliures d’entrada. 

N. Bernat de Soler, de Girona 
49 x 46 cm 
+Salt, 99. 
 
5382 
1418 agost 1, Girona 
Narcís Serra àlies Soler, renuncia a Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, 

tres vessanes que té per ell, situades [a la possessió Sitjar, de] Salt, per les que feia 
3 migeres de blat de cens. 

N. Bernat de Soler. 20 x 46 cms. +Salt, 100. 
 
5383 
1415 febrer 15, Salt 
Bernar de Sitjar, ciutadà de Girona, estableix a Joan Pi de Vilablareix, 3 

vessanes de la possessió de Sitjar de Salt, a cens de 3 mitgeres, per 12 lliures 
d’entrada. 

N. Bernat de Soler, de Girona 
38 x 44 cm 
+Salt, 101. 
 
5384 
1415 febrer 15, Salt 
Bernar de Sitjar, ciutadà de Girona, estableix a Martí Figuera major de dies, 

de Vilablareix, 3 vessanes de la possessió de Sitjar de Salt, a cens de 3 mitgeres, per 
12 lliures d’entrada. 

N. Bernat de Soler, de Girona 
52 x 38 cm 
+Salt, 102. 
 
5385 
1610 març 30, Girona 
Josep de Bellafila, donzell de Barcelona i Girona, cabreva a Enric Sampsó, 

paborde de l’Almoina, 10 vessanes d’un camp que en té 14, situat entre Salt i 
Vilablareix, al nord de la casa de Vendrell. 

N. Joan Fexat. 25 x 24 cms. +Salt, 103. 
 
5386 
(1194) 1195 gener 29 
Estrader Esteve i la seva esposa Berenguera, “compulsi fame”, venen a Ramon 

Calvet el mas que havia estat del seu pare, Guillem Esteve, situat a Montfullà, pel 
preu de 190 sous bar., dels quals reben 130 en comptant, 30 sous en una feixa que 



té Guillem de Corona, 22 en una altra que té Maria Artau, de Salt, i 8 en una 
d’Arnau de Campins. 

N. Ermengol, prevere. S. Arnau, sots-diaca. 33 x 16 cms. +Salt, 104. 
 
5387 
1194 agost 1 
Estrader Esteve i Berenguera, esposos, prometen a Guillem i Paba i als seus fil 

i nora, Guillem i Alamanda, que no empenyoraran la possessió que tenen a 
Montfullà sense consentiment d’ells. 

N. Carbó, prevere. Carta partida. 7 x 17 cms. +Salt, 105. 
 
5388 
1195 juliol 22, Girona 
Adelaida de Vilademuls i els seus fills Guillem, Ponç, Arnau i Berenguer, 

firmen a Ramon Calvet les feixes que ha comprat a Estrader Esteve, situades a 
Montfullà, a condició de rebre’n tasca i braçatge, i en reben per lluïsme 40 sous 
bar. 

N. Ermengol. S. Arnau, sots-diaca. Carta partida. 11 x 17 cms. +Salt, 106. 
 
5389 
1196 agost 18 
Ramon Calvet estableix a Guillem de Carrera la borda que ha comprat a Pere 

de Albuciano i al seu fill Estrader, situada a Montfullà, la feixa gran de terra 
comprada a Adelaida de Vilademuls, dues feixes comprades a Bernat de Lledó, 
una feixa que havia estat del mas Estrader Esteve i una feixa que té a Puig Oriol, a 
fi que li faci tasca i braçatge. I Guillem de Carrera es fa home propi de l’esmentat 
Calvet, li lliura el seu mas Engilbert i paga 5 sous d’acapte. 

N. Ermengol, prevere. Carta partida. 26 x 15 cms. +Salt, 107. 
 
5390 
1206 juny 9 
Ramon Calvet cedeix a Martí de Vic i al seu germà Bernat els seus drets sobre 

la penyora rebuda de Guillem de Paba i Alamanda, esposos, situada a Montfullà, 
per 1.430 sous bar., entre capital i interessos. 

B. Bernat Esteve, levita. S. Arnau de Mercadal, 9 x 18 cms. +Salt, 108. 
 
5391 
(1212) 1213 gener 23 
Pere Vives, de Montfullà, la seva esposa Maria i la seva filla Narbona venen a 

Martí de Vic, també de Montfullà, el camp que tenen per Guillem de Riera a 
l’indret de Corones, pel preu de 40 sous bar. 

N. Bernat Esteve. S. Bernat Sanç. 35 x 23 cms. +Salt, 109. 
 
5392 
1200 agost 6 
Guillem de Paba, amb consentiment del seu pare, Guillem, dòna a la seva 

esposa Alamanda, en correspondència del castell i propietat de Montfullà, rebut en 
esponsalici, tot el que té pel castell de Solterra a les parròquies de Santa Eulàlia 
Sacalm i Santa Margarida de Vallors i la pssessió que té a Aiguaviva, indret de 
Paba; i li empenyora les seves possessions de Santa Maria de Mansolí i Osor. 



N. Ermengol. S. Pere de Jou. Carta partida. 11 x 21 cms. +Salt, 110. 
 
5393 
(1225) 1226 març 16 
Martí de Vic estableix a Ramon Corona una vinya situada al pla de Montfullà, 

a tasca, per 8 sous d’acapte. 
N. Bernat Sanç. S, Bernat d’Artès. Carta partida. 12 x 22 cms. +Salt, 111. 
 
5394 
(1225) 1226 març 16 
Guillem de Corona permuta amb Martí de Vic un quadró que té a Montfullà, 

per una feixa que aquest té a Montfullà per compra feta a Arnau de Vilademuç. 
N. Bernat Sanç. S. Bernat d’Ards(sic). Carta partida. 12 x 21 cms. +Salt, 112. 
 
5395 
1273 agost 31 
Arnau de Pedraforta, cavaller de Montfullà, enfranqueix Ramon de Clos, del 

mateix lloc, per 55 sous bar. 
N. Ramon de Cassà. S. Bernat Rafael. 13 x 29 cms. +Salt, 113. 
 
5396 
1265 agost 10 
Ponç de Vilert, sagristà segon de Sant Feliu de Girona, firma a Arnau de 

Pedraforta i a Ermengol de Montfullà el monar que la seva sagristia té a 
Montfullà, indret de Banyaloca, i els autoritza a fer-hi un molí nou, a cens de dues 
“squillatas” de blat. 

N. Ramon de Cassà. S. Arnau de Santmartí. Carta partida. 15 x 23 cms. 
+Montfullà, 114. 

 
5397 
1269 maig 20 
Arnau de Pedraforta, de Montfullà, i la seva esposa Guillema venen a Bernat 

de Vic la meitat que tenen al molí “bociner” del monar de Banyaloca, situat a 
Montfullà, del qual la resta pertany a Ermengol de Montfullà i que és a domini 
directe de Sant Feliu de Girona, pel preu de 170 sous. 

N. Ramon de Cassà. S. Arnau de Santmartí. 38 x 23 cms. +Salt, 115. 
 
5398 
1277 abril 25 
Marquès de Santacecília, paborde de l’Almoina, i Pere de Fontclara, 

marmessors de Bernat de Vic, fan procura a Pere de Serres, clergue, per 
denunciar al rei la violència que Bernat de Vic, fill de dit Bernat, els fa ocupant el 
castell de Montfullà que ells havien venut, tal com disposava el testament, a 
Dalmau de Peratallada, abat de Sant Feliu de Girona. 

N. Ramon de Cassà. S. Miquel d’Om. 19 x 24 cms. +Salt, 116. 
 
5399 
1342 abril 16, Girona 



Bernat Oliba, clergue de Sant Daniel i procurador de Beatriu, abadessa 
d’aquest monestir, enfranqueix Brunissendis, filla de Pere Ermengou, de 
Montfullà, per 2 sous 8 d. 

N. Francesc Fuyà. 21 x 31 cms. +Salt, 117. 
 
5400 
1189 setembre 24 
Berenguer Guerau dòna a la canònica de Santa Maria [de Girona] el mas que 

té a Bescanó, on habita Bernat d’Aulina, el mas que té a Flaçà on habita Guillem 
Pol, amb els seus homes propis, i dos farraginars que té Bord Romeu. 

N. Pere Joan, levita. 12 x 27 cms. +Salt, 118. 
 
5401 
1226 setembre 26 
Bernat de Déu dóna al seu fill Bernat, ja emancipat, les possessions que té a 

Vilablareix i Santa Eugènia, una casa situada a la ribera del Galligants, una 
possessió a l’Areny, parròquia de Sant Feliu de Girona, una altra de la costa de 
Santa Eulàlia, la vinya de Saborella i la de Soca. 

N. Bernt Esteve. S. Bonhome. 
Còpia de 1226, 34 x 16 cm 
+Salt, 119. 
 
5402 
1272 juliol 21 
Jaume Mercadell, ciutadà de Girona, i la seva esposa Berenguera, Simó de 

Bertó i Blanca, esposos, firmen debitori a Bernat de Galliners, canonge de la seu, 
de 133 sous, pagats per aquest a Sança, mare de dit Jaume, per 20 migeres de blat 
que ells li devien, i de 18 sous, per un porc canonical que fan a la pabordia de 
Desembre de la seu pel seu mas Mercadell. 

N. Bernat de Vic. S. Miquel d’Om. 36 x 27 cms. +Salt, 120. 
 
5403 
1276 maig 18 
Guillema de Vic, viuda de Bernat de Vic, cedeix a Marquès de Santacecília, 

paborde de l’Almoina, i a Pere de Fontclara, marmessors del seu marit, els drets 
que pugués tenir sobre el castell de Montfullà i diverses possessions de Bescanó, 
Vilablareix, Salt i altres llocs, i el molí de Figuera, situat al Mercadal, i en rep 
16.000 sous per raó dels 1.500 aurei que tenia sobre els béns del seu difunt marit, 
que són 1.100 de la seva dot i 400 que ell li havia donat en violari. 

N. Ramon de Cassà. S. Miquel d’Om. 42 x 24 cms. +Salt, 121. 
 
5404 
(1283) 1284 gener 3 
Esmessendis, viuda de Pere de Mas, de Bescanó, fa heretament al seu fill Pere, 

en vista al matrimoni que ha de contreure amb Saurina, filla de Berenguer 
Peralada, la qual aporta en dot el mas Peralada, que es té per Bertran de Bescanó, 
i els masos Gruart i Colposa. 

Guillem Pere Martí, sagristà de Bescanó. 
34 x 24 cm. 
+Salt, 122. 



 
5405 
1364 setembre 11, Girona 
Ramon Pere Mut, fill de Ramon Mut de Salt, ven a Dalmau de Riba, de Sant 

Daniel, una coromina situada al pla de Salt, prop del mas d’Eres, que fa 6 migeres 
de cens a l’Almoina, pel preu de 400 sous. 

Sense cloure. 44 x 34 cms. +Salt, 123. 
 
5406 
1219 setembre 17 
Martí Vic i la seva esposa Berenguera enfranqueixen Maria Mir, que passa a 

ser dona pròpia de Bernat de Castell, de Bescanó, per 8 sous 
N. Guillem, prevere 
7 x 25 cm 
+Salt, 124. 
 
5407 
1275 octubre 28 
Bernat de Vic, ciutadà de Girona, i la seva esposa Guillema, estableixen a 

Bernat Guerau, fill de Bernat Guerau, d’Estanyol, un bosc situat a Coll de 
Castellar de Bescanó, indret de Vinyal, per plantar-hi vinya, a cens de 3 diners 
quan comenci a llevar la vinya, i amb prohibició de plantar-hi avellaners, per 2 
sous d’acapte. 

N. Ramon de Cassà. S. Miquel d’Om. Carta partida. 22 x 23 cms. +Salt, 125. 
 
5408 
1304 juny 5 
El bisbe Bernat de Vilamarí i el canonge Gilabert de Cruïlles firmen rebut a 

Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, de 2.300 sous que aquest tenia de l’abadia 
de Sant Feliu de Girona, com a resultat de la composició feta entre l’església de 
Sant Feliu i els fills de Bernat de Vic sobre una possessió de Montfullà. 

N. Pere Burgués. 14 x 26 cms. +Salt, 126. 
 
5409 
(1331) 1332 gener 30 
Bartomeu de Cruquella, procurador d’Arnau de Mont-rodon, paborde de 

Desembre a la seu enfranqueix Estruga, flla de Guillem Riba, de Bescanó, per 2 
sous 8 diners. 

N. Ramon de Vinyes, de Girona. 
14 x 28 cm 
+Salt, 127. 
 
5410 
1374 abril 18, Girona 
Bonanat Alexandre, veí de Bescanó i natural de Brunyola, reconeix a Jaume de 

Soler, paborde de l’Almoina, ser home propi d’aquesta per haver-ho estat el seu 
pare, Arnau Alexandre de Brunyola, i fer-li dos sous bar. de cens. 

N. Pere de Pont. 19 x 29 cms. +Salt, 128. 
 
5411 



1175 octubre 13 
L’abat Humbert de Sant Pere de Galligants, estableix a Pere de Clarà i Maria, 

esposos, un camp situat al pla de Santa Eugènia, al camí dels molins, prop de la 
coromina del Reclau, un quadró de Santa Eugènia, tres horts i el mas d’Arnau de 
Vilobí, després de la mort d’aquest, i entretant el mas de Guillem d’Adters, a tasca 
i braçatge, per 250 sous d’entrada i altres 20 pel batlle. 

N. Bernat, prevere. 9 x 27 cms. +Salt, 129. 
 
5412 
1383 desembre 23, Girona 
Desitjada, esposa de Francesc Cerir, bosser de Girona, ven a Bernat de Torre, 

de l’Horta de Girona, vuit feixes de l’horta de Güell que són a directe domini de 
l’Almoina, a la que fan 64 sous de cens, pel preu de 60 sous. 

Sense cloure. 62 x 30 cms. +Salt, 130. 
 
5413 
1341 agost 16 
Bonanat Sabet, sastre de Girona, renuncia a favor de Pere de Casadevall, 

paborde de l’Almoina, els drets que pugui tenir sobre la coromina de (...) de Santa 
Eugènia per haver-la treballat a mitges pel paborde de Sant Martí Sacosta. 

N. Ramon de Bruguera. 11 x 36 cms. +Salt, 131. 
 
5414 
1273 juny 18 
Codicil de Guillem de Montgrí, sagristà de la seu, que pren per marmessors 

Ponç d’Urtg i Guillem Pere, canonges, Guerau Jordà, capellà seu, Arnau Ponç, 
jurist i Ponç Seguer, escuder seu; mana instituir un benefici a la sasa nova de la 
sagristia, dotat amb la seva propietat de Salt i amb la possessió comprada amb els 
5000 sous que Simó de Gironella li pagà per la torre. Respecte del benefici fundat a 
l’altar de Sant Domènec de la seu ordena que, si el sagristà no el proveeix en el 
termini de 20 dies, passi la provisió al bisbe. Mana restituir a Simó de Gironella 
una possessió de Sils per 6000 sous, i, per a la dotació del referit benefici de Sant 
Domènec, que havia de provenir d’aquesta, assigna una possessió de Riudellots de 
la Selva, comprada a Guillem Pere d’Olives i a la seva mare Toscana; llega a 
l’Almoina el seu dret sobre el castell de Sant Sadurní, o, si es rescindís la compra 
que en té feta, els 11.000 sous que hi té invertits; mana que amb la suma que li deu 
Gastó de Bearn es comprin rendes per adquirir vestits pels framenors i 
predicadors, i deixa la possessió de Vall, comprada a Simó de Gironella, per dotar 
un benefici, per al qual ja ha destinat una possessió situada a Palauborrell. 

N. Bernat de Vic, de Girona. S. Miquel d’Om 
68 x 48 cm. 
+Salt, 134. 
 
5415 
1491 juliol (...) 
Nota sobre la forma de pagar primícia els pagesos de Salt, entre ells en Sitjar i 

en Mascardell, segons la qual no pagaven 1/10, sinó 1/20, d’acord amb documents 
de 1202 i 1209. 

Sense cloure. 20 x 30 cms. Català. +Salt, 136. 
 



5416 
1331 novembre 8 
Pericó de Prat, fill de Pere de Prat, jurista de Girona, dona possessió a Ramon 

Renall, ciutadà de Girona, d’un camp que li ha venut per 50 sous, situat a 
Vilablareix, al pla de Madrencs; i dit Ramon el dòna en enfiteusi a Simó de Costa. 

N. Francesc Simó.Carta partida. 26 x 28 cms. +Salt, s.n. 
 
5417 
1331 novembre 8 
Ramon Renall, ciutadà de Girona, estableix a Simó de Costa, de Vilablareix, 

un camp situat al pla de Madrencs, de Vilablareix, a cens de 8 sous, per 730 sous 
d’entrada. 

N. Francesc Simó. Carta partida. 43 x 32 cms. +Salt, s.n. 
 
5418 
1267 novembre 5 
Testament d’Arnau de Requesens, que pren per marmessors Joan de Pau, 

Dionís de Riumors, cavaller, i Alamanda, esposa seva, els quals han de procedir 
amb consell del guardià dels framenors de Castelló; elegeix sepultura a Sant 
Miquel de Fluvià, disposa de béns situats a Ventalló i Sant Pere Pescador, i 
institueix hereu el fill Francesc, al que substitueix, després d’altres, l’Almoina. 

N. Mateu Eimeric, de Castelló. Còpia de 1282. 43 x 38 cms. +Sant Pere 
Pescador, 4. 

 
5419 
1279 setemnre 26 
Francesc de Requesens i la seva esposa Sibilꞏla, amb consentiment de Guillem 

Galceran de Cartellà i de Blanca, esposos d’aquesta, venen a Maria, viuda de 
Ramon de Pedardell, cavaller, la part de delme que reben a Sant Pere Pescador 
per cinc anys, pel preu de 1.250 sous. 

N. Pere de Serra, de Castelló. S. Bernat de Fontcoberta. 49 x 23 cms. +Sant 
Pere Pescador, 5 

 
5420 
1282 abril 1 
Francesc de Requesens, fill d’Arnau de Requesens, ven a Guillem Gaufred, fill 

de Gaufred Bonet de Besalú, un terç del delme de Sant Pere Pescador pel preu de 
7.500 sous. 

N. Besalu Burgués. 53 x 30 cms. +Sant Pere Pescador, 6 
 
5421 
1282 abril 14 
Alamanda de Requesens, viuda d’Arnau de Requesens, i la filla d’aquests, 

Francesca, viuda de Ferrer de Monreal, firmen a Guillem Gaufred, clergue de 
Girona, la compra feta a Francesc de Requesens, fill de dita Alamanda, d’un terç 
del delme de Sant Pere Pescador. 

N. Ramon de Prat, canonge de Vic. S. Berenguer de Caselles. 26 x 27 cms. 
+Sant Pere Pescador, 7. 

 
5422 



1282 abril 17 
Francesc de Requesens, fill d’Arnau de Requesens, cavaller, i la seva esposa 

Sibilꞏla, firmen rebut a Guillem Gaufred, clergue de Girona, de 7.500 sous, preu 
d’un terç del delme de Sant Pere Pescador que li han venut 

N. Besalú Burgués. S. Pere Burgués. 11 x 24 cms. +Sant Pere Pescador, 8. 
 
5423 
1282 abril 16 
Francesc de Requesens, fill d’Arnau de Requesens, cavaller, i la seva esposa 

Sibilꞏla, reconeixen a Guillem Gaufred, clergue de Girona, no haver-li lliurat 
l’escriptura de venda que Bernat Alquer, cavaller, havia fet a dit Arnau d’un terç 
del delme de Sant Pere Pescador, per no haver-la pogut trobar, i li odnen garanties 
en cas d’evicció. 

N. Besalú Burgués. 25 x 24 cms. +Sant Pere Pescador, 9. 
 
5424 
1367 març 29, Sant Pere Pescador 
Pere Teixidor, de Sant Pere Pescador, Sibilꞏla, esposa de Bernat Seguer i 

Sibilꞏla, esposa de Pere Marquès, atès que Nicolau de Font i Ramon de Masó, 
procuradors de l’Almoina, han venut a Berenguer Teixidor, clergue de 
Vilamacolum, Bernat Seguer i Pere Marquès, dits, el terç del delme de l’esmentada 
vila per un any pel preu de 32 lliures melg., firmen l’esmentada venda. 

N. Guillem Vidal. 25 x 53 cms. +Sant Pere Pescador, 10 
 
5425 
1387 juny 23, Sant Pere Pescador 
Guillema, esposa de Bernat Giró, i Guillema, esposa de Guillem Bianya, de 

Sant Pere Pescador, atès que Pere de Fàbrega, administrador de l’Almoina, ha 
venut als seus marits les rendes de la mateixa Almoina a la vila per 30 lliures melg. 
anuals, firmen la venda. 

N. Guillem Vidal. 40 x 41 cms. +Sant Pere Pescador, 11. 
 
5426 
1453 juliol 7, Barcelona 
Sentència de la reina Maria, en causa entre Joan de Caramany i d’Ermengol i 

els fills de Llorenç Got, natural de Sant Pere Pescador, sobre pagament de 
pensions d’un cens de 25 sous. 

N. Pau Vida. 45 x 59 cms. +Sant Pere Pescador, 12 
 
5427 
1453 desembre 20, Barcelona 
Sentència de Galceran de Requesens, cavaller, lloctinent reial a Catalunya, en 

causa de Joan de Caramany i d’Ermengol contra Galceran Marés, natural de Sant 
Pere Pescador i veí d’Empúries, sobre el deure d’aquest de fer a aquell tasques i 
censos per una possessió situada a Sant Pere, que havia estat de Ramon de Vic. 

N. Pau Vida. 45 x 55 cms. +Sant Pere Pescador, 13. 
 
5428 
1453 desembre 23, Barcelona 



Galceran de Requesens, lloctinent reial a Catalunya, mana als batlles de 
Castelló d’Empúries i Sant Pere Pescador que executin la sentència de la Reial 
Audiència en causa de Joan de Caramany contra Galceran Marés i Pere Marés. 

Paper. 22 x 29 cms. Sant Pere Pescador, 13 bis. 
 
5429 
1457 març 23, Barcelona 
Sentència de l’infant Joan, en causa de Joan de Caramany i d’Ermengol fill del 

noble Francesc d’Ermengol i Cervelló, contra Pere Bertran, de Sant Pere 
Pescador, sobre ser aquest home propi del primer. 

N. Pau Vida. 49 x 56 cms. +Sant Pere Pescador, 14. 
 
5430 
manca any 
Capbreu de Sant Pere Pescador. Rotlle 
+Sant Pere Pescador, 15. 
 
5431 
1252 novembre 5 
L’abat Pere del monestir de Banyoles, enfranqueix Berenguera, filla d’Arnau 

de Roca, de Serinyà, i de Ferrera, esposos, per 4 sous. 
N. (...) 12 x 17 cms. +Serinyà, 5 
 
5432 
(1203) 1204 gener 31 
a) Arnau de Serinyà, en contemplació de Berenguer Comte, dòna després de la 

seva mort a Guillem Comte, de Camprodon, soci seu, les seves cases i hort de 
Capellada, situades a Besalú. 

b) Gallarda, en contemplació del seu marit, Berenguer Comte, dòna per 
després de la seva mort a Guillem Comte, de Camprodon, les esmentades cases i 
hort. 

N. Bernat, prevere, públic escrivà de Sant Pere de Besalú. 25 x 15 cms. 
+Serinyà, 6 

 
5433 
1214 abril 28 
Deodat de Terrades, ardiaca de Besalú i paborde de Gener de la seu, 

enfranqueix Pere d’Illa i el seu fill Ferrer, que passen a ser homes propis del seu 
germà, Joan d’Illa, per 40 sous. 

N. Guillem. 12 x 24 cms. +Serinyà, 7 
 
5434 
(1224) 1225 gener 11 
Ramon de Serinyà, amb consentiment de la seva esposa Catalana, fa donació a 

la seva filla Raimunda de tota la seva propietat de Serinyà, sigui empenyorada o 
no. 

N. Bernat de Prat, de Besalú. 18 x 20 cms. +Serinyà, 9. 
 
5435 
1225 novembre 28 



Ramon de sa Miana i la seva esposa Ermessendis enfranqueixen per 90 sous 
Pere d’Illa, fill de Bernat d’Illa, de Serinyà, que passa a ser home propi de Pere 
Schord, de Serinyà, a qui haurà de fer una oca de cens, i si vol enfranquir-se, li 
pagarà només 5 sous. 

N. Bernat de Prat. Còpia de 1244. 13 x 17 cms. +Serinyà, 10. 
 
5436 
1228 juliol 31 
Raimunda de Serinyà, i el seu marit Arnau d’Albussà, amb consentiment del 

seu pare Ramon de Serinyà i de la seva mare Catalana, estableixen a Pere i 
Berenguera de Casals i a Berenguer de Caselles un tros de prat, on ja engegaven el 
bestiar, a fi que el treballin, i el camp de Font, sota el mas Terrades, i els prometen 
que no faran arrencar el prat des de Cunageres fins a Capmagre, a fi que el bestiar 
pugui pasturar-hi. 

N. Joan, levita de Banyoles. Carta partida. 21 x 21 cms. +Serinyà, 11. 
 
5437 
1228 novembre 9 
Bernat de Coll, cambrer de Sant Pere de Besalú, enfranqueix Guillem, fill de 

Pere Martí de Bosquerons, de Serinyà, per 20 sous bar. 
N. Bernat de Prat, de Besalú. 9 x 14 cms. +Serinyà, 12. 
 
5438 
1232 octubre 25 
Sentència de Gaufred Bonet en poder de Ramon de Candela, de Serinyà, en 

causa entre Pere de Queixàs, en nom de la seva esposa Raimunda, i Pere de Riera, 
sobre una olivera que un i altre pretenen ser dins del seu camp, i sobre haver dit 
Riera plantat oliveres en un marge, pel que dit Pere de Queixàs diu tenir dret de 
pas cap al seu mas. 

N. Ramon de Meixella, prevere. Carta partida. 11 x 17 cms. +Serinyà, 13. 
 
5439 
(1234) 1235 gener 18, Besalú 
Arnau d’Albussà dòna en donació per causa de núpcies a Raimunda 100 

morabatins alfonsins. I Raimunda, amb consentiment dels seus pares, Ramon de 
Serinyà i Catalana, en porta altres tants en dot, i assegura la suma dels 200 sobre 
la seva propietat de Serinyà. 

N. Bernat de Prat, de Besalú. Carta partida. 18 x 15 cms. +Serinyà, 14. 
 
5440 
1236 desembre 17 
Raimunda, filla de Ramon de Serinyà, firma debitori a Pere de Queixàs de 

2.000 sous dels de 88 el marc, que aquest li donà en donació de núpcies durant el 
seu matrimoni. I dit Pere li defineix totes les accions que pogués emprendre contra 
ella. 

S. Arnau de Sant Martí. Carta partida. 40 x 22 cms. Signatura del bisbe 
Guillem de Cabanelles. +Serinyà, 15. 

 
5441 
(1236) 1237 febrer 18 



Raimunda de Serinyà dòna a la seva filla Maria tota la seva possessió de 
Serinyà, amb retenció del capmàs de Serinyà, dues coromines, hort, canamer, 
farraginar i 6 masoveries que té a la cellera de Serinyà, en vista al matrimoni que 
dita Maria ha de contreure amb Vidal, fill de Guillem de Montagut, de manera 
que pugui aportar en dot 250 aurei. 

N. Joan, levita de Banyoles. Carta partida. 38 x 26 cms. +Serinyà, 16. 
 
5442 
1236 juliol 4 
Raimunda de Serinyà ven a Maria, esposa de Bru de Mercadell, els dos anyells 

censals que rep als masos de Bernat de Puig i Berenguer de Puig, de Serinyà, pel 
preu de 50 sous bar. dels de 88 el marc. 

N. Bernat de Vic. S. Pasqual. 16 x 23 cms. +Serinyà, 17. 
 
5443 
1238 juliol 14 
Raimunda de Serinyà dòna a Guillem Ferrer, de Besalú, per la vida d’aquest, 

el cens i drets que rep als masos de Bernat Miró, Raimunda Mir, Ramon d’Om, 
Gatizells i Bernat d’Ermessèn, tots de Serinyà, dues cases dominicals situades a la 
cellera del poble i totes les oliveres que té al terme del mateix. I Guillem Ferrer 
defineix a l’esmentada Raimunda la donació que aquesta li havia fet, del mas de 
Bernat de Puig, de Serinyà. 

N. Ramon de Prat, de Besalú. Carta partida. 15 x 17 cms. +Serinyà, 18. 
 
5444 
1245 abril 30 
Berenguera de Meixella, de Serinyà, i el seu marit Joan, amb els seus fills 

Arnau i Pere, enfranqueixen Besalú de Cellera, fill d’Ermengardis de Puigventós, 
de Sant Iscle de Colltort, que passa a ser home propi de .Raimunda de Serinyà, per 
35 sous. 

N. Joan, levita de Banyoles. S. Guillem d’Estany. 11 x 18 cms. +Serinyà, 19. 
 
5445 
(1246) 1247 febrer 23 
Bernat, prior claustral del monestir de Banyoles, enfranqueix Ramon de Bac, 

fill de Pere de Bac, de Serinyà, que passa a ser home propi d’Arnau de Bruguera, 
també de Serinyà, per 20 sous. 

N. Joan, levita de Banyoles. S. Joan de Porqueres. 17 x 19 cms. +Serinyà, 20. 
 
5446 
1248 agost 20 
Bartomeu de Coma, de Besalú, enfranqueix Berenguera, filla de Berenguera 

Mercader, de Serinyà, que passa a ser dona pròpia de Raimunda de Serinyà, per 4 
sous bar. 

N. Ramon de Prat, de Besalú. S. Pere de Santmaria. 9 x 16 cms. +Serinyà, 21. 
 
5447 
(1250) 1251 gener 6 
Maria, filla d’Arnau d’Albussà, de Serinyà i de Raimunda, esposos, fa donació 

a Arnau de Camós, cosí seu, de tota la seva propietat de Serinyà. 



N. Bernat de Vic. S. Joan de Porqueres. 14 x 23 cms. +Serinyà, 22. 
 
5448 
1251 novemnbre 25 
Ramon Ademar de Porqueres firma a Arnau de Camós, cavaller, el delme de 

Serinyà, que Maria de Serinyà, filla d’Arnau d’Albunciano i de Raimunda de 
Serinyà, ha donat a dit Arnau de Camós en donació per causa de núpcies, per 50 
sous bar. 

N. Ramon de Prat. S. Pere de Santamaria. 15 x 19 cms. +Serinyà, 23. 
 
5449 
1254 desembre 18 
Sentència de Pere de Llavanera, veguer de Besalú, i del seu jutge, Ramon de 

Batet, en causa promoguda per Maria de Serinyà contra Arnau de Camós, 
cavaller, per anulꞏlar la donació que li havia fet de tota la seva propietat de 
Serinyà 

N. Berenguer de Font, de Besalú. 30 x 26 cms. +Serinyà, 24. 
 
5450 
1254 maig 7 
Maria, filla d’Arnau d’Albussà i de Raimunda de Serinyà, esposos, junt amb el 

seu marit, Arnau de Montagut, estableix a Bernat de Pujada, de Serinyà, la batllia 
d’un sisè del delme d’aquesta parròquia i dels masos de Terrades, Puigdevall, 
Puigdemont i Andreu, amb dret de retenir-ne el redelme, per 100 sous d’entrada 

N. Ramon de Prat. S. Pere Benet. 23 x 24 cms. +Serinyà, 25. 
 
5451 
1256 setembre 26 
Raimunda de Serinyà fa donació a Arnau de Camós, cavaller, nebot seu, d’una 

obra d’aixada de 8 dies que rep al mas Mir de Serinyà, una tasca i mitja que rep a 
un camp de Bernat Mir, i de tres persones pròpies, Adelaida Cellera i els seus fills, 
Maria i Vidal. 

N. Joan, levita de Banyoles. S. Estrader. 16 x 15 cms. +Serinyà, 26 
 
5452 
1257 maig 8 
Bernat d’Orriols i la seva mare Adelaida firmen a [Sabastida] de Borgonyà la 

borda de Ierga, dita borda del mas Rufí [de Fontcoberta], que el seu pare Pere 
d’Orriols havia venut a Guillem d’Ollers, per 18 sous dels de 88 el marc. 

N. Bernat, prevere. 11 x 24 cms. +Serinyà, 24 
 
5453 
(1259) 1260 gener 8 
Arnau de Montagut, fill de Guillem de Montagut, cavaller, el seu germà 

Huguet i la seva mare Beatriu, defineixen a Raimunda de Serinyà, filla de Ramon 
de Serinyà, cavaller, el seu dret sobre 200 aurei que dit Guillem de Montagut havia 
assegurat sobre la senyoria de Serinyà a Maria, filla d’aquesta i esposa de 
l’atorgant, per 200 aurei, rebuts per medi de Guillem de Boixols, de Besalú. 

N. Ramon de Prat. S. Pere Benet. Carta partida. 27 x 23 cms. +Serinyà, 28. 
 



5454 
1259 abril 7 
Maria de Serinyà, batllessa reial de Besalú, amb consentiment de Ramon de 

Pompià, ven a Arnau Guillem, clergue de Besalú, una anyada del delme de Serinyà 
i altres drets que rep a aquesta parròquia, pel preu de 150 sous bar. de tern. 

N. Ramon de Prat. S. Pere Benet. 24 x 17 cms. +Serinyà, 29. 
 
5455 
1259 agost 30 
L’abat Guillem, de Sant Pere de Besalú, enfranqueix Vidal Giró, fill de 

Gironella, de Serinyà, per 20 sous bar. 
N. Ramon de Prat. S. Pere Benet. 13 x 20 cms. +Serinyà, 30. 
 
5456 
1260 maig 30 
Arnau Guillem de Besalú, prevere, defineix a Raimunda de Serinyà, la donació 

que Maria, filla d’aquesta, li havia fet, de tres gallines i mitja quartera de blat 
censals, i tasca i mitja sobre una terra del pla de gatizells, i del domini d’una casa 
de la cellera de Serinyà, amb reserva d’usdefruit de tot allò que cedeix, durant la 
seva vida. 

N. Ramon de Prat. S. Pere Benet. Carta partida. 14 x 21 cms. +Serinyà, 31. 
 
5457 
1260 juny 18 
Raimunda de Serinyà ven a Bernat de Pujada, del mateix lloc el dret que la 

seva filla Maria tenia sobre el delme de Serinyà, i pel preu rep la batllia que dita 
Maria havia cedit al comprador. 

N. Joan, levita de Banyoles. S. Estrader, clergue. 14 x 20 cms. +Serinyà, 32. 
 
5458 
1261 agost 4 
Benvenist de Porta, jueu de Vilafranca, successor de l’herència de Sarra, filla 

de Bonanat, fill de Belshom, jueu, promet a Raimunda, filla de Ramon de Serinyà, 
cavaller, que després que li hagi pagat 2.000 sous bar. i 70 sous censals durant la 
vida d’ella, li tornarà les escriptures de préstecs contrets pel seu pare i la seva 
mare Caterina amb Momet, el seu fill Belshom i Bonastruc d’Alfac, per 350, 390, 
120, 800, 200 i 190 sous, i 20 migeres de blat, i li farà un “esgab” general. 

N. Ramon de Prat, de Besalú. S. Pere Benet. Carta partida. 23 x 21 cms. 
Signatura hebrea. Ed. Baer, núm. 96, pàg. 102. Cf. Girbal, Revista de Gerona 16, 
pàg 34. +Serinyà, 33. 

 
5459 
1263 abril 7 
a) Maria, viuda de Bru de Mercadell, cedeix al seu nét Brunet el seu dret sobre 

dos anyells censals que rep dels masos Puigdemont i Puigdevall, de Serinyà, 
comprat a Raimunda, viuda d’Arnau d’Albussà. 

b) Raimunda de Serinyà, viuda d’Arnau de Albucioano, cavaller, i Ramon de 
Cellera, Vidal Gerondí, Arnau Berenguer i Berenguer Sabater, veïns de Serinyà, 
firmen debitori a Brunet, fill de Bru de Mercadell, de 50 sous. 

N. Ramon de Cassà, de Girona. S. Ramon de Bas. 18 x 24 cms. +Serinyà, 34. 



 
5460 
(1264) 1265 gener 29 
Raimunda de Serinyà concedeix a violari a Ramon, clergue, fill de Ramon de 

Buc, de Serinyà, i nebot de l’atorgant, una feixa de la coromina de Reliquer, 
situada a Serinyà, gratis. 

N. Ramon de Prat. S. Pere Benet. Carta partida. 9 x 20 cms. +Serinyà, 35. 
 
5461 
1265 març 26 
Raimunda de Serinyà fa donació a Arnau Negre, de Besalú, d’una quartera de 

blat, un feix de palla, un parell d’ous i un formatge de cens que rep de cada un dels 
masos Català de Corts, Pere Traver, Bernat Vilana i Arnau Devall, d’Usall. 

N. Ramon de Prat. S. Pere Benet. 23 x 19 cms. +Serinyà, 36. 
 
5462 
(1267) 1268 gener 10 
Bernat de Pujada i Estefania, esposos de Serinyà, fan donació al seu fill del 

mas de n’Alemanya, de Serinyà, i de les cases que tenen a la sagrera i de tota la 
seva propietat de Serinyà, excepte la vinya de Monar, comprada a Pere de Sabadí i 
Arnau de Bac, i la casa que compraren a Pere d’Hort, situada a la sagrera de 
Serinyà. I el dit Bernat en fa donació a la seva futura esposa Berenguera, filla 
d’Oliver d’Aulina, de Serinyà, i en rep 650 sous de dot, que hipoteca sobre 
propietats que té per l’abat de Banyoles i pel bisbe de Girona. 

N. Ramon de Prat. S. Pere Benet. Còpia de 1293. 29 x 30 cms. +Serinyà, 38. 
 
5463 
1267 octubre 27 
Arnau Ferrer de Fàbrega, de Serinyà, i la seva esposa Raimunda, venen a 

Arnau Negre, de Besalú, mig mallal d’oli i una migera d’ordi i una oca censals 
sobre el seu mas de Fàbrega, per 55 sous. 

N. Ramon de Prat. S. Ramon Benet. 26 x 21 cms. +Serinyà, 39. 
 
5464 
1267 octubre 25 
Raimunda de Serinyà, filla de Ramon de Serinyà, cavaller, ven a Arnau Negre, 

de Besalú, diversos drets sobre els masos Andreu, Bernat de Riera, Castelló Conill, 
Bernat de Bellsoler, Pereta Jover, Maria Blanc, Guillem Ferrer i Raimunda de 
Soler, de Serinyà, per 200 sous. 

N. Ramon de Prat. S. Ramon Benet. 35 x 22 cms. +Serinyà, 40. 
 
5465 
(1268) 1269 gener 11 
Arnau Ferrer de Fàbrega, de Serinyà i la seva esposa Raimnunda venen a Pere 

Negre, de Besalú, mig quartó d’oli a mesura de Besalú i una migera d’ordi censals 
sobre el seu mas Fàbrega de Serinyà, per 27 sous. 

N. Ramon de Prat. S. Ramon Benet. 19 x 23 cms. +Serinyà, 41. 
 
5466 
(1268) 1269 gener 1 



Raimunda de Serinyà estableix a Guillem Ferrer, de Serinyà, a la seva esposa 
Guillema, a la filla, Maria i al marit d’aquesta, Berenguer, les pastures de bestiar 
gros i petit al prat i bosc de Serinyà, per una quartera d’ordi de cens, per 12 diners 
d’entrada. 

N. Ramon de Prat. S. Arnau d’Olives. Còpia de 1339. 23 x 26 cms. +Serinyà, 
42. 

 
5467 
a) 1268 agost 30 
Joan de Meixella, de Serinyà, la seva esposa Berenguera i el seu fill Pere venen 

a Arnau Negre, de Besalú, 16 diners censals que reben a la casa de Bernat de 
Pujada, de Serinyà, que havia estat del mas Serra, per 20 sous. 

b) (1267) 1268 febrer 12 
Berenguer de Pujada, que havia estat del mas Serra de Serinyà, i la seva esposa 

Maria es fan persones pròpies d’Arnau Negre de Besalú amb el seu mas, i li 
prometen tres migeres d’ordi censals en senyal de reconeixement, per 140 sous. 

c) Els anteriors prometen al referit Arnau Negre que, quan els seus fills Pere, 
Castelló i Ermessendis tinguin edat de firmar, els faran fer-se persones pròpies del 
mateix Negre. 

N. Ramon de Prat. S. Pere Benet. 59 x 19 cms. +Serinyà, 43. 
 
5468 
1268 abril 1 
Arnau Ferrer de Fàbrega, de Serinyà i la seva esposa Raimunda venen a 

Arnau Negre, de Besalú, una copa d’oli censal a mesura de Besalú sobre el seu mas 
Fàbrega de Serinyà, per 30 sous. 

N. Ramon de Prat. S. Ramon Bonet. 20 x 17 cms. +Serinyà, 44. 
 
5469 
1268 abril 13 
Arnau Ferrer de Fàbrega, de Serinyà i la seva esposa Raimnunda venen a 

Arnau Negre, de Besalú, tres diners de cens i tasca i mitja que reben a la propietat 
que Bernat de Bellsoler, de Serinyà, té per ells al puig de Fàbrega, i tots els altres 
drets que hi puguin tenir, per 12 sous. 

N. Ramon de Prat. S. Besalú Burgués. 15 x 18 cms. +Serinyà, 45. 
 
5470 
1268 maig 4 
Raimunda de Serinyà, filla de Ramon de Serinyà, cavaller, ven a Pere Benet de 

Besalú el dret que té sobre el bosc i prat de Serinyà, amb excepció de les pastures, 
per 100 sous. 

N. Ramon de Prat. S. Arnau d’Olives. 14 x 20 cms. +Serinyà, 46. 
 
5471 
1268 octubre 20 
Ramon d’Albussà, ardiaca de Besalú, i Arnau de Juvinyà, canonge de la seu, 

Arnau d’Olives i Guillem de Comelles, clergues de la mateixa seu, marmessors de 
Guillem de Torn, prevere, venen a Arnau Negre, de Besalú, el mas de Serra, de 
Serinyà, on habita Pere de Serra, fill de Castelló de Serra, i el mas de Soleró, 



comprats pel testador a Guillem d’Albussà, fill de Guillem Ferrer de Besalú i de 
Bruneta, pel preu de 500 sous. 

N. Ramon de Prat. S. Ramon Benet. 27 x 19 cms. +Serinyà, 47. 
 
5472 
(1269) 1270 gener 5 
Raimunda de Serinyà, filla de Ramon de Serinyà i Catalana, esposos fa 

donació al bisbe Pere de Castellnou del seu “stallium” de Serinyà, les coromines i 
les bordes dels seus homes propis, Arnau Berenguer, Vidal Bertran, Vidal Gerondí 
i Berenguer Sabater, amb retenció d’usdefruit durant tota la seva vida. 

N. Bernat de Reixach, de Banyoles. 42 x 23 cms. +Serinyà, 48. 
 
5473 
1269 abril 1 
Raimunda de Serinyà fa donació al seu nebot Arnau de Camós de totes les 

tasques de blat que rep al mas de Guillem d’Albussà i als masis de Besalú, Guillem 
i Joan de Cases, tots de Serinyà, i li dòna tanbé el seu home propi, Arnau Bertran, 
fill de Maria Bertran, de Serinyà. 

N. Berenguer, prevere de Palol. 13 x 20 cms. +Serinyà, 49. 
 
5474 
1269 abril 17 
Pere Benet, de Besalú, cedeix a Arnau de Camós, cavaller, tot el seu dret a la 

compra que havia fet per 100 sous a Raimunda de Serinyà, filla de Ramon de 
Serinyà, cavaller, del dret sobre el bosc i prat de Serinyà, per 100 sous. 

N. Ramon de Prat. S. Pere Benet. 12 x 17 cms. +Serinyà, 50. 
 
5475 
1269 juliol 21 
Raimunda de Serinyà ven a Pere Benet, clergue de Besalú, 4 copes d’oli censals 

a mesura de Banyoles, sobre dues feixes de la trilla que té davant l’església de 
Sernyà, pel preu de 180 sous, i promet no arrencar les oliveres sense permís del 
comprador. 

N. Ramon de Prat. S. Arnau d’Olives. 25 x 23 cms. +Serinyà, 51. 
 
5476 
1269 setembre 9 
Raimunda de Serinyà ven a Pere Benet, clergue de Besalú, 4 copes d’oli censals 

a mesura de Banyoles, sobre dues feixes de la trilla que té davant l’església de 
Serinyà, de manera que en endavant la trindrà en enfiteusi per dit Pere Benet, pel 
preu de 200 sous. 

N. Ramon de Prat. S. Arnau d’Olives. 36 x 21 cms. +Serinyà 52. 
 
5477 
1269 setembre 23 
Raimunda de Serinyà ven a Pere Benet, clergue de Besalú, la pagesia i dret que 

es retingué sobre dues feixes de la trilla que té davant l’església de Serinyà, per la 
qual feia a dit comprador 8 copes d’oli censals, per 200 sous. 

N. Ramon de Prat. S. Arnau d’Olives. 25 x 21 cms. +Serinyà, 53. 
 



5478 
1265 desembre 5 
Fra Arnau de Queixàs, obrer del monestir de Sant Pere de Besalú, i Berenguer 

de Pontós, sagristà i lloctinent del cambrer de Vilabertran, enfranqueixen 
Garsendis, filla de Pere de Rodre, de Serinyà, i la seva filla Guillema, per 40 sous. 

N. Ramon de Prat. S. Pere Benet. 24 x 19 cms. +Serinyà, 54. 
 
5479 
(1270) 1271 febrer 26 
Arnau de Camós, fill de Riambau de Camós, fa donació al bisbe Pere de 

Castellnou del seu dret sobre el bosc i el prat que Raimunda de Serinyà havia 
venut a Pere Benet, de Besalú, i dels drets que la mateixa tenia sobre els masos de 
Guillem d’Albuciano i de Besalú, Guillem i Joan de Casals, de Serinyà, per 130 
sous. 

N. Bernat de Reixach, de Banyoles. 22 x 28 cms. +Serinyà, 55. 
 
5480 
1271 novembre 19 
Arnau de Santapau, cavaller, i Ermessendis, esposos, donen a Oliver d’Aulina, 

de Serinyà, la batllia del seu delme de Serinyà, amb dret de prendre’s el redelme, 
per 25 sous. 

N. Pere Benet. 15 x 24 cms. +Serinyà, 56. 
 
5481 
(1272) 1273 març 23 
Pere Negre, de Besalú, firma a Maria, filla de Guillem Ferrer, de Sernyà, i al 

seu marit Berenguer, una terra situada a Serinyà, indret de Serinyanell, amb 13 
oliveres, i una casa i colomar, a cens de 2 migeres d’ordi, per 10 sous d’entrada. 

N. Ramon de Prat. S. Ramon Benet. Carta partida. 11 x 21 cms. +Serinyà, 57. 
 
5482 
1273 setembre 2 
Pere Benet, clergue de Besalú, ven al bisbe Pere de Castellnou una trilla i terra 

que té davant l’església de Serinyà, i que havia adquirit a la senyora Raimunda de 
Serinyà, plantada d’oliveres, per 530 sous, i li lliura escriptures que es recensionen, 
sobre la mateixa terra. 

N. Bernat de Prat, de Besalú. S. Ramon Benet. 31 x 22 cms. +Serinyà, 58. 
 
5483 
(1274) 1275 gener 19 
El bisbe Pere de Castellnou estableix a Bernat de Bac, sabater de Serinyà, i a la 

seva esposa Maria, un tros del farraginar que ha comprat a Pere Benet de Besalú, 
situat al costat del cementiri de Serinyà, a cens d’una copa d’oli, per 10 sous 
d’entrada. 

N. Rostany, clergue de Vilert. 17 x 22 cms. +Serinyà, 59. 
 
5484 
1276 juliol 28 
Ramon de Prat, de Besalú, dòna al seu fill Ramon de Sales, 1/6 del delme de 

Serinyà, que el seu germà, Bernat de Prat, havia comprat a Raimunda de Serinyà, 



i els masos d’Illa, amb el seu molí de Perduts i de Brunyoles, tot situat a Serinyà. I 
per això li defineix qualsevol demanda sobre els 4.000 sous que pagà per deutes i 
injúries de Pere de Sales, avi de dit Ramon, sobre els 230 aurei pagats per legítima 
a Guillem de Sales, fill de dit Pere i Elicsendis, esposos, i sobre els 500 sous pagats 
per redimir el cens que Pere de Gornal rebia sobre la casa de Sales, com també 
sobre la definició feta a l’atorgant per les seves filles Agnès, Eliardis i Guillema, 
pels béns de la mare d’elles, Agnès, esposa del mateix atorgant. 

N. Besalú Burgués. S. Ramon Estruch. Còpia de 1353. 26 x 54 cms. +Serinyà, 
60. 

 
5485 
a) 1277 juny 7 
Arnau de Ribera i Ramon de Cortada, cavallers, firmen rebut a Guerau Jordà, 

sagristà de la seu, marmessors de Guillem de Montgrí, sagristà de la mateixa seu, 
de 9.000 sous, preu de la compra feta a Bernat de Bedóç, cavaller i a les seves filles 
Brunissendis i Sança, de la senyoria que tenia a Serinyà i de dues parts del delme 
d’aquest lloc, cobrats a través de Bernat Vidal i Berenguer Duran, banquers de 
Girona. 

b) 1277 maig 24 
Bernat de Bedóç i les seves filles Brunissendis i Sança prometen a Ponç de 

Urgio i Guillem Pere, canonges de la seu, i a Pomç de Celrà i Guerau Jordà, 
marmessors tots de Guillem de Montgrí, que Ramon, Bernat Galceran Guillem, 
Arnau Guillem, Pere i Marc, fills de l’atorgant, firmaran la venda referida a l’acte 
anterior, i donen com a fiadors Arnau de Ribera i Ramon de Cortada. 

N. Ramon Oller de Palol. 74 x 29 cms. +Serinyà, 61. 
 
5486 
(1278) 1279 gener 9 
L’abat Arnau, del monestir de Banyoles, enfranqueix Guillem de Masdevall, 

de Savarrés, parròquia de Fontcoberta, per 60 sous. 
N. Bernat de Reixach. S. Arnau Guillem de Puig. 16 x 27 cms. +Serinyà, 62. 
 
5487 
1279 abril 29 
Guillem de Masdevall, de Savarrés, parròquia de Fontcoberta, es fa home 

propi d’Arnau de Camós, cavaller. 
N. Bernat de Reixach. S. Arnau Guillem de Puig. 13 x 14 cms. +Serinyà, 63. 
 
5488 
1279 setembre 3 
El bisbe Bernat de Vilamarí estableix a Pere de Casanoves, de Serinyà, i a la 

seva esposa Maria dues feixes de la coromina de Colomer, a cens d’una migera de 
blat per cada una, és a dir, una aimina entre totes dues, per 60 sous d’entrada. 

N. Bernat de Reixach. S. Arnau Guillem de Puig. 23 x 32 cms. +Serinyà, 64. 
 
5489 
(1280) 1281 febrer 27 
Berenguer,a filla de Besalú Miró, de Serinyà, i de Raimunda, esposos ven a 

Bernat de Brunyols, de Serinyà, i a Ermessendis, esposos, l’era, terra i farraginal 



que els seus pares havien comprat a Guillem Ferrer de Serinyà, situats des de la 
riba del Serinyanell a la carretera aiguadera, pel preu de 16 sous. 

N. Pere Benet, de Besalú. 18 x 21 cms. +Serinyà, 66. 
 
5490 
1281 juny 22 
Berenguer de Masvidal, prior claustral del monestir de Banyoles, enfranqueix 

Saurina, filla de Pere Caselles de Mont, de Serinyà, per 2 sous 8 d. 
N. Bernat de Reixach. S. Arnau Guillem de Puig. 17 x 27 cms. +Serinyà, 67 
 
5491 
1281 setembre 20 
a) Ponç de Santapau i Orpany, esposos, venen a Guillem Gaufred, clergue, el 

seu dret sobre el terç del delme de Serinyà que Arnau de Santapau, cavaller, té per 
ells, per 500 sous. 

b) Arnau de Santapau, cavaller, la seva esposa Ermessendis i el seu fill 
Berenguer venen a Guillem Gaufred un terç del delme de Serinyà, pel preu de 
2.900 sous. 

N. Pere Benet. 66 x 30 cms. +Serinyà, 68. 
 
5492 
1282 maig 14 
El bisbe Bernat de Vilamarí, atesos els deutes de la mesa episcopal deixats pel 

seu predecessor, ven a Guillem Gaufred, tresorer de la seu, la senyoria que té a 
Serinyà, comprada a Raimunda de Serinyà, pel preu de 3.000 sous. 

N. Mateu d’Alda, de la cúria episcopal. 66 x 47 cms. +Serinyà, 69. 
 
5493 
1282 maig 14 
El bisbe Bernat de Vilamarí, amb consentiment del capítol de la seu, firma a 

Guillem Gaufred, tresorer de la mateixa seu, un terç del delme de Serinyà, 
comprat a Arnau de Santapau, cavaller, i a Ponç de Santapau, senyor del castell de 
Santa Pau, i un terç del delme de Sant Pere Pescador, comprat a Francesc de 
Requesens i Sibilꞏla, esposos, a condició de que es destini a alguna fundació. 

N. Mateu d’Alda. 47 x 43 cms. +Serinyà, 70. 
 
5494 
1282 novembre 14 
Bernat de na Ninon, de Serinyà, fa donació a Cervià de Soler, també de 

Serinyà, d’una casa situada a la cellera del poble, que li havia llegat el seu germà 
Ramon, clergue de Serinyà, i que té per Guillem Gaufred, clergue de Girona. 

N. Arnau Guillem de Puig, de Banyoles. 17 x 32 cms. +Serinyà, 71. 
 
5495 
1283 juliol 9 
Guillem Gaufred, clergue de Girona, senyor del domini que fou de Raimunda 

de Serinyà, comprat al bisbe, estableix a Bernat de Pujada, de Serinyà, a la seva 
esposa Berenguera i als pares de dit Bernat, Bernat i Estefania, la meitat del bosc 
que té a Serinyà, a cens d’una quartera de blat i una gallina, per 10 sous bar. 
d’entrada. 



N. Pere Burgués, de Girona. 27 x 26 cms. +Serinyà, 72. 
 
5496 
(1285) 1286 febrer 7 
Guillem Simó, obtentor del benefici fundat per Sibilꞏla Renall de Centenys a 

l’altar de Santa Maria de l’església de Centenys, enfranqueix per 2 sous 8 d. 
Barcelona, filla de Ramon Pasqual de Vilert, que passa a ser dona pròpia de 
Guillem Gaufred i de la confraria de Sant Jaume de la Garriga. 

N. Rostany, clergue de Vilert. 14 x 17 cms. +Serinyà, 73. 
 
5497 
(1285) 1286 gener 2 
Sagramental del testament de Berenguer de Pujada, de Serinyà, pres per 

Ramon cavaller, jutge ordinari de Besalú, en presència dels sacerdots Ramon de 
Bellmas, Ramon de Riell i Berenguer de Fàbrega, de Beuda, adverat per Arnau 
Ferrer, Tortosa de Soler, Cervià de Soler, Arnau de Figuera i Arnau de Confraria, 
tots de Serinyà, a l’altar de Sant Rafael de l’església de Sant Vicenç de Besalú. El 
testador prengué per marmessors Tortosa de Soler, Pere Casadevall de Meixella, 
de Serinyà, i Bernat Renart de Centenys; elegí sepultura a Serinyà, féu llegats de 
devoció i instituí hereu el seu fill Tortosa, però disposà que, si el seu mas es 
deteriorava a causa de l’infantesa d’aquest, els marmessors l’assignessin a una de 
les filles. 

N. Pere de Santamaria. Còpia de 1293. 29 x 25 cms. +Serinyà, 74. 
 
5498 
(1288) 1289 febrer 23 
L’abat Bernat de Sant Llorenç del Mont, enfranqueix Ramon, fill de Bernat de 

Riera, de Serinyà, per 100 sous. 
N. Pere de Santamaria, de Besalú. S. Guillem Burgués. Carta partida. 19 x 27 

cms. +Serinyà, 75. 
 
5499 
1289 juliol 21 
Ramon Riera, de Serinyà, redimit per l’abat de Sant Llorenç del Mont, es fa 

home propi de Guillem Gaufred, clergue de Girona. 
N. Besalú Burgués. 11 x 18 cms. +Serinyà, 76. 
 
5500 
1289 agost 18 
Pere Negre, de Besalú, estableix a Pere Sastre, de Serinyà, i Barcelona, esposos, 

una terra que havia estat del mas Andreu, situada al pla d’Usall, prop de la vinya 
Aparedada, a cens de 3 sous, per 5 sous d’entrada. 

N. Pere de Santamaria, de Besalú. Carta partida. 18 x 26 cms. +Serinyà, 77. 
 
5501 
1289 octubre 7 
Tortosa de Soler i Pere de Casadevall de Meixella, de Serinyà, marmessors de 

Bernat de Pujada, també de Serinyà, que havia disposat que si el mas Alemany es 
deteriorava durant la infantesa de Tortosa, hereu del testador, l’assignessin a una 



filla, el donen a Guillema, germana de dit Tortosa, i deixen a aquest 200 sous de 
legítima sobre el mateix. 

N. Arnau Guillem de Puig. Còpia de 1293. 35 x 23 cms. +Serinyà, 78. 
 
5502 
1289 octubre 8 
Bartomeu Perduts, de Serinyà, fa donació per causa de núpcies a Guillema, 

filla de Bernat de Pujada, del mateix lloc, 700 sous i en rep 1.000, assegurats sobre 
el mas Alemany de Serinyà. 

N. Arnau Guillem de Puig. Còpìa de 1293. 32 x 22 cms. +Serinyà, 79. 
 
5503 
1289 novembre 23 
Berenguer de Freixe, prior de Santa Maria de Finestres, Arnau de Sotera, 

sagristà del mateix lloc, i Guillem de Canadal, cavaller, marmessors de Grimau de 
Fontcoberta, enfranqueixen Pere Guillem, fill de Guillem Davall de Hierga, 
parròquia de Fontcoberta, per 50 sous. 

N. Bernat de Reixach, de Banyoles. S. Guillem Arnau de Puig. 19 x 28 cms. 
+Serinyà, 80. 

 
5504 
(1229) 1293 gener 24 
Berenguera, viuda d’Arnau de Ribes, de Fontcoberta, fa heretament al seu fill 

Berenguer de la masoveria de Guàrdia, comprada a Berenguer de Ribes, cosí de 
dit Arnau. I Berenguer dòna a Guillema, filla de Pere de Martorell, de Santa 
Maria de Camós, 350 sous que li assegura sobre l’esmentat mas i sobre el mas de 
Salvatella, de Fontcoberta, i rep d’ella altres tants i aixovar. 

N. Bernat de Reixach, de Banyoles. S. Pere Martí d’Hospital. 31 x 38 cms. 
Carta partida. +Serinyà, 81. 

 
5505 
(1292) 1293 gener 14 
Bernat de Güell, canonge de la seu, marmessor de Guillem Gaufred, tresorer 

de la mateixa seu, enfranqueix Gueraua, filla de Bru de Pujada, de Serinyà, per 2 
sous 8 d. 

N. Besalú Burgués. Carta partida. 17 x 19 cms. +Serinyà, 82. 
 
5506 
(1293) 1294 gener 16 
L’abat Ramon, del monestir de Ripoll, enfranqueix Guillema, filla de Bernat 

Teixidor, d’Usall, per 2 sous 8 d. 
N. Bernat de Prat. S. Ramon de Santamaria. 11 x 22 cms. +Serinyà, 83. 
 
5507 
(1293) 1294 març 13 
Sentència arbitral de Ramon d’Estany, beneficiat de Banyoles, en causa entre 

Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, d’una part, i Castelló Pujada, Arnau de 
Fàbrega i Pere, germà d’aquest, tots de Serinyà, a propòsit del dret de fatiga 
d’unes cases que Castelló havia comprat a dit Arnau, situades a la cellera de 
Serinyà. 



N. Bernat de Reixach. 53 x 38 cms. +Serinyà, 84. 
 
5508 
1293 novembre 14 
Maria, filla d’Arnau Berenguer, de Serinyà, veïna d’Ullastret, cedeix a Arnau, 

fill de Berenguer Sabater de Serinyà, tot el dret que pugui tenir sobre la borda 
d’aquest, que havia estat de la seva mare Boneta i del seu pare, per 20 sous. 

N. Pere, clergue d’Ullastret. 25 x 19 cms. +Serinyà, 85. 
 
5509 
(1294) 1295 gener 13 
Ramon de Sales, de Besalú i la seva esposa Agnès enfranqueixen Arnau, fill de 

Joan de Brunyols, de Serinyà, per 105 sous. 
N. Pere de Santamaria, de Besalú. 17 x 24 cms. +Serinyà, 86. 
 
5510 
1295 juny 9 
Ramon de Banc, de Besalú, que té la pabordia d’Olot com a procurador de 

l’abat Ramon de Ripoll, enfranqueix Pere de Cots, fill de Pere de Cots de Mont, 
d’Argelaguer, per 40 sous. 

N. Bernat de Prat. S. Guillem Burgués. 19 x 21 cms. +Serinyà, 87. 
 
5511 
1296 agost 17 
Pere Bertran, de Serinyà, defineix a Castelló de Pujada, del mateix lloc, el seu 

dret sobre les cases que aquest habita a la cellera de Serinyà, per 100 sous, a 
condició de tancar-ne les clavegueres. 

N. Besalú Burgués. 24 x 21 cms. +Serinyà, 88. 
 
5512 
(1296) 1297 gener 5 
Pere Berenguer Begudà, de Besalú, senyor d’Esponellà, i Gueraua, esposos, 

enfranqueixen Bartomeu, fill de Bartomeu d’Esponellà, per 50 sous. 
N. Bernat de Reixach, de Banyoles. S. Jaume Tresffort. 20 x 26 cms. +Serinyà, 

89. 
 
5513 
1298) 1299 gener 19 
L’abat Arnau, del monestir de Banyole, s enfranqueix Brunissendis, filla de 

Ramon de Merlot, de Savarrés, parròquia de Fontcoberta, per 2 sous 8 d. 
N. Bernat de Reixach. S. Joan de Reixach. 16 x 28 cms. +Serinyà, 90 
 
5514 
(1298) 1299 febrer 17 
Pere Ferrer i Guillema, esposos de Serinyà, estableien a Arnau de Portell, del 

mateix lloc, una feixa situada al lloc d’Areny, a tasca, per 8 sous d’acapte. 
N. Bernat de Reixach. S. Jaume Tresfort. 23 x 27 cms. +Serinyà, 91. 
 
5515 
1290 desembre 18 



Pere de Llor, de Besalú, procurador de l’almoina perpètua de Besalú, 
enfranqueix Barcelona, filla de Joan Riera, d’Espinavessa, per 2 sous 8 d. 

N. Bernat de Prat. S. Guillem Burgués. 13 x 16 cms. +Serinyà, 92. 
 
5516 
1300 juliol 12 
Barcelona, filla de Joan Riera, d’Espinavessa, i d’Ermessendis, esposos, 

reconeix ser dona pròpia de l’Almoina en mà del paborde Arnau Adroher, i de la 
confraria de Sant Jaume de la Garriga, per meitats. 

N. Rostand, clergue. 11 x 23 cms. +Serinyà, 93. 
 
5517 
1300 setembre 28 
Berenguer de Fortià, canonge de Vilabertran, procuradorde Guillem de Güell, 

cambrer del mateix monestir, enfranqueix Guillem, fill de Pere de Coll, de Serinyà, 
per 40 sous. 

N. Berenguer Roig, de Vilabertran. 13 x 17 cms. +Serinyà, 94. 
 
5518 
(1301) 1302 febrer 4 
L’abat Bernat, del monestir de Banyoles, enfranqueix Raimunda, filla d’Oliver 

de Carreres, de Serinyà, i d’Ermessendis, esposos, per 2 sous 8 d. 
N. Bernat de Reixach. S. Duran Roca. 17 x 28 cms. +Serinyà, 95. 
 
5519 
1301 abril 21 
Pere Berenguer Begudà, de Besalú, senyor d’Esponellà, i la seva esposa 

Gueraua, enfranqueixen Jordana, filla de Berenguer de Pujol, d’Esponellà, que 
passa a ser dona pròpia de l’Almoina, per 2 sous 8 d. 

N. Rostand, clergue de Vilert. 17 x 26 cms. +Serinyà, 96. 
 
5520 
(1302) 1303 febrer 12 
Berenguer de Gornal, ciutadà de Girona, enfranqueix Maria, filla de Pere de 

Puig de Mitjavila, de Centenys, que passa a ser dona pròpia de l’Almoina, per 2 
sous 8 d. 

N. Besalú Burgués.8 x 20 cms. +Serinyà, 97. 
 
5521 
1303 abril 18 
Pere Berenguer de Begudà, de Besalú, senyor d’Esponellà, i Gueraua, esposos, 

enfranqueixen Girona, filla de Guillem de Quer, d’Esponellà, per 2 sous 8 d. 
N. Bernat de Reixach. S. Arnau Guillem de Puig. 20 x 23 cms. +Serinyà, 98. 
 
5522 
1303 novembre 11 
Pere de Soler, de Serinyà, ven a Castelló de Pujada, del mateix lloc, un quadró 

de terra erma, situada prop del torrent Darany, per 20 sous. 
N. Joan de Reixach, de Banyoles. S. Berenguer de Bruguer. 21 x 26 cms. 

+Serinyà, 100. 



 
5523 
1304 maig 23 
Guillema, filla de Bernat de Bac, sabater de Serinyà, i de Maria, esposos, ven a 

Bernat Bertran, de la cellera de Serinyà, i a la seva esposa Maria, un tros de terra 
situat prop del cementiri de Serinyà, per 38 sous. 

N. Bernat de Reixach. S. Bertran de Masó. 24 x 24 cms. +Serinyà, 101. 
 
5524 
1305 abril 7 
Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, enfranqueix Gueraua, filla d’Arnau de 

Portell, de Serinyà, que passa a ser dona pròpia del monestir de Banyoles, per 2 
sous 8 d. 

N. Besalú Burgués. 11 x 25 cms. +Serinyà, 102. 
 
5525 
(1305) 1306 març 3 
Bernat Ramon, prior, i Jaume de Portaguera, sagristà del monestir de Besalú, 

enfranqueixen Sibilꞏla, filla de Berenguer Conill, de Serinyà, per 2 sous 8 d. 
N. Pere de Santamaria. S. Guillem Burgués. 18 x 21 cms. +Serinyà, 103. 
 
5526 
(1305) 1306 març 18 
Maria, esposa de Bernat Bertran, de Serinyà, i filla de Benrenguer Cargol, de 

Lledó, i de Girona, esposos, enfranquida pel prior de Lladó, es fa dona pròpia 
d’Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, per raó del matrimoni contret. 

N. Bernat de Reixach. S. Arnau Guillem de Puig. 12 x 21 cms. +Serinyà, 104. 
 
5527 
1309 abril 6 
Arnau, fill de Carbonell, d’Espinavessa i la seva esposa Barcelona, venen a 

Pere Morató, del mateix lloc, una casa situada a Espinavessa, que es té per 
l’Almoina, el monestir de Lladó i la confraria de Sant Jaume de la Garriga, per 16 
sous. 

N. Ramon Joher. 21 x 20 cms. +Serinyà, 105. 
 
5528 
1309 juny 6 
Bernat Jover, veí de la cellera de Serinyà i la seva esposa Ermesendis, venen a 

Ramon de Sala, natural de Centenys, veí també de Serinyà, el farraginar i hortal 
que tenen prop de l’esmentada cellera per Garsendis, esposa de Guillem Seguí, 
cavaller, i filla de Pere Negre, de Besalú, pel preu de 40 sous. 

N. Francesc Simó. 26 x 32 cms. +Serinyà, 106. 
 
5529 
1310 novembre 19 
Arnau de Portell, de Serinyà, firma debitori a Ramon de Garriga al gendre 

d’aquest Berenguer de Socarrats i a Ramon Porter, de Besalú, de 20 sous, preu de 
draps que els ha comprat. 

N. Guillem Burgués, de Besalú. S. Pere Ferrer. 10 x 16 cms. +Serinyà, 107. 



 
5530 
(1312) 1313 febrer 8 
Arnau Pelegrí obtentor del benefici fundat per Arnau d’Albussà, ardiaca de 

Besalú a la seu, enfranqueix Sibilꞏla, filla de Maria de Puigdevall, de Serinyà, per 2 
sous 8 d. 

N. Pere Burgués. 12 x 15 cms. +Serinyà, 108. 
 
5531 
1312 juny 20 
L’abat Bernat, del monestir de Banyoles, enfranqueix Berenguera, filla 

d’Estefania de Pujada i de Pere, de Serinyà, per 2 sous 8 d. 
N. Joan de Reixach, de Banyoles. 12 x 28 cms. +Serinyà, 109. 
 
5532 
1315 maig 12 
Pere, fill de Ramon de Rovira i de Guillema, de Sant Feliu de Salau, firma 

rebut als seus pares de la legítima. 
N. Ramon Loreta, rector de Salau i Maià. 21 x 25 cms. +Serinyà, 110. 
 
5533 
1317 octubre 22 
Ramon de Sales, de Besalú, enfranqueix Bernat Andreu, fill d’Arnau de 

Pujada, de Serinyà, per 200 sous. 
N. Ramon de Prat. S. Arnau de Beuda. 19 x 20 cms. +Serinyà, 111. 
 
5534 
1278 desembre 1 
Pere, fill de Guillem de Mata, ven a Ramon de Sales, de Besalú, dues migeres 

d’ordi i una migera de blat censals que rep sobre el delme de Serinyà, i una migera 
de civada de cens que rep sobre el mas de Guatizells (Gatielles), per 90 sous. 

N. Pere Ferrer. Còpia de 1353. 25 x 55 cms. +Serinyà, 112. 
 
5535 
(1316) 1317 gener 25 
Francesc de Vilert, hereu de Berenguer de Vilert, cavaller, enfranqueix 

Raimunda, filla d’Andreu Vilar, de Martís, parròquia d’Esponellà, per 2 sous 8 d. 
N. Joan de Reixac. 15 x 12 cms. Serinyà, 113. 
 
5536 
1318 novembre 11 
Guillema, viuda d’Arnau de Portell, de Serinyà, fa heretament al seu fill 

Tortosa de tots els seus béns, amb reserva de legítima per als germans d’aquest. I 
dit Tortosa dòna per causa de núpcies a Ermessendis, filla de Miquel de Burguera, 
de Serinyà, 800 sous bar., que assegura sobre béns que té per l’Almoina i pels 
monestirs de Sant Pere de Besalú, Vilabertran i Banyoles, i en rep altres tants per 
dot i aixovar. 

N. Berenguer de Bruguera. Carta a partir. 38 x 35 cms. +Serinyà, 114. 
 
5537 



(1319) 1320 febrer 26 
Sentència de Ponç Albert, oficial del bisbe, en causa entre Arnau Adroher, 

paborde de l’Almoina, i Bernat Francesc, fill de Bartomeu Alemany, de Serinyà, 
àlies Bernich, sobre un cens de 5 sous que havia deixat de pagar feia 9 anys. 

N. Berenguer Roig, de la cúria episcopal. 55 x 43 cms. +Serinyà, 115. 
 
5538 
(1321) 1322 febrer 10 
Fra Guillem de Riera, cambrer del monestir d’Arles, enfranqueix Pere Ervic, 

fill d’Arnau Ervic, de Queixàs, per 60 sous dels de 65 el marc de plata. 
N. Simó Tolsà. 10 x 31 cms. +Serinyà, 116. 
 
5539 
1321 juny 17 
Brunissendis, esposa de Pere de Carreres, d’Espinavessa, es fa dona pròpia de 

la confraria de Sant Jaume de la Garriga i de l’Almoina. 
N. Arnau de Pols, de Navata. 12 x 27 cms. +Serinyà, 117. 
 
5540 
1322 març 27 
Guillem Conill, clergue, ven a Castelló de Coll, clergue de Girona, el seu dret 

sobre 12 diners de cens que rep d’una feixa que per ell té Guillem Jeroni, de 
Centenys a l’indret de Rovira, i el domini sobre mitja quartera de blat que la 
mateixa feixa fa al mas de Figuera, tot comprat a Pere Berenguer Begudà, de 
Besalú, per 45 sous bar. 

N. Joan de Reixach, de Banyoles. +Serinyà, 119. 
 
5541 
1323 desembre 5 
Guillem, fill de Guillem de Carreres, d’Espinavessa, reconeix a Pere de Miars, 

paborde de l’Almoina, ser home propi d’aquesta per la meitat, i fer-li un quartó de 
cera de cens en reconeixement de domini. 

N. Arnau de Mas. 13 x 29 cms. +Serinyà, 120. 
 
5542 
1324 juliol 10, Besalú 
Testament de Ramon de Sales, de Besalú, que pren per marmessors Pere de 

Prat, germà seu, jurista de Girona, Bernat i Ramon de Prat, nebots seus, fills de 
Bernat de Prat, de Besalú; elegeix sepultura a Sant Pere de Besalú, fa llegats de 
devoció; llega 2.000 sous a l’almoina perpètua de Besalú; llega a la seva esposa 
Agnès el delme que rep a Lligordà; a la seva filla Gueraua i al seu gendre Joan de 
Llor, de Banyoles, 500 sous de renda sobre el castell de Tarbena; a la seva filla 
Elicsendis, esposa de Joan de Mercadal, de Banyoles, 5 sous i la dot; institueix 
hereu el seu nebot, Ramon de Bianya, amb diverses substitucions, a condició de 
que prengui el cognom de Sales. 

N. Ramon de Prat. S. Bernat Burgués. Còpia de 1353. 52 x 67 cms. +Serinyà, 
121. 

 
5543 
1324 agost 4 



Bernat Francesc Alemany, de Serinyà, redueix a Pere de Quintana, també de 
Serinyà i a la seva esposa Elicsendis a 10 sous de cens les prestacions que li feia per 
tres pecs de terra situades als indrets de Sobrevila, Pla i Camp de Cadafalc. 

N. Pere Amic. Carta partida. 21 x 30 cms. +Serinyà, 122. 
 
5544 
(1326) 1327 febrer 11, Besalú 
Pere Porter i Arnau de Font, de Besalú, procuradors de l’almoina perpètua de 

Besalú, enfranqueixen Ermessendis, filla de Bernat de Riera, d’Espinavessa, per 2 
sous 8 d. 

N. Ramon de Prat. S. Bernat Burgués. 16 x 21 cms. Serinyà, 123 
 
5545 
(1326) 1327 gener 19 
Pere Portxa, de la cellera de Serinyà, i la seva esposa Ermessendis venen a 

Bernat de Pera, paborde de l’Almoina, un tros de terra prop de la casa comprada 
per aquest a Bernat Bertran, a la mateixa cellera, per 100 sous. 

N. Arnau Gil, de Banyoles. 31 x 29 cms. +Serinyà, 124. 
 
5546 
1326 juny 9 
Bernat Bertran, de Serinyà, la seva esposa Maria i el seu fill Berenguer, venen 

a Bernat de Pera, paborde de l’Almoina, una casa i eixida situada a la cellera de 
Serinyà, pel preu de 61 lliures. 

N. Jaume de Puig, de Banyoles. 39 x 42 cms. +Serinyà, 126. 
 
5547 
11326 setembre 16 
Bernat Bertran clergue, fill de Bernat Bertran, de Serinyà, firma a Bernat de 

Pera, paborde de l’Almoina, la venda que el seu pare ha fet a aquest d’una casa de 
la cellera de Serinyà. 

N. Bernat Salat, de Vic. 24 x 31 cms. +Serinyà, 127. 
 
5548 
1326 desembre 5 
Bernat Bertran, de Serinyà, firma rebut a Bernat de Pera, paborde de 

l’Almoina, de 1.200 sous, preu d’una casa i hort que li ha comprat, i de 209 sous, 
preu de fusta que ha adquirit per a l’Almoina. 

N Pere Ferrer, de la cúria episcopal. 10 x 23 cms. +Serinyà, 128. 
 
5549 
(1327) 1328 gener 9 
Bernat de Bellpuig, cavaller, la seva esposa Sança i la seva mare Guillema, 

enfranqueixen Saurina, filla de Pere d’Oliveda, de Tortellà, que passa a ser dona 
pròpia de l’Almoina. 

N. Guillem de Coll, del castell de Sales. 11 x 19 cms. +Serinyà, 129. 
 
5550 
1328 maig 2 



Guillem de Pararols, sagristà de Serinyà, reconeix a Bernat de Pera, paborde 
de l’Almoina, que les obertures que ha fet a la casa de la seva sagristia, i que miren 
sobre un pati de l’Almoina, no li creen cap dret sobre aquest pati, i declara que les 
tancarà quan sigui requerit a fer-ho. 

N. Jaume de Puig, de Banyoles. 16 x 25 cms. +Serinyà, 130. 
 
5551 
1328 maig 23 
Bernat, fill de Ramon d’Escala, de Besalú, ven a Pere Ferrer, fill de Berenguer 

Ferrer, de la mateixa vila, el delme que rep al mas dels Orerols, a l’indret de 
Montagut, parròquia d’Usall, que té a directe domini del bisbe, pel preu de 300 
sous. Amb firma de Garsendis, germana de l’atorgant i esposa de Pericó de 
Santamaria. 

N. Ramon de Prat. S. Pere de Mallorques. 36 x 32 cms. Serinyà, 131. 
 
5552 
1328 novembre 11 
Pere de Mata, cavaller de Fares, la seva esposa Berenguera i el seu fill Guillem 

de Mata, venen a Pere Ferrer, natural de Besalú i notari de la cúria episcopal de 
Girona, certes prestacions que reben de Joan Serra, de Serinyà; unes terres, doites 
Carbonés, d’Usall, i Clopers, de Serinyà, que per ells té dit Joan Serra, tot pel preu 
de 200 sous; i donen com a fiadors d’evicció Oliver d’Om, de Mata, Pere Noell, 
també de Mata, i Castelló de Pujol, de Fares. 

N. Ramon de Prat. S. Bernat de Font. 64 x 30 cms. +Serinyà, 132. 
 
5553 
1328 novembre 20 
Maria de Serra, esposa de Joan de Serra, propietària del mas de Serra de 

Serinyà, cabreva a Pere Ferrer, natural de Besalú, una terra dita Carbonés, 
d’Usall, i una altra dita Clopera, de Serinyà, que aquest ha comprat a Pere de 
Mata, cavaller, i al seu fill Guillem. 

N. Ramon de Prat. 25 x 35cms. +Serinyà, 133. 
 
5554 
1328 maig 28 
Cabrevacions que fan a Pere Ferrer, fill de Berenguer Ferrer, de Besalú, els 

següents veïns de Serinyà; Guillem de Puig, Pere Jeroni, Arnau Blanch, Francesc 
Bernich, Pere Bernich, Bernat Ferrer de Masbertran, Joan Català, Miquel Traver, 
Bernat Vilana, Berenguer Davall (els quatre darrers, d’Usall), Tortosa Sastre, 
Bernat de Bellsoler, Joan de Serradevall i Maria, esposos, Guillema de Pujada, 
Berenguer Jover, Ramon Ferrer de Fàbrega, Ramon de Riera i Berenguer Conill, 
amb el seu nebot, Pere Berenguer. 

N. Ramon de Prat. S. Pere de Mallorques. 141 x 32 cms. +Serinyà, 134. 
 
5555 
1329 abril 11 
Pere de Pujada, fill de Castelló de Pujada, propietari del mas Pujada de Vall, 

de Serinyà, ven a Pere Ferrer, notari de la cúria episcopal, dues terres de Serinyà, 
dites Torent d’Arany i Sobreroca, i dues migeres de blat censals que rep sobre les 
mateixes, per 240 sous. 



N. Ramon Viader. 490 x 29 cms. +Serinyà, 135. 
 
5556 
1330 setembre 19 
Raimunda, esposa de Pere Carreres, d’Espinavessa, es fa dona pròpia de 

l’Almoina i del benefici de la confraria de Sant Jaume de la Garriga per raó del 
seu matrimoni. 

N. Arnau de Pols, de Navata. 18 x 22 cms. +Serinyà, 136. 
 
5557 
(1330) 1331 febrer 6 
Castelló de Coll, clergue de la seu, estableix a Tortosa Sastre, de Serinyà i 

Barcelona, esposos, els camps de Marge i de Set Camins, comprats a Pere d’Hort, 
de Serinyà, a cens de 15 sous, per 600 sous d’entrada. 

N. Jaume Tresfort. Carta partida. 54 x 38 cms. +Serinyà, 137 
 
5558 
1449 setembre 12, Serinyà 
Pere Serra, beneficiat de la seu, procurador de Jaume Deulonder, beneficiat de 

les Onze Mil verges de la mateixa seu, estableix a Miquel Aulina, de Serinyà, el 
camp dit de Mas de sa Font, de Serinyà, indret de Costa des Bachs, a cens de 2 
diners, per 6 lliures d’entrada. 

N. Pere de Begudà. 27 x 35 cms. Serinyà, 137/1 
 
5559 
a) 1310 setembre 3 
Bernat de Puig, claver, i Castelló de Coll, clergue de la seu, marmessors de 

Berenguer de Rabós, canonge, que ha fundat un aniversari de 80 preveres, dotat 
amb béns comprats a Fresca, filla de Raimunda (...), de Besalú, venen a Dalmau de 
Pujals, prevere de capítol, el mas d’Hort de Serinyà, pel preu de 700 sous. 

b) 1310 octubre 3 
Dalmau de Pujals, prevere de capítol de la seu, ven a Castelló de Coll, clergue 

de Girona, el mas d’Hort, comprat als marmessors de Berenguer de Rabós, per 
700 sous. 

N. Besalú Burgués. 79 x 32 cms. +Serinyà, 137/2. 
 
5560 
1331 juliol 1 
Pere de Pujada de Vall, de Serinyà, la seva esposa Blanca i la seva mare 

Gueraua, venen a Pere Ferrer, jurista de Besalú, senyor del seu mas, un mallal 
d’oli censal a mesura de Besalú, pel preu de 170 sous. 

N. Ramon de Prat. 21 x 38 cms. +Serinyà, 138. 
 
5561 
1331 juny 15 
Guillem de Ripoll, sagristà de Serinyà, reconeix a Pere de Casadevall, paborde 

de l’Almoina, que les finestres que obrí Guillem de Pararols, predecessor seu, a la 
casa de la sagristia sobre un terreny de l’Almoina, no poden crear cap adempriu, i 
que les clourà si n’és requerit. 

N. Ramon de Vinyes. 23 x 23 cms. +Serinyà, 139. 



 
5562 
1331 juliol 6 
Pere de Pujada de Vall, sastre de Serinyà i la seva esposa Blanca i la seva mare 

Gueraua, venen a Arnau de Pujol i Maria, esposos de Serinyà, un casal i eixida per 
45 sous, amb reserva de cens de 3 sous i detallades prescripcions sobre l’ús d’un 
porxo a construir a l’eixida. 

N. Galceran de Bàscara. Carta partida. 33 x 44 cms. +Serinyà, 140. 
 
5563 
(1334) 1335 febrer 14 
L’abat Ramon, del monestir de Banyoles, enfranqueix Maria, filla de Ramon 

de Pujada i Maria, esposos de Serinyà, per 2 sous 8 d. 
N. Pere Amic. Amb signatura de Berenguer de Pararol, batlle de Tadià, a 

Serinyà. +Serinyà. 141. 
 
5564 
1335 octubre 10, Besalú 
En presència d’Arnau de Batet, jutge ordinari de Besalú, Guillem de Quintana 

de Serinyà, apelꞏla d’una retenció decretada a favor del paborde de l’Almoina, 
d’una terra que aquest li ha fatigat. 

N. Ramon de Prat. 34 x 27 cms. +Serinyà, 142. 
 
5565 
1355 desembre 18, Girona 
Bernat Sord, cavaller d’Esponellà i la seva esposa Alèlia, que han venut a Pere 

de Casadevall, paborde de l’Almoina, 60 sous bar. de cens sobre els masos de Puig 
i Montaner, d’Esponellà, ordenen a Arnau de Puig i Guillem de Montaner de 
satisfer aquestes quantitats. 

N. Ramon de Bruguera. Còpia de 1560. 26 x 34 cms. +Serinyà, 143. 
 
5566 
(1335) 1336 febrer 3 
Pere Joan, clergue de Queixàs, ven a Bernat Jaunis, d’Espinavessa la sev casa 

de la cellera d’Espinavessa, que té per l’Almoina i pel benefici de Sant Jaume de la 
Garriga, pel preu de 150 sous. 

N. Arnau de Pols, de Navata. 37 x 27 cms. +Serinyà, 144. 
 
5567 
1335 octubre 2 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, fa procura a Ramon d’Horta, 

clergue de Girona, i a Bernat de Collell, de Besalú, per notificar a Pere de 
Quintana, de Serinyà, la seva intenció de fatigar la venda que li ha fet per 170 sous 
Pere de Soler, d’una terra que tenia per l’Almoina. 

N. Arnau de Mas. 16 x 35 cms. +Serinyà, 145. 
 
5568 
1335 octubre 2 



Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, atès que Pere de Quintana, de 
Serinyà, ha comprat una terra a Pere de Soler, i que li va notificar verbalment la 
intenció de fatigar-la, ara declara formalment el seu propòsit. 

N. Arnau de Mas. 18 x 28 cms. +Serinyà, 146. 
 
5569 
1328 maig 23 
Bernat d’Escala, de Besalú, fill de Ramon d’Escala, ven a Pere Ferrer, fill de 

Berenguer Ferrer, de Besalú, els masos Serradevall i Pujada, de Serinyà; el domini 
directe sobre diverses vinyes de Serinyà, indret de Montagut, i diversos censos i 
drets sobre 29 possessions, que es descriuen, situades a Serinyà i Usall, pel preu de 
5.700 sous; i dòna per fiadors d’evicció a Bernat de Prat, Ramon Estrader, Pere de 
Santamaria, Berenguer de Guixeres i Bernat Balurcii. 

N. Ramon de Prat, de Besalú. 66 x 53 cms. +Serinyà, 147. 
 
5570 
1336 juliol 25 i 27 
a) Pere Ferrer, jurista de Besalú, firma a Pere de Casadevall, paborde de 

l’Almoina, rebut de 6.350 sous, preu de la venda dels masos Serradevall i Pujada, 
de Serinyà, i de les persones d’Arnau de Pujol i la seva esposa Maria, d’Usall. 

b) Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, rep possessió de mans de Pere 
Ferrer, dels béns venuts. 

N. Arnau de Mas. 25 x 28 cms. +Serinyà, 148. 
 
5571 
1336 juliol 25 
Pere Ferrer, jurista de Besalú, ven a Pere de Casadevall, paborde de 

l’Almoina, els masos Serradevall i Pujada, de Serinyà, i diversos censos i derts 
sobre possessions que es descriuen, situades a Serinyà i Usal, [que havia comprat el 
1328 a Bernat d’Escala], pel preu de 6.330 sous. 

N. Arnau de Mas. 69 x 57 cms. +Serinyà, 150. 
 
5572 
(1337) 1338 març 17 
Pere de Prat, jurista de Girona, enfranqueix Pere d’Olmera, de Sant Miquel de 

Campmajor, [que entra a la borda de Pujada de Vall, parròquia de Serinyà], per 
70 sous. 

N Guillem Rei. 18 x 31 cms. +Serinyà, 151. 
 
5573 
(1337) 1338 març 16 
Guillem de Figuera, pergaminer de Besalú, tutor deixat per Jaume de Figuera, 

de Serinyà a la seva filla Elicsendis, ven a Jaume Jover i Sibilꞏla, esposos de 
Serinyà, un hort situat a Serinyà, prop del Serinyanell, que es té per l’Almoina, pel 
preu de 60 sous, i els dòna com a fiadors d’evicció Guillem de Casals de Mont, de 
Serinyà, i Arnau de Figuera, prevere de Besalú. 

N. Ramon de Prat. 49 x 28 cms. +Serinyà, 152. 
 
5574 
1338 maig 27 



L’abat Ramon, del monestir de Banyoles, enfranqueix Oliver d’Om, fill de 
Vidal d’Om, de Serinyà, per 30 sous. 

N. Pere Amic, de Banyoles. 16 x 28 cms. +Serinyà, 153. 
 
5575 
1338 maig 18 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, que ha fet afeixar el prat de 

Serinyà, fins ara inculte, n’estableix una feixa a Pere de Sitges, de Serinyà, a tasca, 
amb obligació d’escurar-ne el rec i prohibició de plantar-hi arbres. 

N. Ramon de Prat, de Besalú. 31 x 34 cms. +Serinyà, 154. 
 
5576 
1339 abril 3 
Ramon de Quer, obtentor del benefici fundat a la seu per Castelló de Coll, 

enfranqueix Raimunda, filla de Gironès de Figuera, de Martís, parròquia 
d’Esponellà, per 2 sous 8 d. 

N. Pere Amic, de Banyoles. 15 x 33 cms. +Serinyà, 155. 
 
5577 
1339 maig 15 
Oliver d’Om, fill de Vidal d’Om, enfranquit per l’abat de Banyoles, es fa 

jhome propi de l’Almoina, per haver entrat a la borda Portell, de Serinyà. 
N. Ramon de Bruguera. 19 x 30 cms. +Serinyà, 156. 
 
5578 
1339 juliol 23 
Bernat Ferrer, hereu del mas Bertran, de Serinyà, cabreva a Pere de 

Casadevall, paborde de l’Almoina, una terra del Prat de Serinyà, situada prop del 
Serinyanell, que amb data d’avui li ha estat establerta.  

N. Guillem Rei. 22 x 30 cms. +Serinyà, 157. 
 
5579 
1340 març 30 
Maria, esposa de Pere Carbonell, d’Espinavessa, es fa dona pròpia de la 

capella de Sant Jaume de la Garriga, de Cabanelles, i de l’Almoina, per raó del seu 
patrimoni. 

N. Guillem Baulontari, de Navata. 13 x 24 cms. +Serinyà, 158. 
 
5580 
1340 maig 13 
Bernat Francesc Bernich Alemany, de Serinyà, i la seva esposa Guillema, que 

fan a l’Almoina 5 sous de cens i en reben 10 sobre tres peces que per ells té Guillem 
de Quintana, de Serinyà, dites Sobrevila, Pla i Camp de Cadafalc, cedeixen 5 sous i 
venen els altres 5 per 12 lliures. 

N. Pere Amic. 73 x 43 cms. +Serinyà, 159. 
 
5581 
(1342) 1343 març 11 



Margarida, filla de Pere de Coma, de Sant Martí de Campmajor, esposa de 
Guillem de Serradevall, de Serinyà, es fa dona propia de l’Almoina per raó del 
matrimoni contret. 

N. Ramon de Prat. 18 x 30 cms. +Serinyà, 160. 
 
5582 
1342 novembre 23 
Ramon de Sales, fill de Pere de Bianya, cavaller, i hereu de Ramon de Sales, 

jurista de Besalú, avi seu matern, Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, i 
Jaume d’Ermadàs, obtentor del benefici fundat per Guillem de Cistella, cambrer 
del monestir de Banyoles, perceptors del delme de Taià, a Serinyà, reconeixen a 
l’abat Arnau del monestir de Banyoles, que per delme i primícia reben l’onzena 
mesura. 

N. Bartomeu Masó. Carta partida. 37 x 33 cms. +Serinyà, 161. 
 
5583 
1342 novembre 21 
Guillem Sabater, veí de la cellera de Serinyà, i la seva esposa Elicsendis, venen 

a Castelló de Serra, teixidor veí de la mateixa cellera, un pati que havien permutat 
amb ell i que es té per l’Almoina, per 24 sous. 

Sense cloure. 41 x 30 cms. +Serinyà, 162. 
 
5584 
1343 novembre 1 
Pere (...) i Guillema (...) venen a Castelló de Serra, de Serinyà, una feixa de 

terra situada al pla de (...) per 60 sous. 
N. Berenguer de Roca. 25 x 34 cms. +Serinyà, 163. 
 
5585 
1348 juny 3 
Testament de Ramon de Sales, de Besalú, fill de Pere de Bianya, que pren per 

marmessors Bernat Cavaller, Bartomeu de Carrera, domer de Sant Vicenç i 
Bernat de Collell, tots de Besalú; elegeix sepultura a Sant Pere de Besalú; disposa 
llegats de devoció;llega 500 sous a la seva germana “espuria” Agnès i altres 500 als 
successors de la seva àvia paterna, Saunrimunda; torna a la seva esposa 
Guillemona el dot i lucre i oli deixa l’usdefruit de tots els seus béns; institueix 
hereu el seu fill o filla que prengui el cognom de Sales, i li substitueix l’almoina 
perpètua de Besalú, que en cas de rebre l’herència haurà d’instituir una almoina 
de pa d’una setmana; en aquest cas deixa a la seva esposa 1.000 sous a l’any i 
diverses peces de vestir. 

N. Arnau de Masó, de Besalú. Còpia de 1353. 83 x 58 cms. +Serinyà, 164 
 
5586 
1348 juny 21 
Testament de Guillema, esposa de Ramon de Sales, cavaller, i filla de Guillem 

de Canadal, cavaller, que pren per marmessors el seu oncle, Pere de Canadal, 
Berenguer de Ribera i Dalmau de Canadal, cavallers; elegeix sepultura a Sant Pere 
de Besalú; fa llegats de devoció; llega 100 sous a cada una de les seves germanes 
Marquesa i Dolça, monges de Bell-lloc, i institueix hereva l’almoina perpètua de 
Besalú cas de morir sense fills. 



N. Arnau de Masó, de Besalú. 27 x 55 cms. +Serinyà, 165. 
 
5587 
1349 novembre 25 
Jaume Agustí, sastre ciutadà de Girona, enfranqueix Francesc, fill de Pere 

Guerau de ça Palma, d’Espinavessa, per 150 sous. 
N. Ramon de Bruguera. 8 x 26 cms. +Serinyà, 166. 
 
5588 
1352 octubre 1, Girona 
Bernat Cavaller, de Besalú, marmessor de Ramon de Sales, fill de Pere de 

Bianya, que havia substituit als seus hereus l’almoina perpètua de Besalú, i havia 
manat que el llegat fet al seu testament a favor d’aquesta s’invertís en comprar 
ordi censal, ven a Francesc Andreu, procurador de l’Almoina de la seu, la meitat 
del delme de Serinyà per 15.500 sous, exceptuant-ne dues migeres d’ordi i una de 
blat censals que ven al mateix per una altra escriptura del mateix dia. 

N. Jaume Comte. 84 x 63 cms. +Serinyà, 167. 
 
5589 
1352 octubre 1, Girona 
Bernat Cavaller, de Besalú, marmessor de Ramon de Sales, fill de Pere de 

Bianya, ven a Francesc Andreu, procurador de l’Almoina de la seu, dues migeres 
d’ordi i una de blat censals que un altre Ramon de Sales rebia sobre el delme de 
Serinyà per venda de Pere, fill de Guillem de Mata, cavaller, feta el 1278, pel preu 
de 500 sous. 

N. Jaume Comte. 65 x 57 cms. +Serinyà, 168. 
 
5590 
1352 novembre 5, Girona 
a) Bernat Cavaller, de Besalú, marmessor de Ramon de Sales, fill de Pere de 

Bianya, firma rebut a Francesc Andreu, procurador de l’Almoina de la seu, de 
15.500 sous bar., preu de la meitat del delme de Serinyà, i l’autoritza a fer el pregó 
en català que es transcriu per notificar el canvi de propietat. 

1352 novembre 10, Serinyà 
b) Presa de possessió dels béns venuts a l’acte anterior. 
N. Jaume Comte. 70 x 58 cms. +Serinyà, 169. 
 
5591 
1353febrer 1, Girona 
a) El bisbe Berenguer de Cruïlles, firma rebut a Francesc Andreu, procurador 

de l’Almoina, de 5.000 sous pel terç de la venda que Bernat Cavaller, de Besalú, 
marmessor de Ramon de Sales, ha fet a l’Almoina, de la meitat del delme de 
Serinyà. 

b) El mateix bisbe amortitza a cens de 8 lliures la referida meitat del delme de 
Serinyà. 

N. Jaume Comte. Carta partida. 56 x 58 cms. +Serinyà, 170. 
 
5592 
1353 juny 20, Girona 



Arnau Ferrer, sagristà d’Espinavessa, reconeix a Ramon de Clota, paborde de 
l’Almoina, tenir per aquesta i pel benefici de Sant Jaume de la Garriga, la casa que 
posseeix situada a la cellera d’Espinavessa. 

N. Arnau Ramon, de la cúria episcopal. 21 x 31 cms. +Serinyà, 171. 
 
5593 
1356 juny 8, Girona 
Arnau, fill de Pere Martí, de Serinyà, es fa home propi de Ramon de Clota, 

paborde de l’Almoina, per haver-se casat a la borda Sabater de Serinyà, amb 
Brunissendis, filla de Berenguer Sabater. 

N. Ramon Gil. 23 x 31 cms. +Serinyà, 172. 
 
5594 
1356 juny 8, Serinyà 
Arnau Sabater, de Serinyà, fill de Pere de Masmartí, es fa home propi de 

l’Almoina per haver-se casat a la borda Sabater amb Brunissendis, propietària de 
la mateixa. 

N. Ramon de Bruguera. 26 x 29 cms. +Serinyà, 173. 
 
5595 
1356 juny 9, Serinyà 
Brunissendis Sabater, filla de Berenguer Sabater i propietària de la masoveria 

Sabater de Serinyà, es fa dona pròpia de l’Almoina per raó de la dita masoveria. 
N. Ramon de Bruguera. 27 x 30 cms. +Serinyà, 174. 
 
5596 
1356 juny 9, Serinyà 
Guillema, filla de Pere sa Pujada, propietària del mas Pujada de Serinyà, es fa 

dona pròpia de l’Almoina per raó del seu mas. 
N. Ramon de Bruguera. 18 x 28 cms. +Serinyà, 175. 
 
5597 
1356 novembre 18, Navata 
Arnau Pellicer, regent de la batllia del castell de Navata, a fi de satisfer els 

deutes de Bernat Cusí, d’Espinavessa, difunt, ven en pública subhasta una casa i 
pati d’aquest, situats a la cellera d’Espinavessa, a Francesc Martí, de Vilert, pel 
preu de 140 sous, amb reserva de domini directe per l’Almoina i pel benefici de 
Sant Jaume de la Garriga. 

Sense cloure. 38 x 43 cms. +Serinyà, 176. 
 
5598 
1358 febrer 9, Girona 
Berenguer Mir, de Serinyà, i el seu fill Bernat Mir, hereu de Sibilꞏla, mare seva 

i esposa de dit Berenguer, cabreven a Ramon de Clota, paborde de l’Almoina, una 
terra situada a l’indret de Cespaleria, o des Quadre, o ça Tria, d’un jornal de 
bous,comprada als marmessors de Pere Bernic, de Banyoles. 

N. Pere Miró, de la cúria episcopal. 26 x 45 cms. +Serinyà, 177 
 
5599 
1358 febrer 27, Navata 



Arnau de Pedrerol, d’Espinavessa, i Arnau de Pedró, d’Ordis, marmessors 
d’Arnau de Fogals, d’Espinavessa, venen a Maria, viuda de dit Arnau de Fogals, 
un hort que es té per l’Almoina, situat a Espinavessa, prop de la riera de 
Llavanera, pel preu de 16 sous. 

N. Jaume Barga. 50 x 37 cms. +Serinyà, 178. 
 
5600 
1358 novembre 28, Girona 
Bernat Mir, per sí i com a hereu de Sibilꞏla, esposa seva difunta, cabreva a 

Ramon de Clota, paborde de l’Almoina, una terra d’una vessana, situada a 
Serinyà, indret de ses Planes. 

N. Pere Pinós. 22 x 57 cms. +Serinyà, 179. 
 
5601 
1360 agost 17, Serinyà 
a) Maria, esposa de Pere Berenguer, draper de Serinyà, cabreva a l’Almoina 

una casa situada a la cellera de Serinyà, prop del Serinyanell, i una terra d’un saió. 
b) Pere Berenguer, draper del Barriol de Serinyà, cabreva a l’Almoina una 

casa situada al Barriol. 
c) Guillema de Pujada, filla de Pere de de Blanca, i esposa de Guillem de 

Figuera, cabreva a l’Almoina el mas de Pujada de Serinyà, pel que és dona pròpia 
d’aquesta. 

N. Ramon de Bruguera. Carta partida. 66 x 60 cms. +Serinyà, 180. 
 
5602 
1360 novembre 17, Girona 
Jaume de Bell-lloc, prevere de Girona, marmessor de Berenguer d’Om, de 

Serinyà, vidu de Guillema de Portell, renuncia l’esmentada borda, per manca de 
comprador. 

N. Ramon de Bruguera. 29 x 39 cms. +Serinyà, 182. 
 
5603 
1360 novembre 27, Girona 
Ramon Sardina, propietari del mas Sardina d’Esponellà, que ha estat citat a 

l’oficialat de Girona per cabrevar les seves terres, renuncia totes les que té per 
l’Almoina, que no es descriuen. 

N. Ramon de Bruguera. 19 x 38 cms. +Serinyà, 183. 
 
5604 
1362 novembre 16, Girona 
Elicsendis, esposa de Berenguer Jeroni, de Serinyà, i filla de Pere Portxe, 

propietària de la borda Portxe de Serinyà, reconeix ser dona pròpia de l’Almoina 
per la referida borda. 

N. Ramon de Bruguera. 26 x 36 cms. +Serinyà, 184. 
 
5605 
1363 maig 1, Navata 
Guillem ça Roca i Bartomeu batlle, mones d’Espinavessa, marmessors de 

Maria, viuda d’Arnau (...) venen a Berenguer Martí, d’Espinavessa, una casa 



situada a la cellera d’aquest lloc, a directe domini del monestir de Lladó i de 
l’Almoina, per 112 sous. 

Sense cloure. 38 x 37 cms. +Serinyà, 185. 
 
5606 
1363 maig 28 
Jaume Carreres, d’Espinavessa, ven a Bartomeu Oliver, sastre del mateix lloc, 

una gallina censal sobre una casa i cortal d’Espinavessa, que dit Bartomeu ha 
comprat als marmessors de Bernat Jaunis, pel preu de 20 sous. 

Sense cloure. 56 x 33 cms. +Serinyà, 186. 
 
5607 
364 juliol 3, Girona 
Sentència de Guillem de Vilagaià, oficial del bisbe, en causa entre el paborde 

de l’Almoina i Berenguer de Vilar, sagristà, Pere de Bosch, domer, i Guillem de 
Caselles, comprador de les rendes de la capellania de Serinyà, sobre la participació 
d’uns i altres en el delme de Taià, paròquia de Serinyà. 

N. Narcís de Font, de la cúria episcopal. 63 x 54 cms. +Serinyà, 187. 
 
5608 
1363 octubre 17, Banyoles 
Bernat Guillem de Savarrés, fill de Pere de Savarrés de Fontcoberta, 

enfranqueix Bernat, fill de Pere de Puig de Mitjavila, parròquia de Centenys, i de 
Raimunda, esposos [que entra al mas Carrés d’Espinavessa]. 

N. Bernat Fabre. 14 x 30 cms. +Serinyà, 188. 
 
5609 
1365 juliol 16, Besalú 
Ramon de Balbs, sagristà de Sant Pere de Besalú, enfranqueix Francesca, filla 

d’Arnau d’Hospital, de Juvinyà, parròquia de Capellada, per 2 sous 8 d. 
N. Bartomeu Sirvent. 21 x 28 cms. +Serinyà, 189 
 
5610 
1366 setembre 18, Girona 
Guillem de Caselles, de Serinyà, firma debitori a Ramon de Masó i Nicolau de 

Font, procuradors de l’Almoina, de 16 lliures bar., per l’entrada de l’establiment 
de la borda de Portell que li han fet. 

N. Ramon Gil. 19 x 34 cms. +Serinyà, 190. 
 
5611 
1368 maig 3, Navata 
Ramon d’Horta, obtentor del benefici fundat a la seu per Bernat de Galliners, 

canonge de la mateixa, enfranqueix Bartomeu Lladó, fill de Castelló Lladó, 
d’Espinavessa, per 35 sous. 

N. Pere Bet. 30 x 35 cms. +Serinyà, 191. 
 
5612 
1368 novembre 26, Espinavessa 
Bartomeu Lledó, d’Espinavessa, dòna per causa de núpcies a Maria, filla de 

Guillem Ponç àlies Carbonell, i de Maria, esposos, de la mateixa parròquia, 500 



sous, i en rep altres tants de dot, que són assegurats sobre el mas Carbonell i altres 
propietats que dita Maria té per l’Almoina, per la confraria de Sant Jaume de la 
Garriga, de Cabanelles, i pel comanador de Sant Llorenç de les Arenes. 

Sense cloure. Carta partida. 53 x 38 cms. +Serinyà, 192. 
 
5613 
1370 abril 15, Lladó 
Guillem de Palol, senyor de la casa de Cabanelles, enfranqueix (...) filla de 

Guillem Pon+, veí d’Espinavessa, per 2 sous 8 d. 
N. Andreu de Ricalbó. 22 x 34 cms. +Serinyà, 193. 
 
5614 
1371 febrer 19, Girona 
Bartomeu Carbonell, d’Espinavessa, i la seva esposa Maria, propietària del 

mas Carbonell, enfranquits, dit Bartomeu per l’obtentor del benefici fundat a la 
seu per Bernat de Galliners, i dita Maria per Guillem de Palol, senyor de la força 
de Cabanelles, es fan persones pròpies de l’Almoina i del benefici de Sant Jaume 
de la Garriga, per raó del dit mas. 

N. Ramon de Bruguera. 37 x 32 cms. +Serinyà, 194. 
 
5615 
1371 octubre 8, Girona 
Bernat de Puig, fill de Pere Puig de Mitjavila, de Centenys, que s’ha casat al 

mas de ses Carreres d’Espinavessa, amb Jacma, filla de Jaume de ses Carreres, 
redimit per Bernat Guillem de Savarrés, de Fontcoberta, es fa home propi de 
l’Almoina i del benefici de Sant Jaume de la Garriga, de Cabanelles. 

N. Joan de Fontcoberta. 23 x 28 cms. +Serinyà, 195. 
 
5616 
1376 gener 23, Girona 
Fra Pere Bagueny, de l’orde dels dominics, hereu universal de Ramon de Sala 

dit Ropit, de Serinyà, al qual pertocaven els béns de Sibilꞏla, filla de Pere Sala àlies 
Ropit, que té per l’herència una casa deshabitada situada a la cellera de Serinyà, la 
renuncia a l’Almoina. 

N. Pere Barceló, de la cúria episcopal. 20 x 40 cms. +Serinyà, 196. 
 
5617 
1377 febrer 19 i maig 25, Besalú 
Procés davant Esperandéu Cardona, jutge ordinari de Besalú, que a instància 

de Joan de Vilar, advocat de Besalú, procurador d’Arbonés Sitge, de Serinyà, i de 
Joan de Plaça, sagristà de Crespià i procurador de l’Almoina, declara abandonada 
la borda Sabater de Serinyà, i l’adjudica a dit Joan de Vilar, per 5 sous. 

N. Antoni de Coma. 56 x 61 cms. Llatí i català. +Serinyà, 197. 
 
5618 
1379 febrer 22, Girona 
Pere, fill de Pere Rodeja, de Merlant, que s’ha casat al mas de Serra de 

Serinyà, enfranquit per Guillem de Garrigàs, cambrer de Santa Maria de Lladó, es 
fa home propi de l’Almoina. 

N. Ramon de Peradalta. 15 x 34 cms. +Serinyà, 198. 



 
5619 
1195 setembre 15 
Bernat de Lledó i els seus germans Ramon i Arbert venen a Ramon de 

Cabanelles la seva part d’un molí del Fluvià, situat a [Dosquers, indret de] 
Valcaral, per 70 sous. 

N. Ermengol. S. Bernat Esteve. Còpia de 1314. 21 x 26 cms. +Serinyà, 199. 
 
5620 
1379 maig 17, Girona 
Pere Matamala i la seva esposa Margarida, de Serinyà, reconeixen ser 

persones pròpies de Jaume de Soler, paborde de l’Almoina, [per haver casat a la 
borda de Porxo, de Serinyà]. 

N. Ramon de Peradalta. 16 x 42cms. +Serinyà, 200. 
 
5621 
1382 febrer 15, Girona 
Jaume, fill de Bernat Jover, de Serinyà, es fa home propi de Jaume de Soler, 

paborde de l’Almoina, per haver casat a la masada Sabater de Serinyà, amb 
Elicsendis, hereva de la mateixa. 

N. Ramon de Peradalta. 12 x 41 cms. +Serinyà, 201. 
 
5622 
1382 desembre 30, Girona 
Elicsendis, filla d’Arnau Sabater, de Serinyà, esposa de Jaume Joher, reconeix 

ser dona pròpia de Jaume de Soler, paborde de l’Almoina, per raó de la borda 
Sabater, situada a la cellera de Serinyà. 

N. Guillem Llobet. 18 x 35 cms. +Serinyà, 202. 
 
5623 
1383 març 5, Besalú 
Berenguer des Vilar, sagristà de Serinyà, atès que Margarida, viuda d’Arnau 

Confraria, de Serinyà, ha llegat al seu ofici unes cases de la cellera de Serinyà, que 
fan 6 sous de cens a l’Almoina, les renuncia a la mateixa. 

N. Guillem Moner. 32 x 38 cms. +Serinyà, 203. 
 
5624 
1395 febrer 27, Espinavessa 
Joan Carbonell, fill de Barceló Carbonell i de Maria, d’Espinavessa, amb 

consentiment de Guillem Ponç àlies Carbonell, ven a Guillem de Roca, del mateix 
lloc, una feixa d’Espinavessa, situada a l’indret de Boulalers, que llinda amb el 
Fluvià i es té per l’Almoina i pel benefici de Sant Jaume de la Garriga, pel preu de 
20 sous. 

Sense cloure. 29 x 29 cms. +Serinyà, 204. 
 
5625 
1313 abril 11 
Sibilꞏla, filla de Maria de Puigdevall, de Serinyà, enfranquida per Arnau 

Pelegrí, obtentor del benefici fundat per Ramon d’Albussà, ardiaca de Besalú a la 



seu, es fa dona pròpia de l’Almoina per haver-se casat amb Pere Bertran, de 
Serinyà. 

N. Joan de Reixach, de Banyoles. 11 x 19 cms. +Serinyà, 205. 
 
5626 
1399 agost 27, Girona 
a)Arnau des Perduts, fill d’Arnau des Perduts, propietari del mas des Perduts, 

de Serinyà, reconeix ser home propi de l’Almoina per raó del dit mas. 
b) Sibilꞏla, filla de Guillem Albussà, de Serinyà, es fa dona pròpia de 

l’Almoina, per raó del matrimoni contret amb Arnau des Perduts. 
Sense cloure. 36 x 31 cms. +Serinyà, 206. 
 
5627 
1400 octubre 15, Barcelona 
Bernat de Puig, la seva esposa Jaumeta i el seu fill Pere fan procura al seu fill i 

germà respectiu, Francesc de Puig, prevere, rector de Sant Sadurní de la Roca, 
diòcesi de Barcelona, per a administrar els masos Carrerer d’Espinavessa i Puig de 
Mitjavila, de Centenys. 

N. Galceran Nicolau. 32 x 52 cms. +Serinyà, 207. 
 
5628 
1403 desembre 4, Girona 
Joan Carbonell, propietari del mas Carbonell d’Espinavessa, reconeix ser 

home propi de l’Almoina i de la confraria de la capella de Sant Jaume de la 
Garriga, de Cabanelles, per raó del seu mas. 

Sense cloure. 14 x 30 cms. +Serinyà, 208. 
 
5629 
1407 desembre 28, Girona 
Pere Serradevall, fill de Pere Serradevall de Serinyà, es fa home propi de 

lAlmoina per raó del mas Serradevall de Serinyà. 
N. Berenguer Rigau. 20 x 23 cms. +Serinyà, 210. 
 
5630 
1407 desembre 28, Girona 
Blanca, esposa de Pere Serradevall, de Serinyà, es fa dona pròpia de l’Almoina 

per raó del matrimoni contret. 
N. Berenguer Rigau. 24 x 30 cms. +Serinyà, 211. 
 
5631 
1410 juny 2, Girona 
Bartomeu Cervià, sastre de Serinyà, ven a Guillem Fàbrega, rector de 

l’església de Felanitx a Mallorca, una casa, torre i colomar de Serinyà, per dotar 
un benefici a l’església parroquial de Serinyà, per 55 lliures. 

N. Francesc Vidal. 62 x 38 cms. +Serinyà, 212. 
 
5632 
1416 novembre 2, Bàscara 



Joan Carbonell, de Bàscara, fill de Bartomeu Carbonell, propietari del mas 
Carbonell d’Espinavessa, reconeix ser home propi de l’Almoina per raó del mateix 
mas. 

N. Guillem Cellera. 23 x 42 cms. +Serinyà, 213. 
 
5633 
1417 abril 22, Girona 
Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, i Martí Lloberes, obtentor del benefici 

de Sant Jaume de la Garriga, de Cabanelles, estableixen a Guillem Lledó, 
d’Espinavessa, el mas Carrera d’Espinavessa i li redueixen a cens de 2 sous 
l’homenatge i a una tasca totes les prestacions agràries. 

N. Miquel Pere. 45 x 65 cms. +Serinyà, 214. 
 
5634 
1417 juny 17, Girona 
Joan Carbonell, propietari del mas Carbonell d’Espinavessa i el seu fill Joan, 

reconeixen a Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, i Martí Lloberes, obtentor 
del benefici de Sant Jaume de la Garriga, de Cabanelles, ser homes propis dels dos 
per meitat, per raó del seu mas. 

N. Joan de Font. 30 x 32 cms. +Serinyà, 215. 
 
5635 
1430 juny 23, Girona 
Joan Porxa, de Serinyà, firma a Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, rebut 

de 47 lliures 18 sous 11 diners, import de reparacions fetes al celler i graner que 
l’Almoina té a Serinyà, i que havien quedat destruïts pel darrer terratrèmol. 

N. Francesc Negrell. 19 x 37 cms. +Serinyà, 216. 
 
5636 
1432 març 1, Girona 
Pere Serra, fill de Pere Serra, de Serinyà, reconeix ser home propi de Pere de 

Bergadà, paborde de l’Almoina, per raó del mas Serra. 
N. Miquel Pere. 23 x 24 cms. +Serinyà, 217. 
 
5637 
1432 març 1, Girona 
Joana, esposa de Pere Serra, de Serinyà, es fa dona pròpia de l’Almoina per 

raó del mas Serra de Serinyà, on ha entrat 
N. Miqule Pere. 24 x 27 cms. +Serinyà, 218. 
 
5638 
1451 març 28, Girona 
Joan Pellicer, paborde de l’Almoina, atès que el mas Sabater de Serinyà ha 

quedat deshabitat, l’estableix a Bonanat de Mont, ferrer, i a Pere Carreres de 
Mont, tots de Serinyà, a cens de 5 sous, redimible per 10 lliures, i a condició 
d’edificar-hi casa en el termini de 4 anys, per 20 lliures d’entrada. 

N. Miquel Masdevall. 32 x 42 cms. +Serinyà, 219. 
 
5639 
1453 febrer 24, Banyoles 



Bonanat Damont, ferrer de Serinyà, ven a Joan Porxo un pati situat a la cellera 
de Serinyà, pel preu de 50 sous. 

N. Joan Batlle. 37 x 37 cms. +Serinyà, 221. 
 
5640 
1459 juliol 24, Girona 
Pere Joan Mayoles, sagristà de Serinyà, renuncia per cens excessiu un jardí 

que té per l’Almoina a la cellera de Serinyà, pel que pagava 6 sous censals. 
N. Bernat Escuder. 26 x 37 cms. +Serinyà, 222. 
 
5641 
1483 octubre 30, Girona 
Nicolau Masdeu, beneficiat de la seu i procurador d’Antoni Agullana, paborde 

de l’Almoina, atès que aquesta té a Serinyà una casa deshabitada on s’apleguen les 
rendes, l’estableix a Galceran Ferrer i Angelina, esposos de Serinyà, a cens d’una 
gallina, amb obligació de guardar els grans de l’Almoina, per un parell de 
pollastres d’entrada. 

N. Ramon Mercader. Carta partida. 30 x 40 cms. +Serinyà, 223. 
 
5642 
1496 juny 9. Girona 
Galceran Ferrer, abans veí de Serinyà i ara de Besalú i la seva esposa 

Angelina, renuncien una casa que l’Almoina els havia establert a la cellera de 
Serinyà. 

N. Joan Guilana. 22 x 50 cms. +Serinyà, 224. 
 
5643 
1511 desembre 22, Girona 
Jaume Estrada, propietari del mas Paderol d’Espinavessa, renuncia a 

l’Almoina per cens excessiu una terra situada al Pla d’Espinavessa que té per la 
mateixa Almoina i pel benefici de Sant Jaume de la Garriga. 

N. Pere Ramon., 26 x 44 cms. +Serinyà, 225. 
 
5644 
1517 gener 8, Girona 
Miquel Sitges, propietari del mas Sitges de Serinyà, ven a Miquel Serra a carta 

de gràcia unes feixes que fan una vessana i tres quartons, situades al Prat, prop del 
Serinyanell, pel preu de 8 lliures 6 sous. 

N. Bernat Toralles. 35 x 51 cms. +Serinyà, 226. 
 
5645 
1544 juliol 28, Fontcoberta 
Davant Francesc Xammar, sots-veguer de Besalú, i Miquel Prat, jutge 

ordinari, Pere Safont Cella, procurador de Baldiri Balle, paborde de l’Almoina, 
pren possessió d’unes terres contigues, dites ses Codines i Castrada, situades a 
Fontcoberta, prop de la riera de Farga, que havien estat del mas Bosch i que 
l’Almoina adquireix en fatigar la compra que n’havia fet Miquel Argelaga, de 
Puigpalter a Banyoles. 

N. Bartomeu Soler. 45 x 40 cms. +Serinyà, 229. 
 



5646 
1545 gener 8, Vilert 
Joan Gispert i el seu fill Bartomeu Gispert, propietaris el mas Gispert de 

Crespià, venen a Esteve Molleres àlies Ferran, de Vilert, un erm que tenen a 
Espinavessa, indret de Pla dels Planells, de 8 vessanes, a directe domini de 
l’Almoina, per 15 lliures. 

N. Francesc Pou, de Banyole. 47 x 37 cms. +Serinyà, 230. 
 
5647 
1550 gener 8, Girona 
Joan Segimon, ferrer de Serinyà, cabreva a Baldiri Balle, paborde de 

l’Almoina, una terra d’un jornal de bous, situada a Serinyà, indret de Coromina 
del Colomer. 

N. Joan Gonech. 19 x 37 cms. +Serinyà, 231. 
 
5648 
1593 agost 19, Besalú 
Miquel Vila, fill de Sebastià Vila, de Serinyà, i el seu fill Baldiri Vila, 

pripietaris del mas Vila de Serinyà, venen a Bartomeu Casals, del mateix lloc, un 
tros dhort situat a la cellera de Serinyà, dit Hort de la Rafela, de 2’5 x 7 canes, pel 
preu de 4 lliures. 

N. Pere Pau Soler. 35 x 54 cms. +Serinyà, 235. 
 
5649 
1595 octubre 6, Girona 
Miquel Illa àlies Bosch, de Serinyà, cabreva a Enric Sampsó, paborde de 

l’Almoina, una casa del veïnat de barri de Serinyà, comprada a carta de gràcia a 
Miquel Serra, del mateix lloc. 

N. Miquel Vila. 12 x 65 cms. +Serinyà, 236. 
 
5650 
1597 juny 28, Girona 
Esteve Casals, carnisser de Serinyà, cabreva a Enric Sampsó, paborde de 

l’Almoina, una feixa de 5 vessanes i quart, situada a Serinyà, indret de les Feixes i 
que té 5 oliveres, comprada a Miquel Serra. 

N. Miquel Vila. 15 x 65 cms. +Serinyà, 237. 
 
5651 
1597 abril 19, Girona 
Benet Traver propietari del mas Traver d’Usall, cabreva a Enric Sampsó, 

paborde de l’Almoina, una quintana de terra i olivar que havia estat del mas Serra 
de Serinyà, comprada a carta de gràcia a Julià Serra. 

N. Miquel Vila. 13 x 65 cms. +Serinyà, 239. 
 
5652 
1598 juny 9, Girona 
Benet Traver propietari del mas Traver d’Usall, cabreva a Enric Sampsó, 

paborde de l’Almoina, una vessana de terra situada a Serinyà, indret de la Font de 
Casal, dit abans Prat de Serinyà. 

N. Miquel Vila. 14 x 66 cms. +Serinyà, 240 



 
5653 
1598 juliol 24, Besalú 
Rafael de Sitjar, sots-veguer de Besalú, ven en pública subhasta a Benet 

Traver, d’Usall, el mas Serra del veïnat de Casals de Serinyà, a fi de satisfer deutes 
de Joan Serra a Jaume Manyalich, mercader, pel preu de 323 lliures. 

N. (...). Pera Pau Soler. 90 x 65 cms. +Serinyà, 241 
 
5654 
1592 novembre 26, Girona 
Miquel Puigferrer, pagès de Serinyà, cabreva a l’Almoina un hort situat a 

Serinyà, indret de l’Hort de la Rafela, a la ribera del Serinyadell, que té per 
compra feta a Miquel Vila, del mas Vila de Serinyà, 

N. Miquel Vila.11 x 65 cms. +Serinyà, 242. 
 
5655 
1599 febrer 18, Girona 
Guillem Matalí, teixidor d’Espinavessa, baronia de Navata, cabreva a Enric 

Sampsó, paborde de l’Almoina, un pati i casalot d’Espinavessa i un hort de la 
ribera del Llavanera, pels que fa 8 sous de cens. 

N. Miquel Vila. 13 x 66 cms. +Serinyà, 243. 
 
5656 
1600 juny 22, Girona 
Antoni Casademont, pagès d’Usall, cabreva a Enric Sampsó, paborde de 

l’Almoina, una terra de Serinyà que havia estat de la borda Sabater, comprada a 
Miquel Vila, de Serinyà, d’una vessana de cabuda. 

N. Miquel Vila. 15 x 65 cms. +Serinyà, 244. 
 
5657 
1601 setembre 26, Girona 
Julià Puig, rector d’Espinavessa i Francesc Puig, pagès, cabreven a Enric 

Sampsó, paborde de l’Almoina, una vinya situada a Espinavessa, indret de Puig 
Rodonell, de 4 vessanes, comprada a rabassa morta a Joan Sabater i Dalmau, 
ferrer de Crespià. 

N. Miquel Vila. 14 x 65 cms. +Serinyà, 245. 
 
5658 
1621 març 2, Castelló d’Empúries 
Jaume Ramis, treballador d’Orfes, propietari dels masos Lladó i Carrera units 

d’Espinavessa, els cabreva a Montserrat Ancelet, obtentor del benefici de Sant 
Jaume de la Garriga, de Cabanelles. 

N. Joan Llobet. 48 x 30 cms. +Serinyà, 247. 
 
5659 
1627 juliol 30 Girona 
Francesc Balle, paborde de l’Almoina, firma a Jaume Coromines, pagès de 

Serinyà, la revenda feta per Anna Illa i Amich, pel preu de 28 lliures, 18 sous 4 d., 
d’un hort i dues feixes de Serinyà, indret del Barriol, d’extensió totsl mitja 
vessana, per 10 lliures. 



N. Salvi Fàbrega. 20 x 15 cms. +Serinyà, 248. 
 
5660 
1345 agost 22 
Arnau de Perduts, de Serinyà, i el seu fill Arnau Guillem, enfranqueixen 

Francesc, fill de Pere Puig de Perduts i de Guillema, per 70 sous. 
N. Guillem de Pararol. 12 x 32 cms. +Serinyà, 254. 
 
5661 
1608 juliol 9, Girona 
Jaume Gay, advocat de Girona, cabreva a Miquel Pou, beneficiat de Sant 

Jaume de la Garriga, el seu mas Lladó d’Espinavessa, unit al mas Carreres. 
N. Miquel Vila. 37 x 37 cms. +Serinyà, 278 
 
5662 
1377 abril 11, Sant Feliu de Guíxols 
Jaume Llunell, rector de Romanyà de la Selva, ven a Berenguer Carbonell, 

rector de Santa Cristina d’Aro, un total de 50 sous censals que li fan els masos 
Reixach, Riba, Carbó, Eimeric, i Sejornat de Bell-lloc; Fonollar, Mascort, Pedró, 
Torrent de la Vila i Clarà, de Romanyà, pel preu de 100 lliures. 

N. Gispert Roig. 78 x 60 cms. +Vall d’Aro, 3 
 
5663 
1154 juliol 25 
Ramon Arla, la seva esposa Guilla, Ponç d’Aro, cavaller, i la seva esposa 

Ferrana, donen a Marc i Ermessendis, esposos, el seu mas [Albert] de Santa 
Cristina d’Aro, situat a la vila de Crota, a condició que es facin persones pròpies 
seves, i de donar-li cada any una alberga de cinc soldats, per 30 sous de diners de 
Girona. 

N. Pere, prevere. Còpia de 1238, 11 x 28 cms. +Vall d’Aro, 6. 
 
5664 
1061 abril 27 
Ramon Arnau de Medaiola estableix a Albigine i als seus fills Joan i Guillem 

un alou de Santa Cristina d’Aro, situat a Crota, indret de Ginebre, a cens de 12 
diners, una migera de civada, una de vi i una gallina, per 15 sous. 

N. Arnau de Torrent. 12 x 15 cms. +Vall d’Aro, 7. 
 
5665 
1204 juliol 15 
Berenguer de Fontanils, el seu fill Guillem, Bernat de Jafre, Bernat de 

Brugueres i l’esposa d’aquest, Berenguera, firmen a Guillema, filla de Pere 
Cellerer, el mas que tenen a Santa Cristina d’Aro, al vilar Ferriol, que dit Pere 
Cellerer havia comprat a Berenguer Ricard, per 100 sous, amb la condició de que 
en el termini de vint anys els faci home propi i sòlid un fill seu que no sigui el més 
gran. 

N. Arnau, prevere. Còpia de 1207. 27 x 12 cms. +Vall d’Aro, 8. 
 
5666 
1211 setembre 23 



Guillem Nicolau i la seva esposa Arnaleta fan heretament al seu fill Arbert dels 
béns que tenen a Santa Cristina d’Aro, al veïnat del Vilar Ferriol, reservant-se la 
legítima per als altres fills, Pere i Nicolau, i una quantitat per sufragis. 

N. Guillem, prevere. 12 x 19 cms. +Vall d’Aro, 9. 
 
5667 
(1223) 1224 gener 30 
Ferrer de Bellaguardia estableix a Pere Llunell i Adelaida, esposos, un solar i 

casa situats a la parròquia de Santa Cristina d’Aro, prop del castell, a cens d’un 
parell de capons, per 40 sous d’acapte. 

N. Ramon de Medaiola, sots-diaca. 16 x 16 cms. +Vall d’Aro, 10. 
 
5668 
1224 juliol 7 
Bernat de Brugueres ven a Sibilꞏla, viuda de Pere Ramon de Carrera, la part 

de possessió que té amb Guillem de Fontanilles, Bernat de Jafre i Ferrer de 
Bellaguardia, a Santa Cristina d’Aro, pel preu de 100 morabatins de barbaroja. 

N. Bernat Esteve. S. Pasqual de Santa Elena. 29 x 21 cms. +Vall d’Aro, 11. 
 
5669 
1224 juliol 7 
Bernat de Brugueres dona a Sibilꞏla, viuda de Pere Ramon de Carrera, 

garantia d’evicció de la possessió que li ha venut a Santa Cristina d’Aro, i li dòna 
com a fiadors Ruf de Puneda i Arnau de Bedóç. 

N. Bernat Esteve. S. Pasqual de Santa Elena. 10 x 21 cms. +Vall d’Aro, 12. 
 
5670 
1238 agost 6 
Pere Ramon de Carrera ven a la seva germana Saurimunda tota la possessió 

que té junt amb Guillem de Fontanilles, Bernat de Jafre i Ferrer de Bellaguardia a 
Santa Cristina d’Aro, possessió que la seva mare Sibilꞏla, havia comprat a Bernat 
de Brugueres. 

N. Bernat de Vic. S. Arnau de Santmartí. 23 x 23 cms. +Vall d’Aro, 13. 
 
5671 
1239 setembre 19 
Ferrera, esposa d’Ademar Sord, en bé d’ànima del seu anterior marit, Arnau 

de Gualta, d-óna a l’Almoina, en mà del paborde Pere de Pedrinyà, el seu mas 
Clarà, de Santa Cristina d’Aro, on habita Guillem de Clarà. 

N. (...). 300 x 19 cms. +Vall d’Aro, 14. 
 
5672 
1263 juliol 15 
Saurimunda, esposa de Quartó, fa donació en bé d’ànima a l’Almoina de tot 

l’alou que té amb Bernat de Jafre, Ferrer de Bellaguardia i Berenguer de 
Fontanilles, a la parròquia de Santa Cristina d’Aro, indret de Vilar Ferriol. 

N. Guillem de Medaiola, prevere. 16 x 19 cms. +Vall d’Aro, 15 
 
5673 
1274 novembre 18 



Guillema de Pineda, esposa de Bernat de Pineda, atesos els beneficis rebuts 
dels rectors de l’Almoina, els fa donació de 50 aurei dels 300 que posseeix per raó 
d’esponsalici sobre el delme de Santa Cristina d’Aro. 

N. Ramon Llandroc. 21 x 19 cms. +Vall d’Aro, 16. 
 
5674 
1296 octubre 4 
Bernat Cateura, de Santa Cristina d’Aro, cabreva a Ramon de Begur, cavaller, 

i a la seva esposa Francesca, tres terres, dues situades a Morer i una a Crosa. 
N. Bartomeu Hispà, de Sant Feliu de Guíxols. Carta partida. 18 x 24 cms. 

+Vall d’Aro, 17. 
 
5675 
1318 abril 8 
Pasqual de Pla, de Solius, que té per l’Almoina i pels altres senyors de Vilar 

Ferriol, un molí a Santa Cristina d’Aro, a la riera de Doheda (Tueda), sobre el 
molí de Torrent, el renuncia per cens excessiu. 

N. Bartomeu Ispà, de Sant Feliu de Guíxols. 12 x 30 cms. +Vall d’Aro, 18. 
 
5676 
1292 juny 2 
Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, per sí i per Ramon de Begur, cavaller, 

que n’és senyor en un terç, estableix a Guillem de Gifre, d’Aro, i a Guillema, 
esposos, una casa i pati situats al castell d’Aro, que abans havia tingut na Huga i 
després havia quedat rònega, a cens d’un parell de gallines. 

N. Besalú Burgués. 19 x 20 cms. +Vall d’Aro, 19. 
 
5677 
1320 maig 8 
Guillema Calvell, esposa de Bernat Viu, de Santa Cristina d’Aro, cabreva per 

ella i pel seu fill Bernat Calvell a l’Almoina, a la capella del castell d’Aro i a Dolça, 
viuda de Dalmau de Castell, cavaller de Mont-ras, el mas Calvell i les seves terres 
que es descriuen. 

N. Nicolau Ispà, de Sant Feliu de Guíxols. 51 x 30 cms. +Vall d’Aro, 19. 
 
5678 
1321 juliol 16 
Nicolau Estrader de Vilaruric, parròquia de Fornells, fill de Ramon Estrader, 

cabreva a Pere de Miars, paborde de l’Almoina, una copa d’oli censal que rep de 
Pere Esteve, de Santa Cristina d’Aro. 

N. Arnau de Mas. 12 x 23 cms. +Vall d’Aro, 20. 
 
5679 
1323 novembre 17 
Pere de Motgera, de Santa Cristina d’Aro, fill de Pere de Roba, de Bell-lloc, es 

fa home propi de l’Almoina, de la senyora Dolça de Begur i de Berenguer de Cous, 
beneficiat de la capella del castell d’Aro, per haver entrat al mas Motger de Santa 
Cristina d’Aro. 

N. Arnau de Mas. 14 x 30 cms. +Vall d’Aro, 21. 
 



5680 
1328 octubre 18 
Guillema, filla de Berenguer Cateura, de Vilar Ferriol, i de la seva esposa 

Maria, atès que la seva mare havia cabrevat a l’Almoina, a l’altar de Santa Maria 
del castell d’Aro i a Dolça, viuda de Dalmau de Castell, una feixa situada a Santa 
Cristina d’Aro, indret de Campdoreia, que deia tenir el “alodium fiscalinum”, no 
havent trobat cap escriptura que demostri que es tracta d’aquesta mena d’alou, 
promet donar-ne tasca. 

N. Nicolau Ispà, de Sant Feliu de Guíxols. 17 x 28 cms. +Vall d’Aro, 22. 
 
5681 
(1322) 1323 març 11 
Guillem Ramon, de Vilar Ferriol, parròquia de Santa Cristina d’Aro, i 

Elicsendis, esposos, venen a Vidal Calvell i Alamanda, esposos del mateix lloc, una 
feixa situada prop del seu mas per (...) sous, amb reserva de drets per a l’Almoina, 
per Dolça, viuda de Dalmau de Castell i per la capella del castell d’Aro. 

N. Nicolau Ispà, de Sant Feliu de Guíxols. 32 x 27 cms. +Vall d’Aro, 23. 
 
5682 
1332 agost 18 
Vidal Llaurador, de Solius, es fa home propi de l’Almoina, de la senyora Dolça 

de Castell i de l’altar del castell d’Aro en mans de Pere de Casadevall, paborde de 
l’Almoina, per haver entrat al mas Calvell de Santa Cristina d’Aro, on ha casat 
amb Alamanda, propietària del mateix mas. 

N. Arnau de Mas. 15 x 25 cms. +Vall d’Aro, 24. 
 
5683 
(1334) 1335 febrer 21 
Joan Ferrer, rector de l’altar de Sant Joan de la seu, enfranqueix Bonanata, 

filla de Guillema de Coma, i esposa de Guillem Vilar Ferriol, per 2 sous 8 d. 
N. Ramon Viader. 26 x 25 cms. +Vall d’Aro, 25. 
 
5684 
1338 gener 19 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, per part també de Guillem de 

Castell, cavaller de Mont-ras i del beneficiat de Santa Maria del Castell d’Aro, 
estableix a Ramon Cateura una terra i bosc de la parròquia de Santa Cristina 
d’Aro, indret de Bosc Ferriol, a cens de 6 diners, per 6 sous d’acapte. 

N. Ramon de Bruguera. Carta partida. 40 x 33 cms. +Vall d’Aro, 26. 
 
5685 
1347 novembre 16, Girona 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, per part també de Guillem de 

Castell, cavaller de Mont-ras i del beneficiat de Santa Maria del castell d’Aro, 
estableix a Bonanat Creixell, dit també Bonanat Oliver, de Solius, natural de la 
Bisbal, un erm i bruguera de Santa Cristina d’Aro, indret de la Serra, d’una 
vessana de cabuda, per fer-hi vinya, a condició de fer-li tasca. 

N. Ramon Viader. 38 x 36 cms. +Vall d’Aro, 27. 
 
5686 



1255 setembre 23 
Bernat de Riba, de Sant Feliu de Guíxols, dòna a Pere de Pedrinyà, paborde de 

l’Almoina, 500 sous per comprar rendes a fi de vestir pobres. 
N. Bernat de Vic. S. Joan de Porqueres. Carta partida. 12 x 19 cms. Hi ha els 

dos exemplars. Vall d’Aro, 28. 
 
5687 
1351 octubre 29, Sant Feliu de Guíxols 
Guillema, esposa de Pere Viu, de Santa Cristina d’Aro, es fa dona pròpia de 

l’Almoina en mans del paborde Pere de Casadevall, per raó del mas Viu on s’ha 
casat. 

N. Gispert Roig. 19 x 25 cms. +Vall d’Aro, 28bis 
 
5688 
1354 octubre 18, Sant Feliu de Guíxols 
Bernat Motgera, fill de Pere Motgera, de Santa Cristina d’Aro, reconeix a 

Ramon de Clota, paborde de l’Almoina, ser home propi d’ell i del beneficiat de 
Santa Maria del castell d’Aro, per haver-ho estat el seu pare. 

N. Gispert Roig. 17 x 30 cms. +Vall d’Aro, 29. 
 
5689 
1356 març 24, Girona 
Ferrer de Salelles, fill de Ferrer de Llagostera, cavaller, reconeix a Bord de 

Camós, prevere de capítol i paborde de Juliol de la seu, tenir per ell tot el delme de 
Santa Cristina d’Aro, que per meitat ha adquirit com a hereu de la força de 
Salelles, per 1/8 com a hereu del seu pare, per 2/8 per compra feta a Pere de 
Romagueres, d’Osor, com a hereu de l’honor de Font-roser, i per l’octau restant, 
per compra feta a Francesca, viuda de Ramon de Begur, cavaller, veïna d’Albons, 
a la seva filla Dolça i al marit d’aquesta, Guillem de Cassà, cavaller. 

N. Ramon de Bruguera., Carta partida. 26 x 29 cms. +Vall d’Aro, 30. 
 
5690 
1360 març 7, Sant Feliu de Guíxols 
Bernat Guardiola que entra al mas Ramon, de Vilar Ferriol, parròquia de 

Santa Cristina d’Aro, fill de Pere Guardiola, de Llagostera, i de Caterina, filla 
d’Arnau Sanies àlies Joher, de Sant Amanç, parròquia de Sant Feliu de Guíxols, es 
fan persones pròpies de l’Almoina per raó del mas on entren. 

N. Gispert Roig. 34 x 32 cms. +Vall d’Aro, 31. 
 
5691 
1375 desembre 21, Sant Feliu de Guíxols 
Pere Nadal, propietari del mas Nadal, del veïnat de sa Sagrera, parròquia de 

Santa Cristina d’Aro, defineix a Jaume de Soler, paborde de l’Almoina, una feixa 
de mig jornal de bous que té a Santa Cristina, indret de sa Sagrera, per la que feia 
una gallina de cens. 

N. Gispert Roig. 30 x 41 cms. +Vall d’Aro, 32. 
 
5692 
1392 febrer 1, Girona 



Vidal Calvell, propietari del mas Calvell, reconeix ser home propi de l’Almoina 
per raó del mas Calvell, que també pertany al benefici de la capella del castell 
d’Aro 

N. Narcís Simó. 20 x 29 cms. +Vall d’Aro, 33. 
 
5693 
1392 febrer 1 
Francesca, esposa de Vidal Calvell des Vilar, de Santa Cristina d’Aro, es fa 

dona pròpia de Bernat Llogaia, paborde de l’Almoina, per haver-se casat al mas 
Calvell del Vilar, del que l’Almoina té 1/6 del domini. 

N. Narcís Simó. 21 x 28 cms. +Vall d’Aro, 34. 
 
5694 
1405 maig 31 
Martí Vilar, de Santa Cristina d’Aro, permuta amb Vidal Calvell, del mateix 

lloc, una feixa situada a l’indret de ses Spinedes, per un saió i mig situat a l’indret 
de ses Malloles, que és a directe domini de l’Almoina. 

Sense cloure. 30 x 33 cms. +Vall d’Aro, 35. 
 
5695 
1410 març 30 
Antònia, esposa de Guillem Viu, de Santa Cristina d’Aro, permuta amb Vidal 

Calvell, del mateix lloc, una feixa situada a l’indret de les Malloles, per una altra 
que no es descriu, amb reserva de drets per a l’Almoina. 

Sense cloure. 26 x 42 cms. Vall d’Aro, 36. 
 
5696 
1411 gener 26, Girona 
Vicenç Cateura àlies Motgera, de Santa Cristina d’Aro, senyor útil del mas 

Motgera, es fa home propi de Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, per raó del 
mateix mas. 

N. Bernat de Soler. 17 x 40 cms. +Vall d’Aro, 37. 
 
5697 
1243 novembre 2 
Bernat de Jafre, cavaller, ven a Ramon de Fontanilles, clergue, tota la seva 

possessió de Santa Cristina d’Aro i Solius, per 830 sous melgoresos dels de 50 el 
marc de plata. 

N. Guillem Redorta, de la Bisbal. 29 x 22 cms. +Vall d’Aro, 38. 
 
5698 
(1315) 1316 març 16 
Capbreu de censos que rep Dolça, filla de Ramon de Begur i esposa de Dalmau 

de Castell, cavaller de Mont-ras, a les parròquies de Santa Cristina d’Aro i Solius, 
masos Motgera, Cateura, Guillem Ramon, Pere Esteve, Llambilles, Sarpeny, 
Rovira, Calvell, Falcúç, Guillem Creixell, Arnau Pujol, Nadal Arbert, Guillem de 
Coma, Pere Julià i Viu. 

Sense cloure. 35 x 32 cms. +Vall d’Aro, 39. 
 
5699 



1356 març 23 
Ramon de Clota, paborde de l’Almoina, pren possessió dels drets que ha 

adquirit de Francesca, viuda de Ramon de Begur, la seva filla Dolça i el marit 
d’aquesta, Guillem de Cassà, a Santa Cristina d’Aro i Solius per 75 lliures; li 
cabreven béns Guillem Blanc, Pere Poll, Francesca, esposa de Bernat Seguer, 
Agnès, filla de Pere Ros, Pere Perpinyà, tutor de Nicolau Vilar Ferriol, Jaume 
Motgera, Pere Viu, Pere Martí de Solius i Pere Calvell. 

N. Ramon de Bruguera. 63 x 51 cms. +Vall d’Aro, 41. 
 
5700 
1498 setembre 10, Girona 
Pere Vilar, del veïnat de Vilar, parròquia de Santa Cristina d’Aro, com a 

propietari del mas Vilar ven a Nicolau Masdeu, paborde de l’Almoina, la batllia de 
les rendes que l’Almoina rep al mateix veïnat, per 10 lliures. 

N. Joan Guilana. 39 x 32 cms. +Vall d’Aro, 42. 
 
5701 
1613 setembre 20, Santa Cristina d’Aro 
En execució de sentència de la Reial Audiència, Pere Tarrats, canonge de la 

seu, pren possessió del dret de rebre delme de 34 veïns de la vall d’Aro i Solius que 
s’enumeren, dels llobins, cigrons, fesols i raïms de parres. 

N. Miquel Vila. 78 x 45 cms. +Vall d’Aro, 43. 
 
5702 
(1274) 1275 gener 23 
Marquès de Santacecília, paborde de l’Almoina, i Pere de Cornellà, 

procurador de la mateixa, venen a Agnès de Vilar, viuda de Guillem Bernat de 
Font-roser, cavaller de Llagostera, 1/8 del delme de Santa Cristina d’Aro, que 
Ferrer de Bellaguardia, cavaller, havia llegat a l’esmentada almoina, per 1.100 
sous bar. 

N. Bernat de Vic. S. Miquel d’Om. 33 x 48 cms. Hi ha còpia de 1399. 38 x 42 
cms. +Vall d’Aro, 46. 

 
5703 
1417 juny 8, Barcelona 
Sança Olmera, priora del monestir de Jonqueres de Barcelona i la comunitat 

del mateix, confirmen el consentiment donat per Leonor de Palol, monja del 
monestir, a la venda atorgada per Dalmau de Palol, senyor de Palol d’Onyar, la 
seva esposa Leonor i els seus fills Gaspar, Arnau i Alamanda, a favor de Pere de 
Bergadà, paborde de l’Almoina, d’un octau del delme d’Aro per 10.500 sous. 

N. Pere Capó. 32 x 59 cms. +Vall d’Aro, 48. 
 
5704 
1417 juny 21, Girona 
Davant Bartomeu Vives, lloctinent de Pere Ermengol, abat de Sant Feliu de 

Girona i oficial del bisbe, Pere Costa, escrivent de Girona i procurador de Dalmau 
de Palol, senyor de la força de Palol d’Onyar, reconeix haver venut a Pere de 
Bergadà, paborde de l’Almoina, 1/8 del delme d’Aro pel preu de 10.500 sous, i 
s’obliga d’evicció. 

N. Antoni Cavaller, de la cúria episcopal. 39 x 81 cms. +Vall d’Aro, 49. 



 
5705 
1417 juny 21, Girona 
Davant Pere de Donç, jutge ordinari de Girona, Pere Costa, escrivent de 

Girona i procurador de Dalmau de Palol, senyor de la força de Palol d’Onyar, 
reconeix haver venut a Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, 1/8 del delme 
d’Aro pel preu de 10.500 sous, i s’obliga d’evicció. 

N. Llorenç Miró. 33 x 61 cms. Vall d’Aro, 50. 
 
5706 
1430 novembre 15, Girona 
Davant Francesc de Vilella, abat de Sant Feliu de Girona i oficial del bisbe, 

Antoni Costa, escrivent de Girona i procurador de Dalmau de Palol, senyor de la 
força de Palol d’Onyar, reconeix haver venut a Pere de Bergadà, paborde de 
l’Almoina, 1/4 del delme d’Aro i Solius pel preu de 22.500 sous, i s’obliga d’evicció. 

N. Martí Gros, de la cúria episcopal. 54 x 59 cms. Vall d’Aro, 52. 
 
5707 
1432 juny 30, Girona 
Gaspar de Palol, senyor de Palol d’Onyar, procurador, segons escriptura que 

es trascriu, del seu germà, Arnau de Palol, domiciliat al regne de Xipre, fills tots 
dos de Dalmau de Palol i Leonor, firma i garanteix d’evicció a Joan Pellicer, 
paborde de l’Almoina, la venda que dit Dalmau li féu el 1430 de 2/8 del delme 
d’Aro per 22.500 sous. 

N.Miquel Pere. 46 x 52 cms. +Vall d’Aro, 53. 
 
5708 
1352 abril 27, Girona 
Joan Romagueres, d’Osos, hereu de Font-roser per successió del seu fill Bernat 

i de la seva esposa Blanca, a qui ho llegà Raimunda, filla de Pere de Font-roser, 
cavaller, ven a Ferrer de Salelles, fill de Ferrer de Llagostera, un quart del delme 
de Santa Cristina d’Aro i Solius per 5.500 sous, dipositats a la taula de Francesc 
Savarrés, banquer de Girona, que són part dels 6.000 en què s’assegura el dot de 
Caterina, esposa de dit Ferrer de Salelles. 

N. Ramon de Peradalta. Carta partida. 75 x 60 cms. +Vall d’Aro, 55. 
 
5709 
1355 març 14, Girona 
Francesca, viuda de Ramon de Begur, cavaller, i veïna d’Albons, la seva filla 

Dolça i el marit d’aquesta, Guillem de Cassà, cavaller, venen a Ferrer de Salelles, 
fill de Ferrer de Llagostera, cavaller, 1/8 del delme d’Aro, que tenen en feu per la 
pabordia de Juliol de la seu, pel preu de 4.500 sous. 

N. Ramon de Bruguera. 47 x 54 cms. +Vall d’Aro, 56. 
 
5710 
1355 març 14, Girona 
a) Francesca, viuda de Ramon de Begur, cavaller, i veïna d’Albons, la seva filla 

Dolça i el marit d’aquesta, Guillem de Cassà, cavaller, firmen rebut a Ferrer de 
Salelles, fill de Ferrer de Llagostera, cavaller, de 4.500 sous, preu del 1/8 del delme 
d’Aro. 



b) Els mateixos fan procura a Guillem Ribot, batlle de Cassà de la Selva per 
donar possessió del delme venut. 

1355 març 17, Aro 
c) Guillem Ribot dóna possessió a Ferrer de Salelles de l’octau del delme 

d’Aro. 
N. Ramon de Bruguera. 70 x 54 cms. +Vall d’Aro, 57 
 
5711 
1424 novembre 7, Girona 
a) Joan de Pontós, canonge de la seu, ven a Pere de Bergadà, paborde de 

l’Almoina, un censal de 330 sous de pensió que Joan de Terrades, fill de Vidal de 
Terrades, jurista de Girona, li havia venut el 1414, per 330 lliures 

b) Joan de Pontós, canonge de la seu, firma a Joan de Terrades, mercader de 
Barcelona, rebut de 15 lliures 19 s., interès d’onze mesos i 18 dies d’un censal de 
pensió 16 lliures, que el dia present dit Joan cedeix a Pere de Bergadà. 

N. Miquel Pere. 56 x 53 cms. +Vall d’Aro, 60. 
 
5712 
1426 maig 23, Girona 
Pere Benet, ciutadà de Girona, fill de Pere Benet, firma rebut a Joan de 

Terrades, mercader de Girona, fill de Vidal de Terrades, jurista, i a Francesc de 
Terrades, hereu d’Arnau de Terrades mercader, ciutadà de Barcelona, de 220 
lliures, capital d’un censal que li havien creat per la compra de 5/8 del delme 
d’Aro i Solius. 

N. Miquel Pere. 32 x 39 cms. +Vall d’Aro, 61. 
 
5713 
1424 novembre 21, Girona 
Arnau de Terrades, mercader, ciutadà de Barcelona, procurador de Joan de 

Terrades, fill de Vidal de Terrades, jurista de Girona, firma rebut a Pere de 
Bergadà, paborde de l’Almoina, de 56.001 sous, preu de 5/8 del delme d’Aro que li 
ha venut. 

N. Miquel Pere. 36 x 50 cms. +Vall d’Aro, 64. 
 
5714 
1424 novembre 6, Sant Daniel 
a) Arnau de Terrades, mercader de Parcelona, Pere de Terrades i Nicolau de 

Bordils, ciutadans de Girona, Francesc Pere i Narcís, fills de dit Arnau de 
Terrades i de la seva esposa Margarida, com a hereus de Vidal de Terrades, 
jurista, que havia venut a Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, 578 del delme 
d’Aro, que havia adquirit a Ferrer de Salelles àlies de Llagostera, donzell, per 
56.001 sous, fan procura a Llorenç de Coll i Narcís Bru, notaris de Barcelona, per 
garantir d’evicció l’esmentada compra davant de l’oficial del bisbe de Girona. 

1424 novembre 17 
b) Arnau de Terrades dòna posessió a Pere de Bergadà, de la part de delme 

venuda. 
N. Miquel Pere. 74 x 54 cms. +Vall d’Aro, 65. 
 
5715 
1424 desembre 12, Girona 



Davant Joan de Palomar, vicari general del bisbe de Girona, Pere Costa, 
escrivent de Girona i procurador d’Arnau de Terrades, mercader de Barcelona, 
reconeix judicialment haver venut a Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, 5/8 
del delme d’Aro pel preu de 56.001 sous, i s’obliga d’evicció. 

N. Joan Vilella, de la cúria episcopal. 61 x 50 cms. +Vall d’Aro, 66. 
 
5716 
1424 desembre 12, Girona 
Davant Dalmau de Santdionís, jutge ordinari de la cort reial de Girona, Pere 

Costa, escrivent de Girona i procurador de Arnau de Terrades, mercader de 
Barcelona, reconeix judicialment haver venut a Pere de Bergadà, paborde de 
l’Almoina, 5/8 del delme d’Aro pel preu de 56.001 sous, i s’obliga d’evicció. 

N. Pere Vidal. 39 x 51 cms. +Vall d’Aro, 67. 
 
5717 
1424 novembre 7, Girona 
Arnau de Terrades, mercader de Barcelona, reconeix a Pere de Bergadà, 

paborde de l’Almoina, haver-li venut amb pactes especials els 5/8 del delme d’Aro, 
i s’obliga a complir-los. 

N. Miquel Pere. 43 x 53 cms. Llatí i català. +Vall d’Aro, 68. 
 
5718 
1430 gener 27, Girona 
a) Joan de Terrades, mercader de Barcelona, fill de Vidal de Terrades, jurista 

de Girona, confirma la venda feta pel seu pare a Pere de Bergadà, paborde de 
l’Almoina, de 5/8 del delme d’Aro. 

1430 juny 9 
b) El mateix firma rebut al mateix de 56.001 sous, preu de l’anterior venda. 
c) Joan de Terrades firma rebut a dit Pere de Bergadà de 1.200 sous, pensió 

d’un censal sobre la Generalitat que l’Almoina cedí a dit Joan de Terrades per 
rescabalar-lo del retard nen el pagament dels esmentats 56.001 sous. 

N. Miquel Pere. 78 x 69 cms. +Vall d’Aro, 69. 
 
5719 
1428 maig 22, Girona 
Roger de Cartellà, canonge i paborde de Juliol o d’Aro de la seu, fa procura a 

Joan Berenguer de Cartellà, donzell, pare seu, a Bernat de Pau, doctor en lleis i 
cabiscol major, a Arnau de Roca, canonge, a Ponç de Requesens, prevere de 
capítol i a Guillem de Campins, prevere servidor de la seu, per a amortitzar 
possessions de la pabordía. 

N. Francesc Negrell. 25 x 34 cms. +Vall d’Aro, 70. 
 
5720 
1430 maig 14, Aro 
Agustí Ros i la seva esposa Narcisa, d’Aro, venen a Pere de Bergadà, paborde 

de l’Almoina, 12 diners de cens sobre un pati del castell d’Aro, que Ramon Poliu 
havia venut a Ferrer de Llagostera, donzell, per 36 sous. 

N. Bartomeu Collell. 35 x 54 cms. +Vall d’Aro, 71. 
 
5721 



1431 juliol 21, Girona 
Pere Seguer i el seu fill Pere Seguer, d’Aro, batlles de la pabordia de Juliol de 

la seu, atès que Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, ha comprat 5/8 del delme 
d’Aro a Nicolau de Terrades i 2/8 a Gasparde Palol, delmes que es tenen per dita 
pabordia de Juliol i que han estat amortitzats respectivament a censos de 12 lliures 
i de 90 sous que l’Almoina farà a l’esmentada pabordia; després d’haver pretingut 
rebre 2 diners per sou dels 450 i 190 florins d’or d’Aragó del foriscapi dels dits 
delmes, accepten l’arbitratge de definir la seva batllia per 100 florins d’or, 
equivalents a 55 lliures. 

N. Berenguer Ferrer. 45 x 49 cms. +Vall d’Aro, 72. 
 
5722 
1569 febrer 17, Girona 
Jerònima de Terrades, viuda de Pere de Terrades, com a procuradora del seu 

fill Rafael Lluís de Terrades, ven a Jeroni Balle, paborde de l’Almoina, la batllia 
de sac del delme d’Aro per 450 lliures. 

N. Francesc Garbí. 63 x 61 cms. +Vall d’Aro, 73. 
 
5723 
1210 juliol 10 
Pere Ferrer, redimit pel rei, es fa home propi de Quartó. 
N. Guillem, prevere. 9 x 16 cms. +Vall d’Aro, 74. 
 
5724 
(1220) 1221 març 5 
El bisbe Alemany d’Aiguaviva, com a paborde d’Aro a la seu, defineix a 

Bernat Garrofa, cavaller, l’alberga de tres soldats que aquest li fa, per 4 sous de 
cens. 

N. Ramon de Costa. Carta partida. 16 x 18 cms. +Vall d’Aro, 75. 
 
5725 
(1264) 1265 gener 4 
Domènec Moner, de Santa Cristina d’Aro, com a home propi de l’Almoia, per 

ser fill de dona pròpia, fa homenatge a Marquès de Santacecília, paborde, i 
reconeix fer-li un parell de capons de cens. 

N. Ramon de Torrent, clergue de Santa Cristina d’Aro. 12 x 14 cms. +Vall 
d’Aro, 77. 

 
5726 
1291 març 30 
Arnau, fill de Pere d’Aulina, de Llagostera, es fa home propi de l’Almoina per 

entrar al mas Motgera d’Aro. 
N. Besalú Burgués.10 x 15 cms. +Vall d’Aro, 78. 
 
5727 
1274 novembre 18 
Marquès de Santacecília, paborde, i Pere de Cornellà, procurador de 

l’Almoina, donen a Guillema de Pineda, esposa de Bernat de Pineda, cavaller, la 
casa i colomar que havien estat de Ferrer de Bellaguardia, cavaller, i en reben 



donació de 50 aurei, a ingressar després de la mort de dita Guillema, part dels 300 
que ella té sobre el delme d’Aro. 

N. Ramon Llandric. Carta partida. 21 x 18 cms. +Vall d’Aro, 80. 
 
5728 
(1304) 1305 febrer 7 
La senyora Guillema de Pineda, d’Aro, defineix a Arnau Adroher, paborde de 

l’Almoina, tots els drets que té per raó de violari sobre unes cases de l’Almoina 
situades al barri del castell d’Aro i sobre un colomar de l’indret de Femada, que és 
d’Albanella, de Sant Feliu de Guíxols, per 40 sous. 

N. Bartomeu Ispà, de Sant Feliu de Guíxols. 22 x 25 cms. +Vall d’Aro, 81. 
 
5729 
1336 novembre 5 
Bonanata, esposa de Guillem Vilar, de Vilar Ferriol, es fa dona pròpia de Pere 

de Casadevall, paborde de l’Almoina, per raó del matrimoni contret. 
N. Nicolau Ispà, de Sant Feliu de Guíxols. 16 x 34 cms. +Vall d’Aro, 82. 
 
5730 
1334 novembre 24 
Ramon Torrent, clergue de Girona, procurador d’Antoni de Galiana, paborde 

de Juny a la seu, atès que Arnau de Soler, canonge, havia establert a Ramon 
Ferrer, de Santa Cristina d’Aro, el mas Pere Arnau, a condició de que es fes home 
propi de la pabordia en un termini de 8 anys, li confirma l’establiment a cens de 12 
sous i en rep homenatge. 

N. Nicolau Ispà, de Sant Feliu de Guíxols. 43 x 43 cms. +Vall d’Aro, 82. 
 
5731 
1343 abril 11 
Pere, fill de Berenguer de Puig, de Fitor, enfranquit del domini de la casa de 

Sant Llorenç de les Arenes, de l’orde de l’Hospital, es fa home propi de l’Almoina, 
de Gauillem de Castell, cavaller, i de l’altar de Santa Maria de la capella del castell 
d’Aro, per haver entrat al mas Moner d’Aro. 

N. Ramon de Bruguera. 13 x 42 cms. +Vall d’Aro, 83. 
 
5732 
(1349) 1350 febrer 26 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, atès que el mas Esteve, de Santa 

Cristina d’Aro ha quedat sense hereu en morir intestat Bernat Esteve, l’estableix 
al més pròxim parent de Bernat, fill d’aquest, que és Pere Martí, de Solius, a cens 
de 5 sous i obligació de fer-se home propi de l’Almoina en un termini de 4 anys, 
per 6 lliures d’acapte. 

N. Ramon Gil. Carta partida. 69 x 32 cms. +Vall d’Aro, 84. 
 
5733 
1354 octubre 31, Sant Feliu de Guíxols 
Guillema, esposa de Pere Martí, dit també Pere Esteve d’Aro, es fa dona 

pròpia de Ramon de Clota, paborde de l’Almoina, per haver-se casat al mas 
Esteve. 

N. Gispert Roig, de Sant Feliu de Guíxols. 15 x 30 cms. +Vall d’Aro, 85. 



 
5734 
1364 maig 11, Sant Feliu de Guíxols 
L’abat Francesc, de Sant Feliu de Guíxols, enfranqueix Pere Dijous, fill de 

Jaume Dijous, de Santa Cristina d’Aro, que passa al mas Vilar, per 7 lliures. 
N. Gispert Roig. 25 x 33 cms. +Vall d’Aro, 86. 
 
5735 
1364 desembre 12, Girona 
Pere Vilar, fill de Jaume Dijous, de Santa Cristina d’Aro, propietari del mas 

Vilar d’Aro, i Sibilꞏla, esposa seva, redimits respectivament de l’abat i de Bernat 
de Cabanelles, sagristà del monestir de Sant Feliu de Guíxols, es fan persones 
pròpies de l’Almoina per raó del mas Vilar. 

N. Ramon de Bruguera. 25 x 34 cms. +Vall d’Aro, 87. 
 
5736 
1364 octubre 31, Sant Feliu de Guíxols 
Fra Bernat de Cabanelles, sagristà del monestir de Sant Feliu de Guíxols, 

enfranqueix Sibilꞏla, filla de Berenguer Monsenya i esposa de Pere Dijous, dit Pere 
Vilar, del mas Vilar de Santa Cristina d’Aro, per 2 sous 8 d. 

N. Gispert Roig. 23 x 21 cms. +Vall d’Aro, 88. 
 
5737 
1364 abril 7, Girona 
Francesca, esposa de Pere Calvell, filla de Pere Sabater de Sant Cebrià dels 

Alls, es fa dona pròpia del mas Calvell de Santa Cristina d’Aro on s’ha casat. 
N. Bernat Pintor. 29 x 35 cms. +Vall d’Aro, 89. 
 
5738 
1369 maig 20, Girona 
Joan, fill de Pere Esteve, de Solius, i Francesca, esposa seva i filla de Nicolau 

Gotes, d’Aro, es fan persones pròpies de l’Almoina per raó del mas Esteve. 
N. Guillem Llobet. 22 x 33 cms. +Vall d’Aro, 90. 
 
5739 
1366 juny 27, Girona 
Pere Terrè Jalbert, rector del Mercadal, procurador de Pere Dalmau, 

beneficiat de la seu d’Elna, procurador al seu torn del cardenal Pere del títol de 
Santa Anastàsia, canonge de Girona, enfranqueix Joan, fill de Pere Esteve, de 
Santa Cristina d’Aro, per 80 sous. 

N. Bonanat Nadal. 25 x 43 cms. +Vall d’Aro, 90bis. 
 
5740 
1375 maig 1, Sant Feliu de Guíxols 
Antònia, filla i hereva de Bernat Bussot, esposa de Nicolau Bussot, de Santa 

Cristina d’Aro, defineix a Ferrer de Salelles, donzell habitant al castell d’Aro, 3 
sous de cens que rep d’ell, per 80 sous. 

Sense cloure. 37 x 37 cms. +Vall d’Aro, 91. 
 
5741 



1378 febrer 16, Girona 
Guillema, viuda de Pere Viu, de Santa Cristina d’Aro, es fa dona pròpia de 

l’Almoina per haver-ho estat el seu marit. 
N. Ramon de Peradalta. 18 x 33 cms. +Vall d’Aro, 92. 
 
5742 
1381 febrer 1, Castell d’Aro 
Pere Esteve, natural de Sant Climent de Peralta, i la seva filla Margarida, veïns 

del castell d’Aro, reconeixen a Ferrer de Llagostera, donzell resident al mateix 
castell, ser persones pròpies seves, per donació que aquest rebé de Gilabert de 
Cruïlles, senyor de Peratallada. 

N. Pere Vives, de Girona 19 x 29 cms. +Vall d’Aro, 93. 
 
5743 
1389 abril 27, Girona 
Pere de Pedrinyà, de Santa Cristina d’Aro, que havia estat arrendador dels 

drets de l’Almoina en aquest lloc, firma rebut a Guillem Ramon de Serres i Pere 
de Fàbrega, procuradors de l’Almoina, de 23 sous, foriscapi del mas Esteve d’Aro, 
establert a Pere Martí, del mateix lloc. 

N. Narcís Simon. 16 x 32 cms. +Vall d’Aro, 94. 
 
5744 
1396 gener 1, Aro 
Pere Cateura, de Santa Cristina d’Aro, permuta amb Vidal Calvell, del mateix 

lloc, la feixa Cateura, que té a directe domini de l’Almoina, situada a l’indret 
d’Argelaga, per una altra d’aquest darrer, situada a ses Malloles. 

Sense cloure. 40 x 37 cms. +Vall d’Aro, 95. 
 
5745 
1397 gener 2, Aro 
Pere Martí àlies Estrany des Vilar, de Santa Cristina d’Aro, reconeix a Pere de 

Bergadà, paborde de l’Almoina, ser home propi seu per raó del mas Estrany del 
Vilar. 

N. Bartomeu Collell. 17 x 29 cms. +Vall d’Aro, 96. 
 
5746 
1397 gener 3, Aro 
Vidal Calvell, propietari del mas Calvell de Vilar Ferriol, parròquia de Santa 

Cristina d’Aro, reconeix ser home propi de l’Almoina per raó del seu mas. 
N. Bartomeu Collell. 18 x 28 cms. +Vall d’Aro, 97. 
 
5747 
1398 novembre 4, Girona 
Francesca, filla de Pere de Vilabella, de Solius, es fa dona pròpia de Pere de 

Bergadà, paborde de l’Almoina, per haver casat amb Pere Ramon, del mas Ramon 
del veïnat del Vilar, parròquia de Santa Cristina d’Aro. 

Sense cloure. 16 x 30 cms. +Vall d’Aro, 98. 
 
5748 
1412 juny 7, Sant Feliu de Guíxols 



Antònia, esposa de Vicenç Motgera, de Santa Cristina d’Aro, es fa dona pròpia 
de Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, en mans de Martí Vilar, batlle de la 
mateixa a Aro. 

N. Ramon Gallart. 24 x 31 cms. +Vall d’Aro, 99. 
 
5749 
1417 novembre 25, Girona 
Pere Martí, paraire, senyor útil del mas Martí del veïnat del Vilar, parròquia 

de Santa Cristina d’Aro, reconeix ser home propi de Pere de Bergadà, paborde de 
l’Almoina. 

N. Bernat de Soler. 19 x 50 cms. +Vall d’Aro, 100. 
 
5750 
1423 febrer 6, Sant Feliu de Guíxols 
Eulàlia, esposa de Pere Ramon, de Santa Cristina d’Aro, filla de Joan 

Vilanova, es fa dona pròpia de l’Almoina per raó del mas Ramon on s’ha casat. 
N. Pere Gallart. 25 x 30 cms. +Vall d’Aro, 101. 
 
5751 
1440 març 99, Girona 
Joan Pellicer, paborde de l’Almoina, ven a Vicenç Motgera, de Santa Cristina 

d’Aro, un camp dit de na Joffrona, de 3 vessanes, situat prop de la riera de 
Duheda, que havia estat del mas Viu, per 87 sous. 

N. Pere Sitjar. 57 x 41 cms. +Vall d’Aro, 103. 
 
5752 
1457 octubre 27, Santa Cristina d’Aro 
Francesc Auladell, de Solius, i la seva esposa Margarida filla de Pere Saperes, 

atès que Joan Bosch, de Sant Feliu de Guíxols els féu donació el 1452 del mas 
Sorian, i que aquest els resulta perjudicial per excessives càrregues, el renuncien, i 
reben 30 lliures, satisfetes en rebre l’esmentada donació. 

N. Jordi Bosser. 21 x 29 cms. +Vall d’Aro, 104. 
 
5753 
1482 octubre 1, Sant Feliu de Guíxols 
Fra Bernat Anton de Rocacrespa, abat de Sant Feliu de Guíxols i la comunitat 

del monestir reconeixen a Pere Ramon Mut, paborde de l’Almoina i a Ponç Julià, 
marmessors subrogats de Nicolaua, viuda de Joan Bosch, mercader de Sant Feliu 
de Guíxols, haver rebut per mans d’Arnau Bandrich, sastre de la vila, comprador 
del mas Surià de Santa Cristina d’Aro, la quantitat de 14 lliures, de les que dit 
Joan Bosch havia firmat debitori al monestir. 

N. Antoni Company, 23 x 32 cms. +Vall d’Aro, 105. 
 
5754 
1512 octubre 29, Girona 
Antoni Pareta, paborde de l’Almoina, estableix a Miquel Papi, notari de Sant 

Feliu de Guíxols, un pati del castell d’Aro, a 2 sous de cens, per 6 parells de 
perdius d’entrada. 

N. Bernat Vinyes. 40 x 33 cms. +Vall d’Aro, 106. 
 



5755 
1310 abril 4 
Fra Tomàs, abat del monestir de Sant Feliu de Guíxols, enfranqueix Guillem 

de Tallades, fill de Ferrer de Tallades, de Sant Feliu de Guíxols, que passa a ser 
home propi de l’Almoina en entrar al Vilar Ferriol d’Aro, per 75 sous. 

N. Bartomeu Ispà. 18 x 23 cms. +Vall d’Aro, 107. 
 
5756 
(1325) 1326 gener 20 
Arnau sa Rovira, de Solius, permuta amb Guillem Creixell, del mateix lloc, 

una terra situada prop de la riera de Ridaura, indret de ses Illes, per una feixa de 
l’indret d’Eixugador, que és a domini directe de l’Almoina.  

N. Nicolau Ispà, de Sant Feliu de Guíxols. Carta partida. 32 x 46 cms. +Vall 
d’Aro, 108. 

 
5757 
1324 agost 30, Girona 
Pere d’Aulina, fill de Pere d’Aulina, de Lloreda, parròquia de Llagostera, que 

ha entrat al mas Viu de Vilar Ferriol, parròquia de Santa Cristina d’Aro en casar 
amb Guillema, filla de Bernat Viu, es fa home propi de l’Almoina en mans del 
paborde Pere de Miars. 

N. Francesc Simó. 
16 x 28 cm 
+Vall d’Aro, 109. 
 
5758 
(1340) 1341 febrer 7, Bell-lloc 
Berenguer, fill de Berenguer Sejornat, de Bell-lloc, que ha entrat al mas Viu de 

la Vall d’Aro, es fa home propi de l’Almoina en mans del paborde Pere de 
Casadevall. 

N. Ramon de Bruguera, de Girona. 
22 x 30 cm 
+Vall d’Aro, 109bis. 
 
5759 
(1332) 1333 abril 2, Girona 
Arnau de Ceresoles, clergue de Girona, procurador de Gilabert de Cruïlles, 

sagristà de la seu, enfranqueix Vidal, fill de Pere Llaurador, de Solius, per 100 
sous. 

N. Arnau de Mas. 13 x 33 cms. +Vall d’Aro, 110. 
 
5760 
1380 abril 16, Solius 
Margarida, filla de Pere Gifró, de Solius, propietària del mas Gifró, esposa de 

Joan Barceló, natural de Lladó, ven a Guillem Dalmau, de Torrent, un bosc de 
Solius que és a domini directe de l’Almoina, per 50 sous. 

Sense cloure. 24 x 37 cms. +Vall d’Aro, 110bis. 
 
5761 
1482 març 11, Girona 



Pere Ramon Mut, paborde de l’Almoina, estableix a Bartomeu Bedós àlies 
Martí, de Solius, una terra de vinya morta i bosc amb suros, de 5 vessanes, dita 
Hort Foixà, situada a l’indret de Pinedes, a cens de 3 sous, per 10 sous d’entrada. 

N. Narcís Cotxa. 30 x 38 cms. +Vall d’Aro, 111. 
 
5762 
(1280) 1281 febrer 1 
Gilabert, abat del monestir de Sant Feliu de Guíxols, enfranqueix Alamanda, 

filla de Ramon Feliu, de Sant Amanç, que passa a ser dona pròpia de l’Almoina, 
per 2 sous 8 d. 

N. Bartomeu Ispà. 12 x 20 cms. +Vall d’Aro, 112. 
 
5763 
1406 setembre 24, Girona 
Antoni Rabassa i Nicolau d’Olivera, de Sant Feliu de Guíxols, patrons d’una 

baionesa d’un timó i una coberta, dita Sant Feliu, Sant Antoni i Santa Eulàlia, 
reconeixen a Guillem de Santmartí, donzell, doctor en lleis de Girona, que en 
aquesta nau, que viatjarà a Sicília, hi té mig setzè, és a dir, 125 lliures sobre les 
4.000 del preu total. 

N. Miquel Pere. 31 x 38 cms. +Vall d’Aro, 113. 
 
5764 
1467 desembre 19, Barcelona 
Sentència de l’Audiència Reial, en causa d’apelꞏlació interposada per Nicolaua, 

viuda de Joan Bosch, de Sant Feliu de Guíxols, contra Antoni Medir, creditor de 
dit Joan, sobre recobrament del dot de dita Nicolaua, avaluat en 357 lliures. 

N. Francesc Torró. 58 x 56 cms. +Vall d’Aro, 114. 
 
5765 
1528 maig 4, Girona 
Pere Oliva, paraire de Sant Feliu de Guíxols, ven a Joan Rafael Bas, mercader 

de Girona, una casa situada al suburbi de Toeda, una botiga, un hort i una terra de 
2 vessanes a Montmany, toto de Sant Feliu de Guíxols, per 242 lliures 6 sous. 

N. Miquel Renart. 59 x 53 cms. +Vall d’Aro, 115. 
 
5766 
1255 març 29 
Pere de Pedrinyà, paborde de l’Almoina, firma a Martí de Clarà el mas que 

havia estat del seu pare, Guillem de Clarà, situat a la parròquia de Bell-lloc, i li 
redueix a 4 sous bar. dels de 88 el marc totes les prestacions i tasques del mateix 
mas. 

N. Ramon. 9 x 14 cms. +Vall d’Aro, 116. 
 
5767 
1302 agost 17 
Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, estableix a Arnau Fabrec, fill de Pere 

Fabrec de Sudreda, parròquia de Llagostera, i a la seva esposa Ermessendis, el 
mas de Clarà, de la parròquia de Bell-lloc, a cens de 2 sous 8 d., i a condició de fer-
se homes propis de l’Almoina. 

N. Pere Burgués. Carta partida. 28 x 26 cms. +Vall d’Aro, 117. 



 
5768 
1310 setembre 14 
Arnau de Ribera, cavaller, i la seva esposa Raimunda, enfranqueixen 

Ermessendis, filla de Perpinyà Teixidor de Cabanell, esposa d’Arnau de Clarà, de 
Bell-lloc, que passa a ser dona pròpia de l’Almoina, per 72 sous. 

N. Bernat Ponç, de Calonge. 14 x 20 cms. +Vall d’Aro, 118. 
 
5769 
1321 desembre 29 
Joan, prepòsit de Sant Martí Sacosta, enfranqueix Bernat, fill de Berenguer 

Eimeric, de Bell.-lloc, per 25 sous. 
N. Francesc Simó. 13 x 31 cms. +Vall d’Aro, 119. 
 
5770 
1323 maig 12, Girona 
Berenguer, prior del monestir de Sant Pere Cercada, enfranqueix Pere, fill de 

Pere sa Riba, de la parròquia de Bell-lloc, per 40 sous bar (a fi que pugui entrar al 
mas Notger de Vilar Ferriol). 

N. Joan de Masdemont. 
19 x 24 cm 
+Vall d’Aro, 120. 
 
5771 
1323 novembre 2 
Agnès, filla de Ferrer de Mata, de Caldes, enfranquida per privilegi donat pel 

rei a les dones de Caldes i Llagostera, es fa dona pròpia de Pere de Miars, paborde 
de l’Almoina, per haver-se casat amb Arnau de Clarà, de Bell-lloc. 

N. Bernat de Colomers, de Caldes. 18 x 23 cms. +Vall d’Aro, 121. 
 
5772 
(1302) 1303 març 12 
Pere Sadurní, de Sant Cebrià de Lladó, que ha estat enfranquit junt amb la 

seva esposa Gueraua i les seves filles, Garsendis i Guillema, per Arnau de Blanes, 
cavaller, procurador de Simó de Vallgornera, senyor del castell de Monells, i que 
ha adquirit a Pere Fàbrech, fill de Pere Fàbrech de Sureda, de Llagostera i nebot 
d’Arnau Clarà, de Bell-lloc, el mas Clarà per 50 sous, amb reserva de domini per 
l’Almoina, es fa home propi de Pere de Casadevall, paborde, sense que ho siguin 
l’esposa ni les filles, i paga al mateix 20 sous per la firma del mas adquirit. 

N. Jaume Tresfort. Carta partida. 66 x 38 cms. +Vall d’Aro, 122. 
 
5773 
1350 gener 25, Girona 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, i Ferrer de Rovira, beneficiat de la 

capella del castell d’Aro, atès que el mas de Viladesans de Bell-lloc, dit de Clarà, 
que es té per ells i per Guillem de castell, cavaller, i que va quedar buid amb la 
mortalitat de l’any 1348, l’estableixen a Jaume Cumlí, natural de Santa Cristina 
d’Aro i veí de Girona, commiutant la servitut personal per un cens de 50 sous, i 
mantenint les altres prestacions. 

N Ramon Gil. Carta partida. 59 x 44 cms. +Vall d’Aro, 123. 



 
5774 
1245 maig 5 
Ramon d’Alenyà, de Sant Cebrià dels Alls, i el seu oncle Guillem d’Alenyà, 

amb consentiment de Guillem Ponç de Cabanes i del fill d’aquest, Berenguer Ponç, 
venen a Pere de Pedrinyà, paborde de l’Almoina, el seu mas [Ponç], que tenen a 
Sant Cebrià, indret de Cabanes, on habiten els dits Guillem Ponç i Berenguer 
Ponç, mas que havien comprat a Arnau de Foixà i Adelaida, esposos, també de 
Sant Cebrià, per 2.200 sous, pel preu de 800 sous dels de 88 el marc, quantitat que 
reben de Bernat de Riba, de Sant Feliu de Guíxols, que n’havia fet donació a 
l’Almoina en bé d’ànima. 

N. Bernat de Vic. S. Arnau de Santmartí. 39 x 35 cms. +Vall d’Aro, 124. 
 
5775 
1254 abril 17 
Arnau de Foixà i Adelaida, esposos de Sant Cebrià dels Alls, venen a Ramon 

d’Amenyà i al seu oncle, Guillem d’Alenyà, del mateix lloc, el domini directe del 
mas Ponç de Cabanes. Que habiten Guillem Ponç de Cabanes i la seva esposa 
Doça, per 2.200 sous dels de 88 el marc. 

N. Guillem Redorta, de la Bisbal. 45 x 26 cms. +Vall d’Aro, 125. 
 
5776 
1255 abril 8 
Pere de Pedrinyà, paborde de l’Almoina, firma rebut a Bernat de Riba, de 

Sant Feliu de Guíxols, de 2.000 sous, dels quals 1.200 rebuts en comptant, que ha 
esmerçat el la compra de la possessió d’Arnau Ramon d’Espasèn i Guillem 
d’Espasèn, situada a Cornellà, i 800 sous, valor de la compra feta per dit Riba a 
Arnau de Foixà, del mas de Guillem Ponç de Cabanes, situat a Sant Cebrià dels 
Alls. 

N. Joan de Porqueres. Carta partida. 20 x 23 cms. +Vall d’Aro, 126. 
 
5777 
1310 desembre 18 
Fra Bernat d’Abadia, cambrer del monestir de Sant Feliu de Guíxols, 

enfranqueix Guillema, filla de Guillem d’Alls, de Sant Cebrià dels Alls, per 2 sous 
8 d. 

N. Bartomeu Ispà, de Sant Feliu de Guíxols. 12 x 24 cms. +Vall d’Aro, 128. 
 
5778 
(1310) 1311 febrer 3 
Guillema, esposa de Guillem Ponç de Cabanes, de Sant Cebrià dels Alls, es fa 

dona pròpia d’Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, per raó del seu matrimoni. 
N. Jaume Ballester. 17 x 20 cms. +Vall d’Aro, 129. 
 
5779 
1338 juliol 4 
L’abat Ramon, del monestir de Sant Feliu de Guíxols, enfranqueix Cilia, filla 

de Nicolau de Torra, de Fenals, [que casa amb Guillem Ponç, de Sant Cebrià dels 
Alls], per 2 sous 8 d. 

N. Nicolau Ispà, de Sant Feliu de Guíxols. 10 x 33 cms. +Vall d’Aro, 130. 



 
5780 
1338 novembre 16 
Cilia, filla de Nicolau de Torra, de Fenals, que casa al mas Ponç amb Guillem 

Ponç, de Sant Cebrià dels Alls, es fa dona pròpia de Pere de Casadevall, paborde 
de l’Almoina. 

N. Berenguer Ramon, de Palamós. 14 x 27 cms. +Vall d’Aro, 131. 
 
5781 
1428 novembre 2, Calonge 
Pere Sais, veí de Santa Cristina d’Aro, ven a Joan Terrats, de Romanyà de la 

Selva, el mas Sais, de Sant Cebrià dels Alls, que és a directe domini del monestir de 
Sant Feliu de Guíxols, pel preu de 60 lliures, amb reserva de dues peces de terra 
del mas. Situades als llocs de Portell i Mosquerola. 

Sense cloure. 37 x 36 cms. +Vall d’Aro, 132. 
 
5782 
1351 agost 29, Sant Cebrià dels Alls. 
Maria, filla de Francesc de Riera, de Romanyà de la Selva, es fa dona pròpia 

de Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina. 
N. Bernat Ramon, de Palamós. 25 x 31 cms. +Vall d’Aro, 133. 
 
5783 
1360 maig 18, Girona 
Pere Ponç, de Palafrugell, nascut al mas Ponç de Cabanes, de Sant Cebrià dels 

Alls, enfranquit pel prior de Santa Anna de Barcelona, es fa home propi de Ramon 
Ferrer, paborde de l’Almoina, per raó de dit mas que ha heretat del seu germà 
Guillem, i enumera els seus fills, que són Guillem, Pere, Antoni, Berenguer i 
Guillema. 

N. Ramon Gil. 26 x 39 cms. +Vall d’Aro, 134. 
 
5784 
1360 juny 20, Girona 
Maria, filla de Francesc de Riera, de Romanyà de la Selva, esposa de Pere 

Ponç, de Sant Cebrià dels Alls, redimida per Antoni de Colell, sagristà segon de la 
seu, es fa dona pròpia de l’Almoina. 

N. Berenguer Capella, de la cúria episcopal. 26 x 33 cms. +Vall d’Aro, 135. 
 
5785 
1369 agost 9, Cruïlles 
Gilabert de Cruïlles, senyor de Peratallada i la seva esposa Elvira venen a 

Bernat Aleróni Dolça, esposos de Sant Cebrià dels Alls, una migera d’ordi, una 
migera i mitja de civada, dos formatges (...) de cens que li fan per raó del mas 
Vidal, de Sant Cebrià dels Alls, pel preu de 600 sous. 

N. Bernat Martí, 56 x 34 cms. +Vall d’Aro, 136. 
 
5786 
1378 maig 12, Girona 
Guillem Ponç, propietari del mas Ponç de Sant Cebrià dels Alls, i la seva 

esposa runissendis, filla d’Arnau Gironès de Cruïlles, redimida per l’abat Pere de 



Sant Pere de Galligants, es fan persones pròpies de l’Almoina en mans del paborde 
Jaume de Soler, per raó del seu mas. 

N. Ramon de Peradalta. 23 x 26 cms. +Vall d’Aro, 137. 
 
5787 
1511 desembre 9, Girona 
Antoni Prats, paborde de l’Almoina, estableix a Narcís Oms àlies Sabater, de 

Sant Cebrià dels Alls, el mas Ponç d’aquest lloc, que era rònec, a cens de 20 sous i 
a condició de fer-hi casa en un termini de 12 anys. 

N. Benet Pasqual. 40 x 48 cms. +Vall d’Aro, 139. 
 
5788 
1259 desembre 15 
Ferrer de Bellaguarda, cavaller, i la seva esposa, donen en bé d’ànima a 

Marquès de Santacecília, paborde de l’Almoina, totes les possessions i drets que 
tenen a les parròquies de Santa Cristina d’Aro, Rupià, Parlavà, Ultramort i 
Matajudaica, que dit Ferrer té per tota mena de títols i Berenguera pel dot de 400 
aurei, amb reserves de 2.000 sous per dit Ferrer i de 100 aurei per dita 
Berenguera, que mana distribuir entre Sança, Berenguera i Sibilꞏla, filles de Ponç 
de Cerlà. 

N. Ramon Oller de Palol, de la cúria episcopal. Carta partida. 74 x 24 cms. Hi 
ha còpia de 1267, 62 x 18 cms. +Vall d’Aro, 140. 

 
5789 
(1334) 1335 febrer 17 
Ferran de Muredine, canonge de la seu i procurador d’Antoni de Galiana, 

paborde de Juliol de la mateixa església, firma a Ferrer, fill de Ferrer de 
Llagostera, cavaller, 1/6 del delme de Santa Cristina d’Aro, que aquest ha heretat 
com a substitut de Simó, fill d’Arnau de Salelles. 

N. Pere Massanet. Carta partida. 47 x 34 cms. +Vall d’Aro, 168. 
 
5790 
1417 juny 4, Girona 
Ramon Badia àlies Barraca, paborde de Juliol o d’Aro de la seu, amortitza a 

cens de 70 sous un octau del delme de Santa Cristina d’Aro i Solius, que Pere de 
Bergadà, paborde de l’Almoina ha adquirit a Dalmau de Palol, donzell de Palol 
d’Onyar, amb aprovació del capítol de la seu i consentiment de Pere Seguer, batlle 
de la seva pabordía a Aro. 

N. Miquel Pere. 46 x 61 cms. +Vall d’Aro, 169. 
 
5791 
1424 novembre 15, Girona 
Francesc de Bordils, paborde de Juliol de la seu, atès que Pere de Bergadà, 

paborde de l’Almoina ha adquirit a Joan de Terrades, mercader de Barcelona, 5/8 
del delme d’Aro que es tenen a directe domini, com a feu honorat, per la seva 
pabordia, i una casa i hort a Aro, amortitza el directe domini d’aquests béns a cens 
de 12 lliures. 

N. Miquel Pere. 51 x 54 cms. +Vall d’Aro, 170. 
 
5792 



1580 abril 10, Girona 
Jaume d’Agullana, ardiaca i paborde de Juliol o d’Aro de la seu, amortitza a 

Jeroni Balle, paborde de l’Almoina, la batllia del delme d’Aro i Solius, que aquest 
ha adquirit a Jerònima de Terrades, per 50 lliures. 

N. Jaume Vives. 103 x 24 cms. +Vall d’Aro, 171. 
 
5793 
(1336) 1337 febrer 22 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, i Pere Corder, clergue de la seu, 

marmessors d’Hug de Cruïlles, abat de Sant Feliu de Girona, a fi de dotar un 
aniversari a l’altar dels Sants Pere i Pau de la seu, assignen a l’Almoina els masos 
Salip, Otger i Boscanella, de Llambilles, comprats a Ramon de Juià, cavaller,i part 
dels béns comprats a Agnès, viuda de Bernat d’Escala, situats a Fellines. 

N. Ramon de Bruguera. Carta partida. 56 x 66 cms. Hi ha els dos exemplars. 
+Viladesens, 3. 

 
5794 
1244 maig 11 
a) Capbreu de les escriptures que Berenguer Oller i Pere Oller, germans, feren 

de les possessions que tenien a Llampaies. 
N. Guillem de Mata. 
s. XIII, s.d. 
b) “Remenbranz” i capbreu de possessions de l’Almoina a Cassà, Sant Andreu 

Salou, Sant Cebrià dels Alla, Flaçà, Franciac, Caldes, Girona, Vila-roja, la Pera, 
Cruïlles i Terradelles. 

Sense cloure. 150 x 14 cms. +Viladesens, 7 
 
5795 
1189 agost 3 
Belell de Raset i Ermessendis, esposos, venen a Berenguer de Sitjar una vinya 

situada a Fellines, indret de Candell, pel preu de 42 sous de diners de Barcelona. 
N. Ermengol, prevere i públic escrivà. S. Berenguer Sifred. 12 x 18 cms. 

+Viladesens, 9 
 
5796 
(1190) 1191 febrer 10 
Joan Vidal i Maria, esposos, venen a Berenguer Isarn, per 35 sous de diners 

bar., una peça de terra situada al pla de Sant Menat, a Fellines, que fa tasca a 
Bernat de Juià i Bertranda de Barz, els quals firmen la transacció. 

N. Ermengol, prevere. S. Arnau, sots-diaca. 12 x 18 cms. +Viladesens, 10. 
 
5797 
(1190) 1181 febrer 8 
Pere Vidal, la seva esposa Dolça i la seva mare Maria venen a Berenguer Isarn 

dues feixes situades a Fellines, al vilar de Candell, indret del Pla de Sant Menat, 
per 50 sous bar., amb reserva de tasca i 8 diners de cens per al senyor Bernat de 
Mians, que firma la venda per 26 sous. 

N. Guillem. 19 x 16 cms. +Viladesens, 11. 
 
5798 



(1193) 1194 gener 19 
Pere Vidal, la seva esposa Dolça i la seva mare Maria venen a Pere Isarn i al 

seu germà Berenguer Isarn una peça de terra situada a Fellines, al puig de Sent 
Menat, per 12 sous de diners bar. 

N. Ermengol, prevere. S. Arnau, sots-diaca. 12 x 18 cms. +Viladesens, 12. 
 
5799 
1191 abril 5 
Joan Vidal i la seva esposa Maria permuten amb Pere Vidal i Dolça, esposos, 

una feixa de terra situada a Fellines, indret de Candell, al pla de Sent Menat, per 
una altra, dita illa de Prat. 

N. Ermengol, prevere. S. Arnau, sots-diaca. Carta a partir. 19 x 18 cms. 
+Viladesens, 13. 

 
5800 
(1193) 1194 febrer 26 
Berenguer Isarn reconeix al seu germà Pere Isarn que li pertanyen la meitat de 

les adquisicions del Vilar de Candell, a Fellines, fetes a Bernat de Juià i a Bertran 
des Bauz. 

N. Arnau, sots-diaca. 9 x 19 cms. +Viladesens, 14. 
 
5801 
1194 agost 25 
Arnau Oliver de Candell, el seu fill Castelló i la seva esposa Adalet, amb 

consentiment de Bernat de Juià, de la seva parcera Sobirana, de Ramon de Bauz i 
d’Ermessendis de Midaia, empenyoren durant dos esplets a Pere Oliver, de Raset, 
la meitat d’una vinya que tenen a Fellines, al vilar de Candell, sobre el seu 
colomar, per 55 sous de diners bar. 

N. Pere, sacerdot. 19 x 18 cms. +Viladesens, 15. 
 
5802 
1194 desembre 3, Girona 
Berenguer Martí i el seu fill Berenguer Martí, i l’esposa d’aquest, Adelaida, 

Bernat de Font i la seva esposa Francesca empenyoren a Pere Isarn la vinya que 
tenen a Fellines, al vilar de Candell, indret de Bruguera, per 100 sous bar. 

N. Ermengol, prevere. S. Arnau, sots-diaca.16 x 21 cms. +Viladesens, 16 
 
5803 
(1198) 1199 març 8 
Berenguer Martí manlleva a Pere Isarn 60 sous bar. sobre la penyora, situada 

a Fellines, per la que el seu pare havia pres 100 sous. 
N. Ermengol, prevere. S. Bernat Esteve. 10 x 12 cms. +Viladesens, 16/1. 
 
5804 
1196 març 29 
Bernat de Juià i la seva sogra Sobirana estableixen a Biay, jueu, el camp de 

Vilar amb un mallol, un clos i oliveres pròxims al torrent de Cinyanella, que 
havien estat d’Arnau Oliver de Candell, situats a la parrròquia de Fellines, al vilar 
de Candell, que dit Biay tenia en penyora de l’esmentat Arnau per 20 sous, per 7 
sous d’entrada. 



N. Ermengol. S. Marquès. 17 x 14 cms. +Viladesens, 17. 
 
5805 
(1201) 1202 març 23 
Pereta de Candell, la seva germana Maria, la seva mare Eliardis i el seu marit, 

Arnau Benet, amb el seu fill Pere, venen a Pere Isarn i al seu fill Pere, una feixa, 
dota Contenta, situada a Fellines, al vilar de Candell, prop del riu Cinyana, per 46 
spus d’entrada, a fi de fer-hi vinya, mab reserva de 3 diners d’auxili de cens i amb 
obligaciò de donat 1/7 dels esplets al monestir de Cervià. 

N. Joan, prevere. 13 x 18 cms. +Viladesens, 18. 
 
5806 
1251 octubre 14, Girona 
Pere de Santceloni, per sí i pel monestir de Sant Feliu de Cadins, firma a 

Maiència de Fellines i al seu fill Bernat, el mas que havia estat del pare d’ella, 
Arnau de Fellines, la batllia del mateix i la borda de Font, per 50 sous bar. 

N. Bernat de Vic. S. Arnau de Santmartí. Carta partida. 22 x 24 cms. 
+Viladesens, 19. 

 
5807 
(1190) 1191 març 17 
Maria, abadessa de Sant Daniel, estableix a Pere de Vilafreser una vinya que 

ha comprat als posseïdors del mas que havia estat de Sanç, situat a Fellines, al vilar 
de Candell, de manera que a la mort d’aquest la meitat de la vinya torni a ser de 
Sant Daniel, per 80 sous bar. 

N. Ermengol, prevere. S. Arnau, sotsdiaca. Carta partida. 15 x 23 cms. 
+Viladesens, 20. 

 
5808 
1190 setembre 30 
Castelló i la seva espoa Bernarda, amb consentiment dels seus pares, Dalmau 

de Candell i Dominica, venen a Maria, abadessa de Sant Daniel, una pagesia de 
vinya que tenen a Fellines, indret de Pla de Candell, per 80 sous de diners bar. 

N. Ermengol, prevere. S. Arnau de Palau, sots-diaca. 15 x 15 cms. +Viladesens, 
21. 

 
5809 
(1196) 1197 gener 28 
Martí de Vilafreser ven a Pere Isarn la meitat d’una vinya que té per meitat 

pel monestir de Sant Daniel, que en rep tasca i dos gallines de cens, situada a 
Fellines, pel preu de 110 sous. I l’abadessa Agnès de Sant Daniel firma l’acte per 
30 sous. 

N. Ermengol, prevere. S. Bernat Esteve. 22 x 22 cms. +Viladesens, 22. 
 
5810 
(1202) 1203 març 23 
Agnès, abadessa de Sant Daniel, estableix a Pere Isarn i al seu fill la meitat de 

la vinya que tenien per meitats amb ells a Fellines, de la qual dit Isarn havia 
comprat l’altra meitat a Martí de Vilafreser, a tasca i cens d’un parell de gallines, 
per 140 sous bar. 



N. Ermengol, prevere. S. Gener. 13 x 20 cms. +Viladesens, 23. 
 
5811 
(1248) 1249 març 13 
Testament de Maria Palmera de Locata, de Fellines, que pren per marmessors 

el seu fill Pere de Fellines, Pere Feliu, de Banyoles, Bernat Coc, de Banyoles, Joan 
de Fellines i Pere de Llobregat, “argegador”; elegeix sepultura a Sant Esteve de 
Banyoles; fa llegats de devoció i deixes a la seva filla Adelaida i al seu senyor, Pere 
de Santceloni, i institueix hereu el seu fill Pere. 

N. Joan, levita de Banyoles. S. estrader. 13 x 18 cms. +Viladesens, 24. 
 
5812 
1203 abril 14 
Maiència, filla d’Arnau Castelló, i el seu marit, Pere, estableixen a Pere Julià i 

Maria, esposos, un mas situat a Fellines, al vilar de Pont, amb les feixes d’Adrag, 
Pradell, camp “Tituli”, Cabanyes, Puig Buldug, Sala, i una part de les feixes que 
tenen amb Boneta i Ramon Ponç, a tasca, braçatge, cens de 4 sous, un parell de 
gallines, dues fogaces i un àpat de dos homes, per 5 sous d’entrada. 

N. Berenguer, levita. 13 x 14 cms. Hi ha còpia de 1253. +Viladesens, 25. 
 
5813 
1136 novembre 17 
Castelló i els seus fills, Arnau i Pere, estableixen a Berenguer, prevere de 

“Rasacto”, les seves cases del Pont, les feixes de Rag, Pont, camp de Pradell, camp 
“Tituli”, un farraginar, camps de Cabanes, de Puig Buduleg i de Sala, i unes feixes 
que tenen a mitges amb Pere Ponç, a tasca i braçatge i cens de 5 sous, un parell de 
gallines i un menjar de dos homes, per 3 sous de diners de Girona d’entrada. 

N. Arnau, prevere. Còpia de 1253. 13 x 14 cms. +Viladesens, 25/1. 
 
5814 
1203 octubre 23 
Gerbert, prior de Santa Maria de Cervià, firma, amb reserva de 3 diners de 

cens i una quartera de vi, la feixa que Pere Isarn i el seu fill Pere han comprat a 
Pereta de Candell i a la seva germana Maria pel preu de 46 sous, per 20 sous. 

Sense cloure. 20 x 11 cms. +Viladesens, 26. 
 
5815 
(1208) 1209 gener 1 
Berenguer de sa Torre, de Candell, i la seva esposa Guillema, amb 

consentiment del seu gendre Ramon i de l’esposa d’aquest, Ermessendis, donen al 
seu fill Joan el camp que tenen a Fellines, a Candell, indret de Puig Pla, a tasca i 
braçatge, per 20 sous d’entrada. 

N. Berenguer, prevere. 15 x 15 cms. +Viladesens, 27. 
 
5816 
(1214) 1215 març 12 
Estefania i el seu marit, Ramon d’Abellars, estableixen a Domènec de Fellines i 

al seu fill Joan i a les esposes d’aquests, Maria i Ferrera, un mas de Fellines que 
havia estat de Pere Bord i el seu fill Bonet, a diverses prestacions, per 25 sous 
d’entrada. 



N. Pere Gotmar. Carta partida. 13 x 19 cms. +Viladesens, 28. 
 
5817 
(1214) 1215 març 7 
Estefania i el seu marit, Ramon d’Abellars, firmen a Arnau de Capell, de 

Fellines, una casa i corral que per ells havia tingut Ramon de Bordils a la cellera 
de Fellines, a cens de dos parells de gallines, per 3’5 sous bar. d’entrada. 

N. Berenguer de Pera, prevere. Carta partida. 9 x 21 cms. +Viladesens, 29. 
 
5818 
1216 desembre 1 
Ramon Rossa de Locata i la seva esposa Anglesa, venen a Bernat Seguer una 

feixa, dita de Riera Ferrer, situada a Fellines, prop del riu Cinyana, que és a 
directe domini de Santa Maria de Cervià, per 10 sous bar. 

N. (...), prevere. 13 x 17 cms. +Viladesens, 30. 
 
5819 
1218 juny 29 
Anglesa, senyora de Creixell, estableix a Joan Sans i la seva esposa Maria el 

mas que fou d’Ermengod, situat a Fellines, a cens de dues migeres de civada i 3 
sous de diners bar., per 20 sous d’entrada. 

N. Pere, prevere. 16 x 16 cms. +Viladesens, 31. 
 
5820 
1219 agost 13 
Ramon d’Abellars, la seva esposa Estefania i el seu fill Arnau estableixen a 

Joan Sans i Maria, esposos, la borda que tenen a Fellines i que havien tingut Pere 
Bord i Bonet, a tasca i tres quarteres de blat, una alberga de dos cavallers, 2 oques, 
2 coques de dues lliures i una quartera de vi, a condició de que en el termini de 5 
anys un dels seus fills es faci home propi seu, per 5 sous bar. d’entrada. 

N. Ramon Moner, prevere. Carta partida. 23 x 18 cms. +Viladesens, 32. 
 
5821 
1220 juliol 3 
Estefania de Pedrinyà, el seu marit Ramon d’Abellars i els seus fills Arnau i 

Berenguer venen a Ramon de Cornellà tota la senyoria que tenen a Fellines, indret 
de Vallmala, pel preu de 550 sous bar. 

N. Bernat Esteve. S. Pasqual de Santa Elena. 22 x 36 cms. +Viladesens, 33. 
 
5822 
1220 juliol 3 
Dalmau de Medinyà i Beatriu, esposos, defineixen a Estefania de Pedrinyà i al 

seu marit Ramon d’Abellars, el domini personal per raó del feu que aquests tenien 
per ells a Fellines, i en reben 200 sous bar. 

N. Bernat Esteve. S. Bernat Sanç. 17 x 24 cms. +Viladesens, 34. 
 
5823 
(1223) 1224 gener 18 
Aladis, esposa de Joan Jofred, de Sobirànigues, firma debitori a Guillem, 

clergue de Viladesens, de 100 sous dels de 88 el marc, part dels 250 que el 



matrimoni li prometé com a legítima, i li empenyora per ells una vinya i un camp 
de Fellines, indret de Puig d’Ollers. 

N. Pere Bartomeu. 11 x 16 cms. +Viladesens, 35. 
 
5824 
(1233) 1234 gener 23 
Sibilꞏla, filla de Dalmau de Creixell, firma gratuïtament a Ramon i Guillem de 

Bordils, nebots de Bernat de Juià, que ja l’havia tingut en feu per ella mateixa, la 
possessió de Candell, situada a Fellines, a cens de 5 sous que li donaran “tempore 
faciendi hostis”. 

N. Bernat, clergue de Bordils. Còpia de 1249. 16 x 14 cms. +Viladesens, 36. 
 
5825 
1235 agost 13 
Guillem de Bordils i els seus germans Ramon, Bord i Arnau, firmen a Pere 

Isarn la possessió que el pare d’aquest, Pere Isarn, havia comprat a Pere Vidal 
Iche? Vidal i Besell, situada a Fellines, al vilar de Candell, per 7 sous dels de 88 el 
marc. 

N. Guillem, prevere. Carta partida. 9 x 20 cms. +Viladesens, 37. 
 
5826 
1236 abril 22 
Pere Isarn, fill de Pere Isarn, ven a Pere de Santceloni una vinya de Fellines 

que es té per Bertran de Baus i pels fills de Guillem de Bordils, per 80 sous dels de 
88 el marc. 

N. Bernat Esteve. S. Arnau de Santmartí. 13 x 19 cms. +Viladesens, 38. 
 
5827 
1236 setembre 8 
Bernat, clergue de Bordils, i els seus germans Ramon, Guillem i Arnau, 

clergue, firmen debitori a Arnau Batlle, de Fellines, per aixovar de l’esposa 
d’aquest i germana d’ells, Berenguera, de 75 aurei, i estableixen els terminis de 
pagament, obligant la possessió que tenen a Fellines, indret de Vilar de Candell. 

N. Pere Gotmar, prevere. Còpia sense data. 12 x 15 cms. +Viladesens, 39. 
 
5828 
1236 setembre 27 
Guillem de Baus i Guillem de Bordils, amb els seus germans, estableixen a 

Guillem de Sitjar, fill de Guillem de Sitjar, el mas que tenen a Fellines, al vilar de 
Candell, a condició de reedificar-lo en un termini de 15 anys. 

N. Arnau, prevere. 16 x 15 cms. Hi ha còpia del s. XIII, 13 x 16 cms. 
+Viladesens, 40. 

 
5829 
1236 octubre 2 
Guillem des Baus i Guillem de Bordils, junt amb Arnau de Bordils, firmen a 

Pere de Santceloni la vinya comprada a Pere Isarn de Fellines, per 19 sous bar. 
dels de 88 el marc. 

N. Arnau Esteve. S. Arnau de Santmartí. 10 x 16 cms. +Viladesens, 41. 
 



5830 
1239 juliol 19 
Berenguer de Sitjar defineix a Ponç de Baus el seu dret sobre les penyores de 

Candell, tant de jueus com de cristians, per 50 sous bar. dels de 88 el marc. 
N. Pere, prevere. Còpia de 1249. 15 x 14 cms. +Viladesens, 42. 
 
5831 
1239 octubre 2 
Eliardis, viuda de Joan d’Olot, i les seves filles Berenguera i Benincasa, venen a 

Pere de Santceloni una terra que tenen a Fellines, indret de Vall Nodos, per 35 sous 
bar. dels de 88 el marc. 

N. Bernat de Vic. S. Pasqual. 20 x 24 cms. +Viladesens, 43. 
 
5832 
1240 agost 10 
Bernat de Camós i el seu fill Bernat estableixen a Bernat Seguer, de 

Viladesens, i al seu fill Gironès, una vinya que tenen al puig de Sant Menat, al vilar 
de Candell de Fellines, a 1/7 dels fruits i una gallina de cens, per 10 sous d’entrada. 
I Bernat de Curra, de Candell, defineix a dit Bernat Seguer el seu dret sobre 
l’esmentada vinya per 4 sous. I Bernat de Curra, de Candell, defineix a dit Bernat 
Seguer el seu dret sobre l’esmentada vinya per 4 sous. 

N. Guillem, prevere. 15 x 14 cms. +Viladesens, 44. 
 
5833 
1241 abril 28 
Sibilꞏla, filla de Dalmau de Creixell, i el seu marit Arnau de Vilademany, 

firmen a Maiència de Fellines i al seu fill Arnau Batlle el mas i batllia que tenen a 
Fellines, per 40 sous bar. dels de 88 el marc. 

N. Bernat de Vic. S. Ramon de Cassà. Còpia de 1248. 14 x 20 cms. +Viladesens, 
45. 

 
5834 
1242 juny 8 
Guillem Gaufred, de Sobirànigues, dòna garanties d’evicció enfront del bisbe 

de Girona, a Pere de Santceloni per la vinya que li ha venut, situada a Fellines, al 
puig de Candell. 

N. Bernat de Vic. S. Arnau de Santmartí. 11 x 15 cms. +Viladesens, 46. 
 
5835 
1242 juliol 30 
Ramon Ponç de Fellines firma a Bernat de Puigdemont, de Cervià i a la seva 

esposa Maria una feixa que havia estat de Pere Oliver de Candell, situada a 
Fellines, indret de Vilar, a cens d’una quartera d’ordi, i li dòna tot el clos que té 
per Sant Pere de Galligants, que havia estat del mas de Rodlan. 

N. Pere Gotmar, prevere. Carta partida. 16 x 19 cms. +Viladesens, 47 
 
5836 
1242 juliol 17 



Guillem Gaufred de Sobirànigues ven a Pere de Santceloni un camp i una 
vinya situats al Vilar de Candell de Fellines, indret de Puigdollers, pel preu de 115 
sous dels de 88 el marc. 

N. Bernat de Vic. S. Ricard d’Osca. 20. x 26 cms. +Viladesens, 48. 
 
5837 
1242 juliol 17 
Guillem, clergue de Viladesens, ven a Pere de Santceloni tot el seu dret sobre 

100 sous bar. pels que està obligada en herència una vinya situada al Puigdollers 
de Fellines, que dit Pere compra a Guillem Gaufred de Sobirànigues, per 100 sous. 

N. Bernat de Vic. S. Ricard d’Osca. 20 x 17 cms. +Viladesens, 49. 
 
5838 
1242 setembre 6 
Bernat de Camós firma a Pere de Santceloni la vinya i camp que ha comprat a 

Guillem Gaufred de Sobirànigues, per 15 sous bar. 
N. Bernat de Vic. S. Arnau de Santmartí. 10 x 18 cms. +Viladesens, 50. 
 
5839 
(1243) 1244 febrer 25 
Sibilꞏla i el seu marit, Arnau de Vilademany, venen a Pere de Santceloni tota la 

possessió i drets que tenen a Fellines, pel preu de 22 marcs de plata. 
N. Bernat de Vic. S. Ricard d’Osca. 63 x 23 cms. +Viladesens, 51 
 
5840 
1243 maig 6 
Guillem des Baus ven a Pere de Santceloni el domini que té a les vinyes 

d’aquest situades a Fellines, per 25 sous bar. 
N. Bernat de Vic. S. Arnau de Santmartí. 19 x 19 cms. +Viladesens, 52. 
 
5841 
(1244) 1245 gener 18 
Arnau de Palol, cavaller, i els seus fills Pau i Bernat, venen a Pere de 

Santceloni el dret i feu que tenen per raó del mas de Terri de Fellines i del mas de 
Bellveser i altres que Gueraua de Biert té a Fellines, i per ella Berenguer de 
Camós, per 300 sous dels de 88 el marc. 

N. Bernat de Vic. S. Ramon de Verdera. 49 x 17 cms. +Viladesens, 53. 
 
5842 
(1244) 1245 gener 18 
a) Arnau de Palol i els seus fills Pau i Bernat firmen rebut a Pere de Santceloni, 

de 300 sous bar., preu del domini que per ells té Gueraua de Biert i altres cavallers 
a Fellines 

b) Els mateixos reconeixen al mateix tenir en comanda els béns que li han 
venut, fins qua aquest en prengui possessió. 

N. Bernat de Vic. S. Ramon de Verdera. 30 x 18 cms. +Viladesens, 54. 
 
5843 
1244 abril 15 



Dolça, abadessa de Sant Feliu de Cadins, dòna en violari a Pere de Santceloni 
tota la possessió que té a Fellines per donació de Berenguera de Creixell, religiosa 
del seu monestir, per 300 sous dels de 88 el marc, amb reserva de la meitat dels 
ingressos, i exceptuant del tractes la possessió que dit Pere ha comprat a Sibilꞏla, 
filla de Dalmau de Creixell, i al seu marit, Arnau de Vilademany. 

N. Bernat de Vic. S. Ramon de Cassà. Carta partida. 30 x 19 cms. +Viladesens, 
55. 

 
5844 
1244 juliol 29 
Berenguer de Sitjar i Berenguera, esposos, venen a Pere de Santceloni un camp 

que tenen a Fellines, indret de Falgueres, per 100 sous bar. dels de 88 el marc. 
N. Bernat de Vic. S. Ramon de Verdera. 23 x 19 cms. +Viladesens, 56. 
 
5845 
1244 novembre 23 
a) Berenguera, i el seu marit, Guillem Cerç, de Torroella de Fluvià, venen a 

Pere de Santceloni els drets que reben a la vinya d’aquest, situada a Fellines, 
indret de Falgueres, i el camp de Fellines que aquest comprà a Bernat de Sitjar i a 
la seva esposa Berenguera, per 40 sous bar dels de 88 el marc, i li ho garanteixen 
d’evicció especialment enfront de Guillem de Bordils. 

b) Els anteriors garanteixen d’evicció la venda enfront de Guillem de Bordils, 
germà de la venedora, i donen com a fiador Castelló Batlle, de Llampaies. 

N. Bernat de Vic. S. Ramon de Verdera. 45 x 17 cms. +Viladesens, 57. 
 
5846 
1245 agost 29 
Arnau de Bordils, clergue, i els seus germans, Guillem de Bodils i Bernat de 

Bordils, clergue, defineixen a Pere de Santceloni el seu dret sobre quatre masos del 
vilar de Candell de Fellines, dits masos d’Arnau Olivar, de Joan Vidal, de Pere 
Vidal i de Blancúcia, que tenien per la meitat per dit Pere de Santceloni, per 150 
sous. 

N. Ramon de Mercadal. 25 x 16 cms. +Viladesens, 58. 
 
5847 
1246 desembre 13 
Pere de Cornellà i la seva esposa Ava venen a Pere de Santceloni tota la 

senyoria que tenen a Fellines, indret de Vallmala, per 510 sous melg. 
N. Bernat de Vic. S. Ramon de Cassà. 47 x 22 cms. +Viladesens, 59. 
 
5848 
1248 maig 17 
Pere de Santceloni, per sí i pel monestir de Cadins, estableix a Ramon Abulí 

(Eybolino), de Fellines, home propi seu, el mas marenyà a cens de 5 sous de 
doblenc i dues migeres de blat, per 100 sous d’entrada. 

N. Bernat de Vic. S. Arnau de Santmartí. Carta partida. 17 x 15 cms. V, 60. 
 
5849 
1249 desembre 20 



Guillem Cerç, de Torroella de Fluvià, defineix a Pere de Santceloni el dret que 
té per raó de la seva esposa sobre la possessió de Candell, situada a Fellines. 

N. Bernat de Vic. S. Joan de Porqueres. 17 x 19 cms. +Viladesens, 61. 
 
5850 
1249 maig 5 
a) Berenguera, esposa de Guillem Cerç i viuda d’Arnau Batlle, de Fellines, ven 

a Pere de Santceloni tots els seus drets sobre la possessió de Candell, situada a 
Fellines, per 240 més 40 sous melg. 

b) La mateixa cedeix al mateix el seu dret sobre els 75 morabatins que en 
temps de núpcies li foren hipotecats sobre Candell, i li promet que, abans que li 
pagui els darrers 100 sous del preu de compra, li farà firmar la venda pel seu 
marit, Guillem Cerç. 

N. Bernat de Vic. S. Joan de Porqueres. 43 x 17 cms. +Viladesens, 62. 
 
5851 
1250 juliol 6 
Maria de Biert, filla de Gueraua de Biert, reconeix tenir en feu per Guillem de 

Santceloni, de Girona, dos masos situats a Candell, parròquia de Fellines, dits mas 
de Berenguer Martí i de Bellver, on habita Maria de Bellver, masos que dit Pere ha 
comprat a Arnau de Palol. 

N. Joan, levita de Banyoles. S. Bernat de Reixach. 10 x 15 cms. +Viladesens, 63. 
 
5852 
1250 setembre 14 
Bernat de Camós i el seu fill Bernat reconeixen tenir en feu per Pere de 

Santceloni el mas de Torre de Candell, de Fellines. 
N. Joan de Porqueres. 12 x 17 cms. +Viladesens, 64. 
 
5853 
1250 novembre 6 
Maiència de Fellines i el seu fill Bernat Batlle enfranqueixen Berenguer Font, 

de Fellines, que passa a ser home propi de Pere de Santceloni, per 45 sous bar. 
N. Guillem, prevere. 12 x 21 cms. +Viladesens, 65. 
 
5854 
1251 octubre 14 
Pere de Santceloni promet a Maiència de Fellines i al seu fill Bernat que els 

defensarà en cas d’evicció per la firma que els ha donat, per sí i pel monestir de 
Cadins, pel mas de Fellines i per la borda de Font. 

N. Bernat de Vic. S. Arnau de Santmartí. Carta partida. 21 x 18 cms. 
+Viladesens, 66. 

 
5855 
1251 octubre 14 
Maiència de Fellines i el seu fill, Bernat Batlle, fan homenatge a Pere de 

Santceloni. 
N. Bernat de Vic. S. Arnau de Santmartí. 8 x 23 cms. +Viladesens, 67. 
 
5856 



1251 octubre 14 
Pere de Santceloni firma a Maiència de Fellines i al seu fill Bernat tota la 

possessió d’aquests situada a Fellines, que havia estat de Ramon d’Abellars, 
possessió que l’atorgant comprà a Pere de Cornellà, ciutadà de Girona, i en rep 
100 sous bar. 

N. Bernat de Vic. S. Arnau de Santmartí. Carta partida. 15 x 21 cms. 
+Viladesens, 68. 

 
5857 
1251 octubre 14 
Sentència arbitral de Pere de Cornellà i Benet de Banyoles, en la qüestió entre 

Pere de Santceloni, per sí i pel monestir de Cadins, d’una part, i Maiència de 
Fellines i el seu fill Bernat, d’altra, sobre les llibertats i servituts del mas de 
Fellines que havia estat d’Arnau de Fellines, pare de dita Maiència. 

N. Bernat de Vic. S. Arnau de Santmartí. Carta partida. 26 x 22 cms. 
+Viladesens, 69. 

 
5858 
1251 octubre 14 
Pere de Santceloni, per sí i pel monestir de Cadins, firma a Maiència de 

Fellines i el seu fill Bernat, el mas que havia estat d’Arnau de Fellines, pare de dita 
Maiència, situat a Fellines, amb la batllia del mateix i la borda de la Font, per 50 
sous bar. 

N. Bernat de Vic. S. Arnau de Santmartí. Carta partida. 25 x 23 cms. 
+Viladesens, 70. 

 
5859 
1253 agost 8 
Bernat de Camós, fill de Bernat de Camós, ven a Pere de Santceloni el cens 

d’un parell de gallines que habiten Guillem Capell i Maria Capell, situades a la 
cellera de Fellines, per 10 sous. 

N. Bernat de Vic. S. Arnau de Santmartí. 16 x 20 cms. +Viladesens, 71. 
 
5860 
1254 juny 2 
Pere de Santceloni estableix a Ramon Ferrer, de Cervià, un camp que té a 

Fellines, indret de Vallbona, dit de Roca Ferrer, a tasca i cens de 2 parells de 
gallines, per 10 sous d’entrada. 

N. Bernat de Vic. S. Pere d’Armentera. Carta partida. 15 x 24 cms. 
+Viladesens, 72. 

 
5861 
1255 abril 1 
Pere de Santceloni firma a Pere des Morer, fill de Pere Mestre, de Viladesens, 

les vinyes que té a Fellines, indret d’Illes, dites d’Illes i vinya Mitjana de Falgars, 
que ha comprat a Berenguera de Palagret, viuda de Berenguer de Sitjar i a la seva 
filla Saurina, i en rep 225 sous. 

N. Bernat de Vic. S. Miquel d’Om. Carta partida. 25 x 25 cms. +Viladesens, 73. 
 
5862 



1256 octubre 21 
Guerau de Cervià promet a Pere de Santceloni que li firmarà sense despeses 

l’establiment que fa a Domènec Gerrer (sic), de la feixa que ha permutat amb la 
que fou d’Arnau, clergue 

N. Guillem de Moles. 12 x 20 cms. +Viladesens, 74. 
 
5863 
1256 desembre 12 
Sentència arbitral de Bernat, prepòsit de Sant Martí Sacosta i Berenguer de 

Santceloni, en la qüestió entre Pere de Santceloni i Pere, clergue de Riudellots [de 
la Creu]sobre la borda de Pont, de Fellines, que Pere de Santceloni considerava 
inclosa en la senyoria comprada a Pere de Cornellà; la sentència l’adjudica al 
clergue contra pagament de 250 sous. 

N. Bernat de Vic. S. Arnau de Santmartí. Carta partida. 37 x 22 cms. 
+Viladesens, 75. 

 
5864 
1257 agost 1 
a) Ramon Palmer, veí de Banyoles, fill de Maria Palmer, de Fellines, defineix al 

seu senyor, Pere de Santceloni, tota la seva herència per raó del mas Palmer de 
Fellines, per 15 sous. 

b) Ramon Palmer fa homenatge a Pere de Santceloni i al monestir de Cadins 
per raó de la seva mare. 

N. Bernat de Vic. S. Arnau de Santmartí. 23 x 16 cms. +Viladesens, 76. 
 
5865 
1258 desembre 7 
Pere de Santceloni defineix a Pere, clergue de Fellines, la borda de Pont, de 

Fellines, per 250 sous, d’acord amb la sentència arbitral que ha estat donada i amb 
l’escriptura que dit Pere i el seu germà Bernat Batlle, li han fet. 

N. Bernat de Vic. S. Arnau de Santmartí. Carta partida. 18 x 26 cms. 
+Viladesens, 77. 

 
5866 
1260 abril 1 
Gil, prior del monestir de Cervià, firma a Berenguer Isarn, de Viladesens, una 

feixa que aquest ha comprat a Pere de Santceloni, situada a Fellines, de la que el 
monestir pren tasca i braçatge, per 30 sous. 

N. Guillem de Moles. 14 x 19 cms. +Viladesens, 78. 
 
5867 
1263 desembre 8 
Castelló, fill de Pere Vives, de Cervià, ven a Pere de Santceloni, ciutadà de 

Girona, una vinya i erm que té al vilar de Candell, de Fellines, pel preu de 20 sous. 
N. Ramon de Cassà. S. Ramon de Bas. 25 x 23 cms. +Viladesens, 79. 
 
5868 
(1265) 1266 febrer 22 



Arnau Ferrer de Leucata, de Fellines, cedeix a Pere de Santceloni, ciutadà de 
Girona, el seu dret sobre una semal de vi que li fa Berenguer de Candell per dret 
de llòssol, per raó del mas Pi a la fàbrega de Leucata. 

N. Ramon de Cassà. S. Arnau de Santmartí. 12 x 25 cms. +Viladesens, 80. 
 
5869 
1265 març 29 
Maria, viuda d’Antic Seguer, de Cervià, i el seu fill Pere venen a Pere de 

Santceloni un camp que havia estat vinya, situat a Fellines, al pla de Cinyana, per 
40 sous bar., que li devien per 28 anys de cens del mateix camp. 

N. Bernat de Vic. S. Ramon de Mercadal. 16 x 21 cms. +Viladesens, 81. 
 
5870 
1269 desembre 12 
Pere de Santceloni, ciutadà de Girona, estableix a Bernat Joan, de Raset, un 

camp situat a Candell, parròquia de Fellines, prop de la riera de Cinyanella, a 
tasca i llòssol, per 60 sous d’entrada. 

N. Ramon de Cassà. S. Miquel d’Om. Carta partida. 16 x 28 cms. +Viladesens, 
82. 

 
5871 
1270 novembre 6 
a) Bernarda, viuda de Ramon de Puig, de Cervià, i el seu fill Ramon de Puig, 

defineixen a Pere de Santceloni un camp situat a Taiades i la feixa de Vilar, situada 
a l’indret de Candell, a Fellines, que l’avi de dit Ramon havia acaptat de dit Pere i 
de la que no havien pagat cens durant 20 anys. 

b) Pere de Santceloni estableix a Berenguer Martí, de Cervià els anteriors 
camp i feixa, a tasca i braçatge i 8 diners bar de cens, per 15 sous d’entrada. 

N. Ramon de Cassà. S.Arnau de Santmartí. 25 x 24 cms. +Viladesens, 83. 
 
5872 
1277 juliol 3 
Pere de Santceloni estableix a Guillem des Truyal de Rovons (Ravós), la seva 

borda Palmera de Fellines, a cens d’una aimina d’ordi, una migera de civada i 3 
sous bar., per 10 sous d’entrada. 

N. Ramon de Cassà. S. Ramon Estruch. Carta partida. 19 x 22 cms. 
+Viladesens, 84. 

 
5873 
(1277) 1278 febrer 12 
Pere, clergue de Fellines, procurador de l’almoina fundada per Arnau, clergue 

de Fellines, enfranqueix Bernat Julià, fill de Pere Julià de Fellines, per 50 sous. 
N. Bernat de Puig, clergue de Fellines. 10 x 21 cms. +Viladesens, 85. 
 
5874 
(1291) 1292 gener 4 
Pere de Santceloni, ciutadà de Girona, estableix a Arnau de Torre, de Fellines, 

una feixa situada a Fellines, indret de Bollora, a 1/7 dels esplets, per 12 sous bar. 
d’entrada. 



N. Besalú Burgués. S. Pere Burgués. Carta partida. 22 x 21 cms. +Viladesens, 
86. 

 
5875 
1291 agost 1 
Pere de Santceloni, ciutadà de Girona, estableix a Ramon Alemany, de 

Fellines, tres peces de terra que havien estat part del mas Ponç de Fellines, 
anomenades de Casals de Pedra del Trull, Illa de Cinyana i camp de sa Era, per les 
prestacions de costum. 

N. Besalú Burgués. S. Pere Burgués. Carta partida. 18 x 22 cms. +Viladesens, 
87. 

 
5876 
1292 agost 18 
Arnau Sbelini (Abulí), de Fellines, i la seva esposa Girona, venen a Arnau 

Sans, fill de Jeroni Sans, del mateix lloc, la meitat dels fruits que reben a dues 
oliveres verdals, per 14 sous. 

N. Ramon Llorenç, domer de Cervià. 13 x 17 cms. +Viladesens, 88. 
 
5877 
1292 octubre 23 
Agnès, viuda de Pere de Santceloni, ciutadà de Girona, estableix a Pere Joan, 

de Raset de Cervià, un puig erm, dit Puig de Guixar, situat a Fellines, a 1/7 dels 
esplets i cens de mitja quartera d’ordi, per 70 sous d’entrada. 

N. Besalú Borgués. S. Pere Burgués. Carta partida. +Viladesens, 89. 
 
5878 
1292 octubre 23 
Agnès, viuda de Pere de Santceloni, ciutadà de Girona, estableix a Vicenç de 

Bellver, de Fellines, un camp plantat d’oliveres situat a Fellines, indret de Candell, 
per 30 sous d’entrada. 

N. Besalú Burgués. Carta partida. 22 x 26 cms. +Viladesens, 90. 
 
5879 
(1298) 1299 gener 17 
Ramon Ferrer de Locata, de Fellines, cabreva a Berenguer Maura, de 

Viladesens, les possessions que Arnau Ferrer de Locata havia tingut a Valldavià i 
Cinyana. 

N. Ramon Llorenç, domer de Cervià. 20 x 25 cms. +Viladesens, 91. 
 
5880 
1308 desembre 5 
Beatriu, abadessa de Sant Daniel, enfranqueix Maria, filla de Castelló Dalmau 

de Bellver, de Fellines, per 2 sous 8 d. 
N. Besalú Burgués. 12 x 19 cms. +Viladesens, 92. 
 
5881 
(1310) 1311 febrer 20 
Pere de Fellines, recto de l’almoina fundada a Santa Maria de Cervià per 

Arnau, clergue de Cervià, reconeix a Pere Seguer, de Viladesens, no tenir cap dret 



sobre la feixa que aquest té a Fellines, dita feixa del Bruguer, que es troba prop del 
torrent de les Gaceles. 

N. Ramon Viader. 15 x 28 cms. +Viladesens, 93. 
 
5882 
(1315) 1316 març 11 
Vicenç de Bellver, de Fellines, cabreva a Agnès, filla de Pere de Santceloni, 

ciutadà de Girona i esposa de Bernat d’Escala, també ciutadà de Girona, un camp 
de Fellines, dit de Falgars. 

N. Francesc Simó. Carta partida. 15 x 26 cms. +Viladesens, 94 
 
5883 
1321 agost 6 
Guillema de Cavalleria, de Fellines, i el seu marit Bernat venen a Bernat 

d’Escala, senyor de Vinyoles, fill de Bernat d’Escala, draper de Girona, 16 diners 
censals que reben de Guillem Sastre, de Fellines, per una casa i cortal de la cellera 
de Fellines, pel preu de 30 sous. 

N. Jaume Tresfort. 43 x 32 cms. +Viladesens, 95. 
 
5884 
(1322) 1323 febrer 14 
Guillem Ferrer i Barcelona, esposos de Fellines, venen a Berenguer Ferrer, del 

mateix lloc, un erm i vinya situat a Fellines, indret de Vallbona, que tenen per 
Bernat d’Escala, senyor de Vinyoles, pel preu de 120 sous bar. 

Sense cloure. 30 x 27 cms. +Viladesens, 96. 
 
5885 
(1323) 1324 gener 22 
Agnès, filla de Pere de Santceloni i esposa de Bernat d’Escala, senyor de 

Vinyoles, amb consentiment del seu marit, reconeix a Gueraua Batlle, de Fellines, 
que per raó de l’alberga de tres cavallers que li deu pel seu mas Batlle, ha de pagar 
4 sous i 2 migeres de civada, prestacions que dita Gueraua s’obliga a satisfer. 

N. Bernat Cabot, Carta partida. 26 x 34 cms. +Viladesens, 97. 
 
5886 
1324 octubre 25 
Pere de Fellines, rector de l’almoina de Cervià, firma a Pere Seuer, de 

Viladesens, rebut de 280 sous, import del terç de la venda feta per Ramon Ferrer 
de Leucata, de Fellines, a Berenguer Ballell, de Viladesens, d’una vinya situada a 
Fellines, indret de Bruguer. 

N. Joan de Mas. 16 x 27 cms. +Viladesens, 98. 
 
5887 
1325 octubre 29 
Vicenç de Bellver, de Fellines, ven a Pere de Moner, de Viladesens, una illa de 

terra de Fellines, situada prop del Cinyana, que té per Bernat d’Escala, ciutadà de 
Girona, i que havia comprat a carta de gràcia, pel preu de 366 sous. 

N. Jaume Tresfort. 37 x 30 cms. +Viladesens, 99. 
 
5888 



1326 juny 19 
Conveni entre Bernat d’Escala, senyor de Vinyoles, i la seva esposa Agnès, filla 

de Pere de Santceloni, d’una part, i Arnau Sans, de Fellines, sobre l’alberga de dos 
cavallers que aquest els fa per raó de la borda Borda, de Fellines, que es commuta 
en altres prestacions. 

N. Jaume Tresfort. 49 x 36 cms. +Viladesens, 100. 
 
5889 
1328 octubre 6 
Guillema Batlle, propietària del mas Batlle de Fellines, amb consentiment del 

seu espòs Berenguer, ven a Jaume Sastre, del mateix lloc una feixa situada a 
Fellines, indret de Campidols, que té per Agnès d’Escala, esposa de Bernat 
d’Escala, senyor de Vinyoles, per 5 sous. 

N. Ramon Viader. Carta partida. Hi ha els dos exemplars. 52 x 28 cms. 
+Viladesens, 101 

 
5890 
1333 desembre 7 
Gueraua, filla de Pere Bernat Batlle, de Fellines, i el seu marit, Berenguer 

Batlle, defineixen gratuitament a Agnès, filla de Pere de Santceloni i esposa de 
Bernat d’Escala, el seu dret a tres oliveres, dues de la Frigola, terra de Bernat 
Alemany, i una al clos d’Arnau Sans, tot de Fellines. 

N. Jaume Tresfort. 28 x 30 cms. +Viladesens, 102. 
 
5891 
(1335) 1336 març 17 
Berenguer de Bruguera, prior del monestir de Cervià, redueix a Ramon Isarn, 

de Viladesens, a una tasca de vi, a condició de plantar-hi vinya, es dues tasques o 
tasca i braçatge que fa per una feixa situada a Fellines, indret de ça Contenta, a la 
ribera del Cinyana, i per un quadró de Viladesens, indret de Pratsevall. 

N. Guillel Mayol, domer de Cervià. 15 x 25 cms. +Viladesens, 103. 
 
5892 
1336 setembre 2 
Gueraua Batlle, esposa de Berenguer Batlle, de Fellines, i el seu fill Simó, 

estableixen a Guillema Sastre, del mateix lloc, un pati situat a la cellera d’aquest 
poble, que es té per l’Almoina, a cens de 12 diners per 5 sous d’entrada. 

N. Arnau de Mas. Carta partida. 32 x 27 cms. +Viladesens, 104. 
 
5893 
1334 agost 20 
Guillem de Locata cabreva a Ramon Llach, de Sant Martí Vell, el mas Martí 

de Fellines i les seves terres, que s’enumeren, les les que li és home propi. 
N. Guillem Llobet. 42 x 58 cms. +Viladesens, 105. 
 
5894 
1337 juny 2 
Pere Batlle i Gueraua, Arnau Sans, Guillem Ros de Locata, Ramon de Bordils, 

Pere Feliu, Jaume Sastre i Guillem Sastre, tots de Fellines, reconeixen ser homes 
propis de Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, per raó de la compra aque 



aquest ha fet a Agnès, filla de Pere de Santceloni i esposa de Bernat d’Escala, 
senyor de la casa de Vinyoles. 

N. Arnau de Mas. 62 x 61 cms. +Viladesens, 106. 
 
5895 
s. XIII, s. d. 
Nota dels drets venuts per Pere de Santceloni a Berenguer, domer de Fellines. 
Sense cloure. 25 x 14 cms. +Viladesens, 107. 
 
5896 
1342 gener 16 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, redueix a Pere de Font, de Fellines, 

a cen d’una quartera d’ordi una tasca que l’Almoina rep d’un quadró dit Pont, de 
Fellines. 

N. Ramon de Bruguera. Carta partida. 23 x 37 cms. +Viladesens, 108. 
 
5897 
(1343) 1344 gener 31 
Gueraua Batlle i el seu marit Berenguer Batlle, de Fellines, amb el seu fill 

Simó, estableixen a Jaume Sastre un camp amb una olivera, situat a Fellines, 
indret de Rag, que es té per l’Amoina, a cens de 10 sous per 15 sous d’entrada. 

Sense cloure. Carta partida. 50 x 29 cms. +Viladesens, 109. 
 
5898 
1345 novembre 18 
L’abat Berenguer, de Sant Miquel de Fluvià, enfranqueix Francesca, filla de 

Pere Raffan, de Saus per 2 sous 8 d., per casar amb Ramon de Bordils, de Fellines, 
home propi de l’Almoina] 

N. Joan Gilabert, capellà de Sant Miquel de Fluvià. 17 x 26 cms. +Viladesens, 
110. 

 
5899 
1349 maig 15 
Pere, fill de Ramon Llach, pagès de Sant Martí Vell, hereu de la seva mare 

Gueraua, estableix a Berenguer Martí, de Fellines, el mas Martí i terres que es 
descriuen, situat al veïnat de Leucata, de Fellines,que li ha definit Guillema, filla de 
Guillem Bernat, a cens de 60 sous, i a condició de que es faci home propi seu. 

N. Ramon Gil. Carta partida. 64 x 55 cms. +Viladesens, 111. 
 
5900 
1351 maig 10, Girona 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, defineix a Guillema, esposa de 

Bernat Ferrer, de Llampaies, propietària del mas de Bordils, de Fellines, que es té 
per l’Almoina i pel monestir de Cadins, tots els seus anteriors deutes de tasques i 
drets agraris, per 44 sous. 

N. Francesc Viader. 22 x 27 cms. +Viladesens, 112. 
 
5901 
1355 maig 12, Girona 



Berenguer Ballell, de Fellines, reconeix ser home propi per meitats de 
l’Almoina i de Sant Feliu de Cadins, per haver-se casat al mas Batlle de Fellines 
amb Gueraua, propietària del mateix. 

N. Ramon de Bruguera. Carta partida. 24 x 32 cms. +Viladesens, 113. 
 
5902 
1356 abril 14, Girona 
Guillema, esposa Berenguer Ballell, de Fellines, es fa dona pròpia per meitats 

de l’Almoina i de Sant Feliu de Cadins per raó del mas Bordils de Fellines, 
comprat a Bernat Ferrer, de Llampaies. 

N. Guillem Llobet. 28 x 39 cms. +Viladesens, 114. 
 
5903 
1357 agost 22, Girona 
Francesc Joher, fill de Guillem Joher, de Llampaies, es fa home propi per la 

meitat de Ramon de Clota, paborde de l’Almoina, per raó del mas Batlle de 
Fellines, on s’ha casat. 

N. Guillem Llobet. 24 x 35 cms. +Viladesens, 115. 
 
5904 
1358 desembre 12, Girona 
Pere Llorenç, de Fellines, cabreva a l’Almoina un camp comprat a Francesc 

batlle i Gueraua, esposos de Fellines, pel que fa 6 diners d’auxili de cens. 
1359 octubre 14, Girona 
Mateu Ros de Locata, de Fellines, cabreva a l’Almoina i al monestir de Cadins 

set oliveres que té al seu camp de ça Feixa, i que va permutar amb Berenguer 
Martí, també de Fellines. 

N. Ramon Gil. 40 x 39 cms. +Viladesens, 116. 
 
5905 
1361 març 5, Girona 
Pere Vicenç, clergue de Fellines, cabreva a l’Almoina un pati de Fellines, on hi 

havia hagut l casa de Joan Sastre, a cens de 9 diners. 
N. Ramon de Bruguera. 24 x 26 cms. +Viladesens, 117. 
 
5906 
1369 gener 6, Girona 
Gueraua, propietària del mas Batlle de Fellines, esposa de Francesc batlle, veb 

a Pere Sans una feixa de dues vessanes situada a Fellines, que és a directe domini 
de l’Almoina i de Sant Feliu de Cadins, per 25 sous. 

Sense cloure. Carta partida. 52 x 29 cms. +Viladesens, 118. 
 
5907 
1370 febrer 9, Girona 
Francesca, esposa de Bernat Ballell, de Fellines, requerida per Arnau de Roca, 

clergue de Sant Feliu de Girona i procurador de l’Almoina per fer-se dona pròpia 
d’aquesta i residir al mas Ballell, accedeix a això darrer, i no podent-se fer dona 
pròpia per ésser-ho de Ramon de Vilafreser, es sotmet a la intèstia i eixorquia, i a 
pagar remença si surt de l’esmentat mas. 

N. Ramon de Bruguera. 37 x 33 cms. +Viladesens, 119. 



 
5908 
1373 maig 10, Girona 
Joan Sans, propietari del mas Sans de Fellines, reconeix ser home propi de 

l’Almoina i de l’abadessa de Cadins. 
N. Ramon Gil. 19 x 25 cms. +Viladesens, 120. 
 
5909 
1373 maig 10, Girona 
Sibilꞏla, filla de Gualbert de Puig, de Vilafreser, i esposa de Joan Sans, hereu 

del mas Sans de Fellines, enfranquida per Guillem Sagrera, beneficiat de Sant 
Martí Sacosta, es fa dona pròpia de l’Almoina i de Cadins per meitats, per raó del 
mas on ha entrat. 

N. Ramon Gil. 25 x 25 cms. +Viladesens, 121. 
 
5910 
1374 desembre 19, Girona 
Maria, esposa de Ramon Feliu, de Fellines, i propietària del mas Sastre, que té 

a aquest poble per l’Almoina unes cases que fan 16 diners i una gallina de cens, les 
renuncia per cens excessiu. 

N. Joan de Fontcoberta. 34 x 28 cms. +Viladesens, 122. 
 
5911 
1379 setembre 3, Girona 
Pere Ballell, fill de Berenguer Ballell i Guillema, esposos de Fellines, renuncia 

per cens excessiu a l’Almoina el mas Ballell, que ha rebut en heretament de la seva 
mare. 

N. Pere Mut. 16 x 32 cms. +Viladesens, 123. 
 
5912 
1381 agost 3, Girona 
Guillema Sartre, de Fellines, que ha rebut en llegat de Pere Vicenç, beneficiat 

de Fellines una casa i hort del mateix poble, no podent pledejar amb els 
marmessors, en fa donació gratuita a l’Almoina. 

N. Ramon de Peradalta. 25 x 45 cms. +Viladesens, 124. 
 
5913 
1383 abril 23, Girona 
Ramon Ballell, fill de Berenguer Ballell, de Fellines, que era propietari del mas 

Bordils, reconeix ser home propi de l’Almoina i de Cadins per meitats, per haver-
ho estat el seu pare. 

N. Ramon de Peradalta. 17 x 31 cms. +Viladesens, 125. 
 
5914 
1383 febrer 19, Girona 
Jaume de Soler, paborde de l’almoina, fatiga la copmpra en subhasta feta per 

Francesc Marisch, de Bordils, que ofereix 10 lliures pel mas de Bordils o Ballell, de 
Fellines, prèviament declarat judicialment abandonat. 

N. Ramon Gil. 78 x 68 cms. +Viladesens, 126. 
 



5915 
1385 desembre 20, Girona 
Pere Bordils àlies Ballell, de Fellines, reconeix a Pere Radulf, paborde de 

l’Almoina, ser home propi seu per la meitat, i per l’altra, de Cadins. 
N. Guillem Llobet. 26 x 29 cms. +Viladesens, 127. 
 
5916 
1385 desembre 20, Girona 
Margarida, filla de Ramon Vidal de Juià i esposa de Pere Bordils àlies Ballell, 

de Fellines, es fa dona pròpia de l’Almoina i del monestir de Cadins, per raó del 
seu matrimoni. 

N. Guillem Llobet. 24 x 30 cms. +Viladesens, 128. 
 
5917 
1386 febrer 23, Girona 
Brunissendis, filla de Bernat de Perles, de Vilafreser, i esposa de Guillem Ros 

de Locata, de Fellines, es fa dona pròpia de l’Almoina i del monestir de Cadins, per 
raó del seu matrimoni. 

N. Guillem Llobet. 15 x 39 cms. +Viladesens, 129. 
 
5918 
1388 novembre 23, Girona 
El bisbe Berenguer d’Anglesola firma rebut a Guillem Ramon de Serres, 

procurador de l’Almoina, de 75 lliures bar., composició per la firma de la compra 
feta per la mateixa Almoina del delme de Fellines. 

N. Narcís Simó. 17 x 25 cms. +Viladesens, 131. 
 
5919 
1389 març 22, Fellines 
Ramon Feliu, la seva esposa Maria, el seu fill Pere i l’esposa d’aquest, Sibilꞏla, 

tots de Fellines, venen a Guillem Ramon de Serres i Pere de Fàbrega, procuradors 
de l’Almoina, una casa amb pati i porxo, pròxima al mas Feliu, per 900 sous. 

N. Guillem Llobet, de Girona 70x 59 cms. +Viladesens, 132. 
 
5920 
1392 març 21, Girona 
Ramon Feliu de Fellines, cabreva a l’Almoina una feixa situada a Fellines, 

indret de Glavades, comprada als hereus de Pere de Galliners, donzell. 
N. Guillem Llobet. 27 x 31 cms. +Viladesens, 133. 
 
5921 
(1326) 1327 gener 18 – març 5 
Capbreu de Fellines i Vilafreser, pel que recoenixen tenir possessions per 

Ramon de Galliners, cavaller, Pere de Font, Berenguer batlle i Gueraua, esposos, 
Ramon Sans de Locata, Guillem Guerau, Pere d’en Joan, Bernat de Puig, Bernat 
Alemany, Francesc de Cavalleria de Locata, Guillem Sastre i Burnissendis, 
esposos, Carmençó Moret, Vicenç de Bellver i Arnau Sans. 

N. Francesc Sanç, de Bàscara. Còpia de 1357. 133 x 37 cms. +Viladesens, 134. 
 
5922 



1400 gener 26, Girona 
Jaume Llorenç de Fellines, fa donació a la seva filla Margarida, esposa de Joan 

Jeroni de Fonollet, de Terradelles, d’una quartera de blat censal que rep sobre una 
feixa de terra que Joan Sans, pagès de Fellines, té a l’indret de Sala. 

N. Pere Pinós. 43 x 34 cms. +Viladesens, 136. 
 
5923 
1400 maig 25, Girona 
Margarida, filla de Jaume Llorenç, de Fellines i esposa de Joan Jeroni de 

Fonollet, de Terradelles, ven a Pere Carrera de Vilafreser una quartera de blat 
censal que rep sobre una feixa de Joan Sans, de Fellines, per 6 lliures. 

Sense cloure. 67 x 42 cms. +Viladesens, 137. 
 
5924 
1402 gener 26, Girona 
Bonanata, esposa de Bernat Batlle, de Fellines, propietària del mas Batlle, com 

a part de major quantitat que deu a Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, li 
cedeix el dret que té sobre béns d’Arnau Torra àlies Roira i de la sagristia de 
Fellines, per raó d’un cens que no s’especifica. 

N. Narcís Simó. 27 x 39 cms. +Viladesens, 138. 
 
5925 
1402 setembre 21, Girona 
Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, fatiga a Pere Carrera, de Vilafreser, 

la venda feta per Margarida, filla de Jaume Llorenç, de Fellines, esposa de Joan 
jeroni de Fonollet, de Terradelles, d’una quartera de blat censal que rep al camp 
de ça Sala, propi de Joan Sans, de Fellines, per 6 lliures 13 sous. 

N. Francesc Vidal. 30 x 43 cms. +Viladesens, 139. 
 
5926 
1406 maig 22, Girona 
Pere Ballell, propietari del mas Ballell o Bordils de Fellines, reconeix a Pere de 

Bergadà, paborde de l’Almoina, ser home propi seu. 
N. Pere Pinós. 23 x 25 cms. +Viladesens, 140. 
 
5927 
1409 novembre 23, Girona 
a) Pere Bernat Ros, fill de Guillem Ros de Laucata, de Fellines, reconeix ser 

home propi de l’Almoina i de Cadins, per raó del seu mar Ros. 
b) Francesca, filla de Bernat Miquel de Mata, de Viladesens, esposa de Pere 

Bernat Ros, de Fellines, reconeix ser dona pròpia de l’Almoina per raó del seu 
matrimoni. 

N. Joan de Font. 36 x 33 cms. +Viladesens, 141. 
 
5928 
1410 agost 21, Girona 
Pere Martí àlies Baus, propietaridel mas Martí de Locata, de Fellines, renuncia 

per cens excessiu una terra que té per l’Almoina, situada a Campidolls, per la que 
feia tasca i mitja quartera d’ordi. 

N. Francesc Vidal. 23 x 38 cms. +Viladesens, 142. 



 
5929 
1414 setembre 10, Girona 
a) Alamanda, filla de Guillem Ferrer, de Sobirànigues, esposa de Martí Ros, de 

Fellines, es fa dona pròpia per la meitat, de l’Almoina i de Cadins. 
b) Martí Ros, de Fellines, reconeix ser home propi pe rla meitat de l’Almoina i 

de Cadins, per raó del mas Ros. 
Sense cloure. 32 x 33 cms. +Viladesens, 143. 
 
5930 
1419 febrer 27, Girona 
Joan Feliu, fill de Pere Feliu, de Fellines, reconeix ser home propi de 

l’Almoina, per haver-ho estat el seu pare. 
N. Francesc Cervià. 20 x 29 cms. +Viladesens, 144. 
 
5931 
1419 febrer 27, Girona 
Joana, esposa de Joan Feliu, propietari del mas Feliu de Fellines, i filla de 

Jaume ça Font, d’Olives, reconeix ser dona pròpia de l’Almoina per raó del 
matrimoni contret. 

N. Francesc Cervià. 16 x 36 cms. +Viladesens, 145. 
 
5932 
1419 juliol 19, Girona 
Procés informatiu rebut per Joan Ferrer, jutge ordinari de Girona, a instància 

de Pere de Galliners, cavaller, sobre la validesa de la definició de legítima que li féu 
el seu fill Bernat deprés d’emancipar-se. 

N. Antoni Jordà. 58 x 72 cms. Llatí i català. +Viladesens, 146. 
 
5933 
1442 setembre 25, Girona 
Miquel Cavalleria, hostaler i ciutadà de Girona, procurador de Sibilꞏla, viuda 

de Vicenç Moraser, de Santa Creu de Rodes, i de Miquela, viuda de Joan Riba de 
Vilafant, filles de Joan Sans, de Fellines, renuncia el mas Sans a Pere Ramon, 
paborde de l’Almoina. 

N. Antoni Arnau. 31 x 28 cms. +Viladesens, 147. 
 
5934 
1486 octubre 18, Girona 
Martí Llach, de Sant Martí Vell, i el seu nebot, Gaspar Estrader, natural del 

mas Estrader de Salt, venen a Miquel Baus, de Medinyà, els censos i drets que 
rebien al mas Martí de Fellines, amb el domini directe del mateix, per 30 lliures. 

N. Joan Oliu. Còpia sense datar. 74 x 33 cms. +Viladesens, 148. 
 
5935 
1543 març 27, Girona 
Baldiri Ferrer, de Cervià, promet a Baldiri Batlle, paborde de l’Almoina, i a 

Antoni Bellver, rector de Fellines, que pagarà el delme d’un camp de 15 vessanes 
que té a a quest poble, indret de Salsides. 

N. Gaspar Barrot. 19 x 34 cms. +Viladesens, 149/1. 



 
5936 
1543 octubre 7, Girona 
Esteve Piferrer, propietari del mas Bramon o Piferrer, de Raset, veïnat de 

Cervià, promet a Baldiri Batlle, paborde de l’Almoina, i a Antoni Bellver, rector 
de Fellines, que pagarà el delme d’una vinya de Fellines, situada a l’indret de 
Garrigals, d’una altra de l’indret de Puig Rossell i del camp de la Closa, que té 8 
vessanes. 

N. Gaspar Barrot. 30 x 33 cms. +Viladesens, 149/2. 
 
5937 
1542 octubre 18, Girona 
Pere Marquès, de Cervià, promet a Baldiri Batlle, paborde de l’Almoina, i a 

Antoni Bellver, rector de Fellines, que pagarà el delme d’un a terra de tres 
vessanes situada a Fellines, indret de Puig Rossell. 

N. Gaspar Barrot. 22 x 30 cms. +Viladesens, 149/3. 
 
5938 
1584 gener 8, Fellines 
Pere Ros, pagès fill de Narcís Bellver àlies Ros, de Fellines i de Leonor, com a 

propietari del mas Ros de Laucata, el ven a Ameri Sans, de Fellines, pel preu de 
190 lliures. 

N. Bernat Caselles, de Girona. 55 x 57 cms. +Viladesens, 150. 
 
5939 
1617 novembre 14, Girona 
Mateu Blasi, porter de la Reial Audiència, en execució d’aquesta contra Narcís 

Llorenç i Antònia, ven a Jerònima Bassagoda, de Cervià, viuda de Joan Pou àlies 
Bassagoda, el mas Llorenç de Fellines, pel preu de 980 lliures. 

N. Genís Barnés. 60 x 63 cms. +Viladesens, 151. 
 
5940 
1618 juny 24, Girona 
Pere Terrats, procurador de l’Almoina, firma a Jerónima Bassagoda, de 

Cervià, la venda feta per Jaume Llorens, pagès de Fellines [del mas Llorenç de 
Fellines], per 150 lliures. 

N. Gabriel Duran. 20 x 23 cms. +Viladesens, 152. 
 
5941 
1324 octubre 18 
Pere de Fellines, rector de l’almoina de Cervià, promet a Pere Seguer, de 

Viladesens, que no posarà batlle al camp d’aquest, dit de Bruguera, que té a 
Fellines. 

N. Joan de Masdemont. 13 x 27 cms. +Viladesens, 153. 
 
5942 
1199 juny 
Bernat de Montiró i la seva mare Beatriu, estableixen a Pere Barcó i a la seva 

esposa u mas que tenen a Viladesens, per 100 sous d’entrada. 
N. Ramon, prevere. Còpia de 1230. 20 x 15 cms. +Viladesens, 154. 



 
5943 
1202 agost 13 
Berenguer de Bordils i el seu pare Artau venen a Ramon de Mas totes les 

possessions i drets que tenen al vilar de Vilavenç i un camp que per ells té Bernat 
de Viladevall, tot situat a Viladesens, per 130 sous. 

N. Joan de Viladesens, canonge d’Ullà. 14 x 18 cms. +Viladesens, 155. 
 
5944 
1207 juliol 17 
Arnau de Palol i Elicsendis esposos, amb els fills Arnau i Ponç, venen a Pere 

Isarn les seves tres parts dels masos de Berenguer Carmençó i la seva mare 
Garsendis, de Bernat Vendrell i de Pere Gotmar, situats a Viladesens, dels quals 
l’església de Santa Maria d’Ullà té la quarta part, per 213 aurei de barbarroja, 
dels quals en rep 170 Berenguer de Sitjar. 

N. Bernat Esteve. S. Pere Ramon. Dos exemplars, 33 x 29 i 30 x 40 cms. 
+Viladesens, 156. 

 
5945 
1216 abril 14 
Pere Isarn i Adelaida, esposos, venen a Bernat de Déu les seves tres parts dels 

masos de Bernat Moret, Bernat Verrell i Pere Gotmar, de Viladesens, on té la 
quarta part el monestir d’Ullà, per 300 morabatins de barba roja. 

N. Bernat Esteve. S. Bernat Sanç. 43 x 33 cms. +Viladesens, 157. 
 
5946 
(1208) 1209 gener 13 
Pere Isarn ven a Berenguer de Banyoles, canonge de Sant Feliu de Girona les 

seves tres parts, (la quarta part restant és de Santa Maria d’Ullà), de masos que té 
al terme de la parròquia de Viladesens, on viuen Berenguer Carmensó i la seva 
mare Garsendis, Bernat Vendrell, i el que havia estat de Pere Gotmar, masos que 
havia comprat a Arnau de Públol, pel preu de 200 aurei de barbaroja. 

Bernat Esteve, canonge de Girona. S. Berenguer Ramón. 
34 x 27 cm 
+Viladesens, 158. 
 
5947 
1211 agost 8 
Pere Isarn i Adelaida, esposos, firmen a Arnau Isarn tota la possessió que 

aquest té per ells a Viladesens, a tasca i braçatge, per 150 sous. 
N. Bernat Esteve. S. Guillem, prevere. Carta partida, 11 x 17 cms. +Viladesens, 

159. 
 
5948 
1211 maig 26 
Bernat de Montiró i els seus germans Ponç, Arnau, Ramon i Adelaida, venen a 

Ponç Baró, d’Orriols, els drets que reben als masos de Pere Barcó de sa Mora, de 
na Garriga, d’Arnau Castelló de Puig Amalric, de Pere Fortuny de sa Mora, de 
Guillem Ramon de Vilavenç i de Pere Carrera, situats tots a Viladesens, pel preu 
de 850sous bar. dels de 50 el marc. 



N. Berenguer, prevere. 39 x 16 cms. +Viladesens. 160, 
 
5949 
1212 agost 1 
Pere Isarn i Adelaida, esposos, venen a Berenguer Isarn un celler de la sagrera 

de Viladesens, per 100 sous. 
N. Bernat Esteve. S. Guillem d’Alest. 11 x 28 cms. Signat per Arnau d’Escala. 

+Viladesens, 161. 
 
5950 
1216 abril 14 
Pere Isarn i Adelaida, esposos, garanteixen d’evicció a Bernat de Déu una 

possessió de Viladesens que li han venut, i obliguen per aixó la casa que tenen a 
Girona. 

N. Bernat Esteve. S. Bernat Sans. 21 x 34 cms. +Viladesens, 162. 
 
5951 
1217 octubre 4 
Bernat de Déu estableix a Pere Negre la seva coromina que havia estat del mas 

Guimer, de Viladesens, a cens d’una oca, per 200 sous bar. d’acapte. 
N. Bernat Rossell. 11 x 18 cms. +Viladesens, 163. 
 
5952 
1217 octubre 6 
Bernat de Déu estableix a Bartomeu de Viladesens una terra que havia estat 

del mas Gumara, a un quart dels esplets i 14 diners de cens, per 30 sous d’entrada. 
N. Bernat Rosselló. 12 x 16 cms. +Viladesens, 164. 
 
5953 
1217 octubre 5 
Bernat de Déu estableix a Pere Bord de (...) un colomar i un hort amb oliveres, 

a cens de dues oques i 6 diners, reservant-se el dret de fatiga, cas de refer-se el mas 
Gotmar. 

N. Bernat Rossell. 11 x 18 cms. +Viladesens, 164 bis. 
 
5954 
1218 juliol 28 
Arnau Cutmar (Gotmar), ven a Bernat de Déu una vinya de Viladesens, dita 

de Cijana, que tenia per ell, amb reserva del quart que hi pren el monestir d’Ullà, 
per 4 aurei. 

N. Bonhome. 17 x 17 cms. +Viladesens, 165. 
 
5955 
1218 juliol 18 
Arnau de Mora i la seva esposa Bernarda estableixen a Arnau d’Oliveres, el 

camp de Rabaçades, situat a Viladesens, al vilar de Puig Amaric, per plantar-lo de 
vinya, a 1/7 de l’esplet i tasca i mitja si es canviés el conreu, per 6 sous 6 d. 
d’entrada. 

N. Ramon, prevere. 8 x 12 cms. +Viladesens, 166. 
 



5956 
1222 setembre 12 
Pere Isarn i el seu fill Pere fan donació a Ramon Pellicer del domini d’un hort 

que havia donat a aquest Pere Isarn de Viladesens. 
N. Guillem, levita. 7 x 17 cms. +Viladesens, 167. 
 
5957 
1225 juliol 22 
Ponç Baró, d’Orriols i la seva esposa Agnès, venen a Bernat de Déu els drets 

que reben al mas Barcó de Viladesens, per 850 sous. 
N. Bernat Esteve. S. Pasqual de Santa Elena. 16 x 39 cms. +Viladesens, 168. 
 
5958 
1225 setembre 5 
Pere Isarn i el seu fill Pere venen a Arnau d’Escala el mas de Viladesens que 

per ells té Pere Isarn, pel preu de 3.000 sous. 
N. Bernat Esteve. S. Pasqual de Santa Elena. 64 x 25 cms. +Viladesens, 169. 
 
5959 
1225 octubre 1 
Pere Isarn, de Girona, per sí i pel seu fill Pere, firma rebut a Arnau d’Escala, 

de 3.000 sous, per raó de la compra del mas on habita Pere Isarn de Viladesens. 
N. Arnau Esteve. S. Bernat de Finestres. 12 x 14 cms. +Viladesens, 170. 
 
5960 
1227 setembre 11 
Sentència de Bernat Constantí, jutge assenyalat per Bernat escriptor, 

sotsveguer, en causa entre Bernat d’Orriols i Bernat de Déu, sobre la validesa de la 
compra feta per Bernat de Déu a Ponç Baró, de la meitat del mas de Bernat Barcó 
de Viladesens. 

N. Pasqual. 14 x 22 cms. +Viladesens, 171. 
 
5961 
1228 juliol 28 
Pere Isarn, de Viladesens, reconeix al seu senyor, Arnau d’Escala, que li deu 

tasca i braçatge per la feixa de Luiar i per la feixa de Ramal, que té per ells, segons 
que consta a l’escriptura feta entre Pere Isarn, de Girona, i el pare de l’atorgant, 
Arnau Isarn. 

N. Bernat de Vic. S. Ramon de Cassà. 7 x 15 cms. +Viladesens, 172. 
 
5962 
1299 setembre 11 
Bernat de Banyoles, ciutadà de Girona, dona a la seva filla Margarida en 

legítima, tota la seva possessió de Viladesens, comprada a Arnaleta, filla de 
Guillem de Vilobí, especier de Girona, al marit d’ella, Bernat Margarit, i a Pere 
Ermeinard, i li afegeix 3.000 sous. I dita Margarida dòna en dot a Pere de Monell, 
jurista, fill de Pere Ramon de Monell, batlle de Vilademuls, 5.000 sous, 3.000 en 
comptant i la resta assegurada sobre els seus béns de Viladesens, i en rep altres 
tants de donació per causa de núpcies. 

N. Besalú Burgués. Carta partida. 41 x 28 cms. +Viladesens, 173. 



 
5963 
1225 octubre 6 
Pere Ferrer, de Banyoles, defineix a Barcó de Viladesens el que li pogués exigir 

per raó dels 12 marcs d’argent que Ponç Baró, sogre seu, li deu, i dels que aquest 
era fermança. 

N. Estrader, de Banyoles. 8 x 18 cms. +Viladesens, 174. 
 
5964 
(1231) 1233 març 15 
Arnau d’Escala firma a Maria Isarn i al seu fill Pere un celler situat a 

Viladesens, que el marit d’aquesta, Berenguer Isarn, havia comprat a Pere Isarn i 
al seu fill Pere, a cens d’un parell de gallines, per 25 sous. 

N. Joan, levita de Banyoles. Carta partida. 16 x 12 cms. +Viladesens, 175. 
 
5965 
1232 desembre 29 
Pere d’Orriols firma a Arnau d’Escala el mas situat a Viladesens, que 

Berenguer Isarn, fill de Pere Isarn, té per aquest, i els drets que rep de Maria, 
viuda de Berenguer Isarn, per compra feta a Guillem de Viladesens i Alamanda, 
esposos, per 112 sous 

N. Arnau Esteve. S. Guillem Pere. 11 x 17 cms. +Viladesens, 176 
 
5966 
1234 abril 19 
Ramon de Bordils i Arnau de Bordils prometen a Guillem de Sitjar, de 

Viladesens, estar a la sentència que dóni Bernat de Vic sobre la masada que dit 
Guillem té pels atorgants al vilar de Candell, i que havia estat de Pere Vidal de 
Candell. 

N. Pere Gotmar. Còpia de 1249. 12 x 18 cms. +Viladesens, 177. 
 
5967 
(1235) 1236 març 8 
Bernat Ramon de Déu allibera Bernat Barcó de Maura, de Viladesens i la seva 

esposa Ermessendis de la promesa de refer el mas que havia estat de Garriga, 
mantenint-los la resta d’oligacions agràries contretes. 

N. Bernat de Vic. S. Pasqual. Carta partida. 19 x 18 cms. +Viladesens, 178. 
 
5968 
1236 abril 15 
Berenguer de Sitjar firma a Berenguer Isarn., de Viladesens, la vinya de (...) 

que havia estat de l’oncle d’aquest, Ponç Isarn, per 10 sous. 
N. Arnau Esteve. S. Ricard d’Osca. 10 x 26 cms. +Viladesens, 179. 
 
5969 
1238 octubre 18 
Guillem Ballell i la seva germana Berenguera, venen a Ramon Ballell i al seu 

germà Arnau un quadró de terra de Viladesens, per 20 sous bar. dels de 88 el 
marc, salvant el dret del monestir de Cervià, a qui fa tasca i braçatge, i de 
Berenguer de Sitjar, a qui fa mitja calcatura. 



N. (...) 13 x 18 cms. +Viladesens, 180. 
 
5970 
(1239) 1240 gener 19 
Bernat Vendrell i la seva esposa Raimunda venen a Berenguer Isarn, de 

Viladesens i a la seva mare Dolça un hort amb arbres i oliveres que tenen per 
Bernat Ramon de Déu i per Santa Maria d’Ullà a Viladesens, i la seva meitat de 
dues oliveres de dit hort, per 40 sous dels de 88 el marc, amb reserva de dret 
dominical. 

N. Guillem, prevere. 18 x 21 cms. +Viladesens, 181. 
 
5971 
(1244) 1245 febrer 23 
Sentència de Bernat de Vic, jutge ordinari de Girona, en la causa entre Bernat 

Ramon de Déu i Pere de Pedrinyà, paborde de ll’Almoina, d’una part, i Berenguer 
de Viladesens i Bernat de Viladesens d’altra, sobre fer pasturar aquests els seus 
cavalls i drets d’herbatge als camps de Bernat Moret, Bernat Isarn i altres homes 
de Viladesens. 

N. Bernat de Vic. S. Ramon de Verdera. 44 x 18 cms. +Viladesens, 183. 
 
5972 
1264 octubre 2 
Ramon Martí, de Viladesens, i la seva esposa Berenguera, es fan persones 

pròpies de Marquès de Santacecília, paborde de l’Almoina, i prometen fer-li una 
migera de blat de cens, a condició que per redimir-se tan ells com els seus fills 
paguin només una aimina de blat. 

N. Ramon Oller de Palol, de la cúria episcopal. Carta partida. 16 x 22 cms. 
+Viladesens, 184. 

 
5973 
1245 nvembre 4 
Arnau de Viladesens, el seu germà Berenguer i la seva mare Guillema, 

renuncien a l’apelꞏlació que dit Berenguer féu de la sentència de Bernat de Vic en 
la causa que seguia contra Bernat Ramon de Déu i Pere de Pedrinyà, paborde de 
l’Almoina, per raó dels “pastus” que pretenia a les possessions d’aquests, i en 
reben 50 sous bar. dels de 88 el marc. 

N. Bernat de Vic. S. Arnau de Santmartí. 39 x 20 cms. +Viladesens, 185. 
 
5974 
(1249) 1250 març 21 
Berenguer de Viladesens i Maria, esposos, venen a Castelló Teixidor un quadró 

de terra que té per ells sota el mas Bernat de Viladesens, pel preu de 37 sous. 
N. Guillem, prevere. 16 x 23 cms. +Viladesens, 186. 
 
5975 
1249 març 28 
Berenguer de Viladesens i Maria, esposos, firmen a Castelló Teixidor un 

quadró de terra que ha comorat a Pere Bruguer i a la seva mare Maria, sota el 
mas Sdeguer de Viladesens, per 10 sous. 

N. Guillem, prevere. 10 x 23 cms. +Viladesens, 187. 



 
5976 
1249 desembre 9 
Pere Rosselló, de Viladesens, i la seva esposa Girona, venen a Berenguer Isarn 

un quadró que tenen per Bernat de Viladesens i per Berenguer de Sitjar, situat a 
Viladesens, al portell de Candell, per 15 sous dels de 88 el marc. 

N. Guillem, prevere. 17 x 23 cms. +Viladesens, 188. 
 
5977 
1250 abril 8 
Ramon Pellicer, de Viladesens, i la seva esposa Ermessendis venen a Castelló 

Teixidor una terra que tenen per Berenguer de Sitjar sota el mas Seguer, a l’indret 
de Carrera, per 54 sous dels de 88 el marc. 

N. Guillem, prevere. 18 x 22 cms. +Viladesens, 189. 
 
5978 
(1252) 1253 febrer 15 
Ermessendis, filla de Guillem Arnau, de Viladesens, que ha casat amb 

Bartomeu, del matex poble, home propi de Bernat Ramon de Déu i del monestir 
d’Ullà, es fa dona pròpia d’un i altre. 

N. Guillem prevere. 6 x 21 cms. +Viladesens, 190. 
 
5979 
1255 novembre 4 
Bernat Guifred de Mata, de Viladesens, i la seva esposa Adelaida, venen a 

Berenguer Isarn, del mateix lloc, una feixa situada a Viladesens, indret d’Illes, per 
(...) sous. 

N. Gerald de Moner, domer de Viladesens. 23 x 22 cms. +Viladesens, 191. 
 
5980 
(1256) 1257 gener 13 
Beatriu Peralta i el seu fill Guillem venen a Pere Ric i Ferrera, esposos, la casa 

que tenen a la sagrera de Viladesens, que fa cens a Berenguer de Viladesens d’una 
gallina i mitja quartera de civada, pel preu de 93 sous. 

N. Pere Saguer, prevere de Ravós. 16 x 23 cms. +Viladesens, 192. 
 
5981 
1257 març 31 
Arnau de Bordils promet a Pere Seguer, clergue de Viladesens, que després 

que aquest li ho demani, farà firmar per Berenguera, filla seva i esposa d’Ató de 
Foixà, i per Arnau de Foixà fill de Bernat de Foixà, l’escriptura de venda del delme 
de Viladesens, o li restituirà el preu, que fou de 500 sous bar. 

N. Bernat de Vic. S. Pere d’Armentera. 12 x 21 cms. +Viladesens, 193. 
 
5982 
1257 maig 31 
Ramon de sa Maura, de Viladesens, firma a Ramon Amat de Vilavenç, del 

mateix lloc, mig mas d’Horts, que té al vilar de Vilavenç, des de la serra de Maura 
a la serra de Locata, a tasca, braçatge, una oca, una quartera de civada, una 
gallina i una fogaça de cens, per 40 sous. 



N. Bernat de Vic. S. Miquel d’Om. Carta partida. 24 x 17 cms. +Viladesens, 
194. 

 
5983 
(1260) 1261 febrer 22 
Berenguera de Palagret i la seva filla saurina, lliuren a Berenguer Isarn, de 

Viladesens, el quart i mig braçatge que rebien sobre una feixa d’aquests, dita Feixa 
Coma, de Viladesens, sobre dues oliveres de la mateixa feixa i sobre un clos de 
l’indret de Ferregenals, per 75 sous. 

N. Guillem de Ribes, prevere. Carta partida. 23 x 16 cms. +Viladesens, 195. 
 
5984 
s. XIII, inicis 
Nota dels censos que rep Bernat de Déu a la seva possesisó de Viladesens; 

masos de Berenguer Moret, Venrell i Godmara, Pere Isarn, Celrà, Joan Berenguer 
i Bartomeu. 

Sense cloure. 18 x 14 cms. +Viladesens, 196. 
 
5985 
s. XIII 
Nota de les prestacions que es reben dels masos Moret, Vendrell i Gotmar, de 

Viladesens, a compartir amb el monestir d’Ullà. 
Sense cloure. 12 x 13 cms. +Viladesens, 197. 
 
5986 
s. XIII 
Capbreu dels drets i censos de Viladesens comprats per Bernat de Déu a Pere 

Isarn; masos Maret, Vendrell, Gotmar i Celrài i dels adquirits a Ponç Baró, 
d’Orriols; masos Garriga, Barcó, Castelló i Carrera. 

Sense cloure. 26 x 24 cms. +Viladesens, 198. 
 
5987 
1261 abril 6 
Arnau de Castell, cavaller, defineix a Pere Isarn, marmessor del testament de 

Bernat Ramon de Déu, totes les seves peticions per 260 sous, quantitat avaluada 
per mestre Ramon Joan, doctor de la seu, amb consell dels frares predicadors. 

N. Ramon Oller de Palol. 25 x 21 cms. +Viladesens, 199. 
 
5988 
(1262) 1263 març 4 
Alaida, esposa de Jaume Vendrell, del vilar de Maura, es fa dona pròpia de 

l’Almoina per tres parts i de Santa Maria d’Ullà per una part. 
N. Pere Seguer, domer de Viladesens. 10 x 25 cms. +Viladesens, 200. 
 
5989 
(1243) 1244 febrer 20 
Castelló Teixidor, de Viladesens, es fa home propi de Pere de Pedrinyà, 

paborde de l’Almoina, i promet fer una quartera d’ordi de cens. 
N. Bernat de Vic. S. Arnau de Santmartí. 8 x 21 cms. +Viladesens, 201. 
 



5990 
1263 agost 23 
Guillem Gaufred, prevere de capítol de la seu, procurador de Bernat de 

Vilamarí, canonge de la mateixa seu i beneficiat de Viladesens, estableix a Gironès 
Seguer, de Viladesens, les cases del seu benefici a la cellera de Viladesens, que són 
enrunades, a cens d’un parell de gallines, per 15 sous melg. d’entrada. 

N. Ramon Oller de Palol, de la cúria episcopal. 19 x 28 cms. +Viladesens, 202. 
 
5991 
1271 octubre 12 
Pere Ruc, de Julano, i la seva esposa Ferrera, venen a Gironès Seguer, de 

Viladesens, una feixa que tenen a Viladesens, indret de Viver, per la senyora 
Saurina de Torrent, pel preu de 40 sous. 

N. Guerau Matessa, clergue. 11 x 23 cms. +Viladesens, 203. 
 
5992 
1271 novembre 22 
Pere Ruc, de Julano, i la seva esposa Ferrera, venen a Ramon Martí una casa i 

cortal de la cellera de Viladesens, que fa cens a Beatriu de Viladesens i al seu fill 
Ramon, per 100 sous. 

N. Bernat Narcís, clergue. 16 x 19 cms. +Viladesens, 204. 
 
5993 
1273 desembre 1 
Bernat Bertoloni, de Viladesens, i la seva esposa Mascarosa, es fan persones 

pròpies per tres quarts de l’Almoina, i per un quart, de Santa Maria d’Ullà. 
N. Bernat Bofill de Raset, domer de Cervià. 10 x 17 cms. +Viladesens, 205. 
 
5994 
1274 abril 27 
Ramon Pellicer, de Viladesens, Ermessendis esposa seva i Maiassendis nora 

seva, viuda de Bernat Pellicer, venen a Boldú, veí de Girona, i a la seva esposa 
Bernarda el camp de sa Coma, de Viladesens, per 280 sous bar. 

N. Bernat Bofill de Raset, domer de Cervià. 10 x 21 cms. Amb firma de 
Saurina de Torrent. +Viladesens, 206. 

 
5995 
1275 maig 31 
Pere Seguer, clergue de Viladesens, ven al seu germà Gironès Seguer i a 

l’esposa d’aquest, Adelaida, una casa que té per compra feta a Berenguer Derrer, 
de Viladesens, per 200 sous. 

N. Bernat Bofill de Raset, domer de Cervià. 19 x 25 cms. +Viladesens, 207. 
 
5996 
1281 agost 7 
Berenguer de Puig, fill de Bonet Puig d’Aulina, de Viladesens, enfranquit per 

Guillem d’Hospital de Mata, també de Viladesens, es fa home propi de Guillem de 
Clota, paborde de l’Almoina i promet pagar-li 12 diners de cens. 

N. Besalú Burgués. S. Pere Burgués. 14 x 21 cms. +Viladesens, 208. 
 



5997 
(1282) 1283 març 14, Girona 
Proicés de la venda en subhasta a Bernat de Vic, ciutadà de Girona, del mas 

Puig, de Puig Amanric, de Viladesens, pel preu de 260 sous, lliurats a Lapo Jandon 
i Chapo Fasoll, tresorers reials, efectuada per Bernat de Banyoles, batlle de 
Girona, i Mateu de Alerio, lloctinent a la vegueria de Girona, de Gombau de 
Benavent, veguer de Barcelona, per satisfer els deutes de Bernat Oller, ciutadà de 
Girona, que havia comprat la batllia i rendes reials de Girona a Moisès Ravaia, 
batlle reial, donant per fermances la seva esposa Guillema i el seu germà Pere 
Oller, per 8.400 sous, amb obligació de fer certes pagues al Temple d’Aiguaviva i a 
la casa de leprosos, i havia fet suspensió de pagaments. 

N. Besalú Burgués. 74 x 54 cms. +Viladesens, 209. 
 
5998 
(1282) 1283 març 16 
Pere Oller, ciutadà de Girona, hereu de Guillema, germana seva, i Bernat de 

Vic, també ciutadà de Girona, i Bernarda, esposa seva, venen a Guillem de Vilobí, 
especier de Girona, el mas Puig de Puig Amanric, a Viladesens, on habiten Ramon 
de Puig i el seu fill Arnau, en las Olives de Maura i la meitat del mas Barcó, pel 
preu de 880 sous, tot exceptuant de la venda el seu mas Amat de Vilavenç. 

N. Besalú Burgués. Còpia de 1310. 68 x 30 cms. +Viladesens, 210. 
 
5999 
1282 maig 3, Saus 
Bernat Castelló, de Viladesens, i la seva esposa Ermessendis, venen a 

Berenguer Isarn, del mateix lloc, una feixa que tenen a aquest poble, indret de 
Viver, per la senyora Beatriu de Viladesens, pel preu de 60 sous bar. 

N. Joan de Puig, diaca de Saus. 
24 x 31 cm. 
Viladesens, 211. 
 
6000 
1287 maig 10 
Ermessendis, filla de Bernat Pellicer, de Viladesens, Maiassendis, viuda de dit 

Bernat i Ermessendis, viuda de Ramon Pellicer, venen a Arnau Isarn, fill de 
Berenguer Isarn, de Viladesens, 4 diners censals que reben sobre el camp de 
Carrera, que tenen per la senyora Saurina de Torrent, pel preu de 6 sous. 

N. Bernat Bafarell, domer de Viladesens. 20 x 17 cms. +Viladesens, 212. 
 
6001 
(1294) 1295 febrer 12 
Pere Bartomeu, de Viladesens i el seu germà Miquel, no podent conrear el mas 

Bartomeu que tenen per l’Almoina, el renuncien. 
N. Besalú Burgués. 11 x 22 cms. +Viladesens, 213. 
 
6002 
1291 maig 18 
Arnaleta, filla de Guillem de Vilobí, botiguer de Girona, amb consentiment del 

seu marit Bernat Margarit, també botiguer, ven a Bernat de Banyoles, ciutadà de 
Girona, els masos Puig, de Puig Amanric, on habiten Ramon de Puig i el seu fill 



Arnau de Puig; Olives de Maura, on habita Guillem d’Olives i la meitat del mas 
Barcó de Maura, on habita Castelló Barcó, tots de Viladesens, pel preu de 1.560 
sous. 

N. Besalú Burgués. S. Pere Ferrer. 44 x 29 cms. Hi ha còpia de 1310, 55 x 30 
cms. +Viladesens, 214. 

 
6003 
1291 maig 18 
Arnaleta, filla de Guillem de Vilobí, botiguer de Girona, amb consentiment del 

seu marit Bernat Margarit, també botiguer, ven a Bernat de Banyoles, ciutadà de 
Girona, un celler, casa i porxo situats al vilar de Maura, a Viladesens, que es tenen 
per Jaume d’Albons, clergue de Sant Feliu de Girona. Ven també tot el que té per 
Berenguer de Maura, cavaller, i pel prior de Cervià, a la coromina que havia estat 
de Pere Oller, situada a Viladesens, indret de Fontanes o Vall Calenta, pel preu 
total de 140 sous. 

N. Besalú Burgués. S. Pere Ferrer. 29 x 27 cms. +Viladesens, 215. 
 
6004 
1291 maig 18 
a) Arnaleta, filla de Guillem de Vilobí, botiguer de Girona, amb consentiment 

del seu marit Bernat Margarit, també botiguer, promet a Bernat de Banyoles, 
ciutadà de Girona, que quan la seva germana Blanca tingui edat, li farà firmar la 
venda de béns de Viladesens que li ha fet. 

b) La mateixa fa procura al seu marit per donar possessió a Bernat de 
Banyoles dels béns adquirits. 

N. Besalú Burgués. S. Pere Ferrer. 25 x 22 cms. +Viladesens, 216. 
 
6005 
1291 agost 1 
Ramon de Viladesens, fill de Berenguer de Viladesens, enfranqueix Ramon 

Boneta, fill de Bernat Boneta, de Viladesens, per 40 sous. 
N. Arnau de Pujols, de Vilademuls. 13 x 24 cms. +Viladesens, 217. 
 
6006 
1294 abril 1 
Besalú Corretger, de Girona, i la seva esposa Berenguera, venen a Arnau 

Isarn, de Viladesens, un camp situat a Viladesens que tenen per Ramon de 
Viladesens, pel preu de 140 sous, amb firma d’Arnaleta, filla dels venedors, i de 
Jaume de Torn, espós de l’anterior. 

N. Besalú Burgués. S. Pere Burgués. 33 x 27 cms. +Viladesens, 218. 
 
6007 
1294 juny 22 
Bernat, sagristà de Viladesens, i Guifred defineixen el seu dret sobre la donació 

que Arnau Isarn ha fet d’un camp que té per Huguet d’Espasèn, situat a 
Viladesens, a l’església del lloc, a fi de dotar una llàntia. 

N. Ramon Llorens, domer de Cervià. 12 x 15 cms. +Viladesens, 219. 
 
6008 
(1295) 1296 març 10 



Huguet d’Espasèn firma a Arnau Isarn, de Viladesens, el llegat que li féu el seu 
oncle, Arnau Isarn, clergue, d’un clos dit de Sitjar, d’una feixa situada al Torrent 
d’en Ballell i d’un camp dit de Serra, llegats que havien estat renunciats pel germà 
del beneficiari, Bernat Isarn, i en rep 40 sous. 

N. Bernat de Puig, de Banyoles. S. Joan de Reixach. 19 x 28 cms. +Viladesens, 
220. 

 
6009 
1295 juny 9 
Jucef, fill i hereu de Salomó Bonafè, jueu de Girona, defineix als hereus de 

Bernat Bartomeu, de Viladesens i de la seva esposa Mascarona, tots els deutes del 
seu pare. 

N. Besalú Burgués. S. Pere Ferrer. 8 x 20 cms. Signatura hebrea. +Viladesens, 
221. 

 
6010 
1296 abril 5 
Pere de Sala de Campllong, fill de Bernat Bartomeu de Viladesens, amb 

consentiment d’Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, en a Arnau Isarn, de 
Viladesens, una feixa de Viladesens, indret de Quadró, per 55 sous bar., amb 
reserva per al senyor d’un quart dels esplets i 20 diners de cens. 

N. Besalú Burgués. 25 x 29 cms. +Viladesens, 222. 
 
6011 
1296 abril 18 
Pere Ros, de Sant Mateu de Diana, parròquia de Sant Jordi Desvalls, la seva 

esposa Tolosa, Perpinyà Maresan, gendre dels anterior i Gueraua, esposa d’aquest, 
firmen rebut a Pere Maresan, de Viladesens, de 720 sous, per raó de la legítima de 
dit Perpinyà. 

N. Ramon Llorenç, domer de Cervià. 7 x 18 cms. +Viladesens, 223. 
 
6012 
1297 maig 19 
Guillema, filla d’Arnau Palet, de Viladesens, reconeix a Berenguer de Maura, 

cavaller de Vilavenut, ser dona pròpia seva. 
N. Ramon Llorens, domer de Cervià. 9 x 21 cms. +Viladesens, 224. 
 
6013 
1297 juliol 22 
Ramon Arnau, prior del monestir de Cervià, enfranqueix Maria, filla de 

Ramon Castelló de Vilavenç, parròquia de Viladesens, que passa a ser dona pròpia 
de l’Almoina, per 2 sous 8 d. 

N. Berenguer de Pellaia, clergue de Cervià. 15 x 20 cms. +Viladesens, 225. 
 
6014 
1299 setembre 11 
Bernat de Banyoles ciutadà de Girona, dona a la seva filla Margarida en 

legítima, tota la seva possessió de Viladesens, comprada a Arnaleta, filla de 
Guillem de Vilobí, especier de Girona, al marit d’ella, Bernat Margarit, i a Pere 
Ermeniard, i li afegeix 3.000 sous. I dita Margarida dóna en dot a Pere de Monell, 



jurista, fill de Pere Ramon de Monell, batlle de Vilademuls, 5.000 sous, 3.000 en 
comptant i la resta assegurada sobre els seus béns de Viladesens, i en rep altres 
tants de donació per causa de núpcies. 

N. Besalú Burgués. Còpia de 1310. 33 x 41 cms (=Viladesens, 173). +Viladesens, 
226.  

 
6015 
1248 març 30 
Artau de Bordils, cavaller, i Gueraua, esposos, venen a Pere Seguer, domer de 

Viladesens i al seu germà Gironès Seguer, per 6 anys, les rendes que reben a 
Viladesens, per 320 sous melg., i donen per fermances Bernat Seguer de Jafre i la 
seva esposa Beatriu, Pere Esteve de Jafre i la seva esposa Anglesa, Gener Umbert 
de Salvetat i la seva esposa Girona, i Ferrer Vendrell de Salvetat i la seva esposa 
Raimunda. 

N. Ramon de Cassà. S. Ramon de Mercadal. 27 x 27 cms. +Viladesens, 227. 
 
6016 
1251 devembre 22 
Testament de Bernat Seguer, de Viladesens, que pren per marmessors els seus 

fills Gironès i Pere, clergue, i Pere Negre; elegeix sepultura a Viladesens; assenyala 
legítima per als fill Pere, clergue, Guillem i Ermessendis, i institueix hereu el dit 
Gironès. 

N. Guillem, prevere. 26 x 22 cms. +Viladesens, 228. 
 
6017 
(1256) 1257 març 18 
Artau de Bordils, cavaller, i Gueraua, esposos, i el seu fill Ponç venen a Pere 

Seguer, domer de Viladesens un terç del delme d’aquesta parròquia, que ja li 
havien cedit en violari, pel preu de 1.200 sous. 

N. Bernat de Vic. S. Joan de Porqueres. Còpia de 1258. 74 x 28 cms. 
+Viladesens, 229. 

 
6018 
1255, juny 28 
Artau de Bordils, cavaller, i Gueraua, esposos, i el seu fill Ponç venen a Pere 

Seguer, domer de Viladesens un terç del delme d’aquesta parròquia, per 450 sous, 
amb firma d’Ató de Foixà, d’Ató, fill seu i de l’esposa d’aquest, Berenguera, filla 
dels esmentats Artau i Gueraua. 

N. Bernat de Vic. S. Pere d’Armentera. 49 x 25 cms. +Viladesens, 229bis. 
 
6019 
(1256) 1257 març 18 
Artau de Bordils, cavaller, promet a Pere Seguer, domer de Viladesens, que 

quan els seus fills Arnau, Ramon, Bernat i Artau tinguin l’edat, els farà firmar la 
venda que li ha fet d’un terç del delme de Viladesens. 

N. Bernat de Vic. S. Joan de Porqueres. 14 x 19 cms. +Viladesens, 230. 
 
6020 
1257 maig 1 



Pere Seguer, clergue de Viladesens, ven al bisbe Pere de Castellnou un terçó 
del delme de Viladesens, que havia comprat a Artau de Bordils i Gueraua, esposos 
l al seu fill Ponç, pel preu de 1.650 sous bar. dels de 88 el marc. 

N. Bernat de Vic. S. Joan de Porqueres. 28 x 21 cms. +Viladesens, 231. 
 
6021 
1257 abril 30 
a) Arnau Guillem, de Viladesens, firma a Pere Seguer, clergue del mateix lloc, 

el terçó del delme de Viladesens adquirit a Artau de Bordils, que el tenia per 
l’atorgant, per 150 sous dels de 88 el marc. 

b) Àpoca de l’acte anterior 
c) El bisbe Pere de Castellnou firma l’esmentada venda de delme, i rep de Pere 

Seguer 200 sous dels de 88 el marc. 
N. Bernat de Vic. S. Joan de Porqueres. 34 x 23 cms. +Viladesens, 233. 
 
6022 
1258 abril 11 
El bisbe Pere de castellnou ven a Pere Seguer, domer de Viladesens, un terç del 

delme d’aquesta parròquia, que aquest havia comprat a Artau de Bordils i el bisbe 
a ell, pel preu de 900 sous dels de 88 el marc. 

N. Ramon Oller de Palol, de la cúria episcopal. Carta partida. Hi ha els dos 
exemplars. 27 x 23 cms. +Viladesens, 234. 

 
6023 
1257 maig 1 
Arnau de Foixà, fill de Bernat de Foixà, firma al bisbe Pere de Castellnou el 

terç del delme de Viladesens que aquest ha comprat a Pere Seguer, que l’havia 
comprat a Artau de Bordils, per 300 sous dels de 88 el marc. 

N. Bernat de Vic. S. Joan de Porqueres. 21 x 19 cms. +Viladesens, 234bis 
 
6024 
1261 abril 8 
a) El bisbe Pere de Castellnou, en sufragi de l’ànima de Gaufred de Terrassa, 

ardiaca d’Empúries, dòna a l’Almoina en mans del paborde Marquès de 
Santacecília i del procurador Pere de Cornellà, el seu terç del delme de Viladesens, 
que l’havia adquirit a Bernat de Bordils, la seva esposa Gueraua i el seu fill Ponç, a 
condició que l’Almoina faci celebrar a la seu l’aniversari de l’esmentat Gaufred. 

b) El bisbe reconeix que el paborde i el procurador de l’Almoina li han promès 
de celebrar l’aniversari, després que hagi mort Pere Seguer. 

N. Ramon Oller de Palol. 40 x 29 cms. +Viladesens, 235. 
 
6025 
1300 novembre 6 
Pere Seguer, de Viladesens, promet a Berenguer de Maura, cavaller del mateix 

poble, que quan aquest vulgui recuperar la batllia que li establí, podrà fer-ho 
immediatament, satisfent el 87 sous que li lliura. 

N. Ramon Llorens, prevere de Cervià. 13 x 18 cms. +Viladesens, 236. 
 
6026 
1300 novembre 6 



Bernat de Maura, de Viladesens, estableix a Pere Seguer, del mateix poble, la 
batllia d’un terç del delme de Viladesens, per 87 sous d’entrada. 

N. Ramon Llorens, prevere de Cervià. 21 x 32 cms. +Viladesens, 237. 
 
6027 
1388 agost 5 i 7, Corçà 
Bernat de Santmiquel, donzell de Corçà, ven a Guillem Ramon de Serres i Pere 

de Fàbrega, procuradors de l’Almoina, un terç del delme de Viladesens per 8.000 
sous, amb consentiment de la seva mare Francesca, de la seva esposa Garsendis i 
de les seves germanes, Sibilꞏla, esposa de Francesc Gallart, i Blanca. 

N. Guillem Llobet. +Viladesens, 238. 
 
6028 
1388 agost 11, Girona 
El bisbe Berenguer d’Anglesola, atès que l’Almoina ha comprat a Bernat de 

Santmiquel, donzell de Corçà, un terçó del delme de Viladesens, avaluat a un 
promig entre 10 i 12 lliures a l’any, pel preu de 8.000 sous, l’amortitza a cens de 50 
sous,a dividir per meitat entre la mitra i Bernat Alemany d’Orriols, senyor del 
castell de Foixà. 

N. Pere de Pont. Carta partida. 49 x 41 cms. +Viladesens, 239. 
 
6029 
1388 agost 14, Girona 
El bisbe Berenguer d’Anglesola, firma rebut als procuradors de l’Almoina de 

100 florins d’or d’Aragó, per la compra feta a Bernat de Santmiquel, donzell de 
Corçà, d’un terçó del delme de Viladesens. 

N. Pere de Pont. 15 x 22 cms. +Viladesens, 240. 
 
6030 
(1303) 1304 febrer 25 
Berenguer Batlle, de Llampaies, ven a Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, 

3 sous de cens que rep dels que Bernat de Vic, ciutadà de Girona, rebia al mas de 
Pere Amat, de Vilavenç, parròquia de Viladesens, i els corresponents terços i 
lluïsmes, per 100 sous. 

N. Besalú Burgués. 20 x 31 cms. +Viladesens, 241. 
 
6031 
(1304) 1305 març 4 
oan, abat de Sant Miquel de Fluvià, enfranqueix Maria, filla de Pere Adroher, 

de Viladesens, que passa a ser dona pròpia de l’Almoina, per 2 sous 8 d. 
N. Bernat Martí, de Sant Miquel de Fluvià. 13 x 20 cms. +Viladesens, 242. 
 
6032 
1304 agost 4 
Pere Borrell, de Viladesens, i la seva esposa Berenguera es fan persones oròpies 

de Berenguer de Maura, i s’obliguen a pagar-li 18 diners de cens. 
N. Ramon Llorens, prevere de Cervià. 10 x 15 cms. +Viladesens, 243. 
 
6033 
1304 octubre 11 



Ramon Pellicer i Ermessendis, esposos de Viladesens, venen a Pere ça Vila, del 
mateix lloc, una casa i celler que tenen a la cellera de Viladesens pel beneficiat 
d’aquest lloc, al qual fan un parell de gallines i una quartera de blat de cens, per 
160 sous. 

N. Bernat d’Espasèn. Còpia de 1331. 25 x 32 cms. +Viladesens, 244. 
 
6034 
1307 octubre 2 
Pere Rull, de Santa Llogaia de Terri, firma rebut a Bernat Isarn, clergue de 

Viladesens, i a Arnau Isarn, germans, de 150 sous per raó del dot i aixovar de la 
seva esposa Berenguera, germana dels anteriors. 

N. Ramon Garlendis, de Ravós. 8 x 24 cms. +Viladesens, 245. 
 
6035 
1310 agost 6 
Margarida, filla de Bernat de Banyoles, ciutadà de Girona, ven a Bernat de 

Puig, claver, i a Castelló de Coll, clergue de la seu, marmessors de Berenguer de 
Ravós, canonge de la mateixa seu, que compren en nom de l’administració dels 
aniversaris de la mateixa seu, el mas Puig de Puig Amanric, de Viladesens, per 
1.300 sous. 

N. Besalú Burgués. 45 x 37 cms. +Viladesens, 246. 
 
6036 
1310 setembre 16 
Margarida, filla de Bernat de Banyoles, ciutadà de Girona, que ha venut a 

Berenguer de Maura, cavaller, el domini que tenia sobre Guillem d’Olives, 
Castelló Barcó, Pere Esmeniarts, Arnau Esmeniarts, Ramon Martí, Pere Palet i 
Berenguer Fortià, i les respectives esposes, i altres drets que rebia a Viladesens, fa 
procura a Pere de Preses, corretger de Girona, per donar possessió al comprador, 
especialment prenent homenatge de les persones pròpies. 

N. Ramon Viader. 31 x 29 cms. +Viladesens, 247. 
 
6037 
(1313) 1324 febrer 21 
Berenguer de Planils, rector de l’altar de Sant Domènec de la seu i procurador 

dels aniversaris de Guillem de Montgrí, sagristà de la mateixa seu, enfranqueix 
Ramon Gaufred, natural del vilar de Sant Andreu de Terradelles, que s’ha casat al 
mas de Castelló Barcó, de Viladesens, per 50 sous. 

N. Ramon Viader. Carta partida. 13 x 28 cms. +Viladesens, 248. 
 
6038 
1314 desembre 1 
Berenguer de Maura, cavaller, i la seva esposa Berenguera estableixen a 

Bernat Ros, de Viladesens, i a la seva esposa Guillema, una terra d’aquest lloc, 
indret de Fontanes, a tasca i cens de 12 diners 

N. Guillem Sanç, de Bàscara. 18 x 25 cms. +Viladesens, 249. 
 
6039 
1315 setembre 4 



Ramon de Pou, de Viladesens, i Guillema, esposos, venen a Bernat Vendrell, 
fill d’Arnau Vendrell, una camp i vinya de Viladesens, indret des Perers, que es té 
per l’Almoina i pel monestir d’Ullà, per 25 sous. 

N. Pere Burgués. 27 x 26 cms. +Viladesens, 250. 
 
6040 
1310 agost 4 
Margarida, filla de Bernat de Banyoles, ciutadà de Girona, redueix a Ramon 

de Puig, de Puig Amanric de Viladesens, a cens de 30 sous els censos i prestacions 
que rebia del mas Puig. 

N. Besalú Burgués. Carta partida. 14 x 25 cms. +Viladesens, 251. 
 
6041 
1320 juny 26 
Bernat de Pou, de Viladsens, el seu fill Arnau i Brunissendis, esposa d’aquest, 

permuten amb Pere Seguer i Guillema, esposos del mateix lloc, un quadró i feixa 
que tenen a Viladesens, indret de Camp de Santa Maria i que fa cens al monestir 
de Cervià, per un altre quadró que no es descriu. 

N. Guillem Mallol, prevere de Cervià. 27 x 26 cms. +Viladesens, 252. 
 
6042 
1322 setembre 17 
Guillem d’Olives de maura, de Viladesens, i Guillema, esposos, fan heretament 

al seu fill Bernat del mas Olives, amb reserva de la terra des Cabrerol i d’un parell 
d’oliveres comprades a Pere Teixidor, veí d’Albons, de 250 sous per llegats 
pietosos, de 20 sous de legítima per a la seva filla Barcelona i de promesa d’ajudar 
a casar l’altra filla Brunissendis. 

N. Guillem Mallol, prevere de Cervià. Carta partida. 27 x 29 cms. +Viladesens, 
253. 

 
6043 
1327 març 31 
Arnau Juliol àlies Ballell, de Viladesens i Elicsendis, esposos, venen a Ramon 

Isarn, del mateix lloc, 3 diners que reben d’ell en auxili de cens, pel preu de 4 sous 
6 d. 

N. Guillem Mallol, prevere de Cervià. 22 x 25 cms. +Viladesens, 254. 
 
6044 
1327 març 26 
Bernat Ermeniarts, sastre de Viladesens, i Garsendis, esposos, es fan persones 

pròpies de Bernat de Pera, paborde de l’Almoina, en entrar a una casa de la 
cellera de Viladesens, i prometen satisfer cens de 12 diners. 

N. Arnau de Mas. 15 x 27 cms. +Viladesens, 255. 
 
6045 
(1331) 1332 març 20 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, concedeux a Ramon Isarn, de 

Viladesens, la batllia sobre els masos Moret, Vendrell, Barcó i Candell, d’aquest 
poble, i sobre un terç del delme del mateix, a cens de 3 sous. 

N. Arnau de Mas. 33 x 32 cms. +Viladesens, 256. 



 
6046 
1331 juny 23 
Bernat de Vila, fill de Pere de Vila, de Viladesens, ven a Pere Teixidor i 

Saurina, esposos del mateix lloc, la meitat d’una casa que té a la cellera de 
Viladesens, a directe domini del benefici de Viladesens, per 80 sous. 

N. Berenguer Cervià. 27 x 26 cms. +Viladesens, 257. 
 
6047 
1333 agost 10 
Ramon, fill de Pere Robau, de Viladesens, reconeix ser home propi de 

l’Almoina, per haver-ho estat el seu pare. 
N. Ramon de Vinyes. 14 x 26 cms. +Viladesens, 258. 
 
6048 
(1334) 1335 febrer 26 
El bisbe Gilabert de Cruïlles enfranqueix Brunissendis, filla de Bernat 

d’Espolla, de Bàscara [que casa amb Pere de Puig Amalric, de Viladesens], per 2 
sous 8 d. 

N. Berenguer Cervià. 17 x 29 cms. +Viladesens, 259. 
 
6049 
1335 setembre 7 
Brunissendis, esposa de Pere de Puig Amanric, de Viladesens, es fa dona 

pròpia de l’Almoina per raó del seu matrimoni. 
N. Guillem Sanç, de Bàscara. 16 x 22 cms. +Viladesens, 260. 
 
6050 
(1332) 1333 març 3 
Guillema, esposa de Castelló Vendrell, de Viladesens, es fa dona pròpia de 

l’Almoina i del monestir d’Ullà. 
N. Guillem Sanç de Bàscara. 16 x 22 cms. +Viladesens, 262. 
 
6051 
(1336) 1337 gener 20 
Pere Torner, procurador de Guillem de Santvicenç, canonge i paborde de 

Gener a la seu, enfranqueix Maria, filla de Pere Andreu, de Viladesens [que casa 
amb Pere Vendrell, del mateix lloc], per 2 sous 8 d. 

N. Ramon Viader. 23 x 27 cms. +Viladesens, 263. 
 
6052 
1336 octubre 21 
Berenguer Ballell, de Viladesens, cabreva a Hug d’Espasèn el mas de Sitjar, 

pel que és home propi d’aquest. 
N. Ramon Viader. 24 x 35 cms. +Viladesens, 264. 
 
6053 
1337 octubre 23 
Maria, esposa de Pere Vendrell, de Viladesens, es fa dona pròpia de l’Almoina 

per tres parts. 



N. Guillem Mallol, domer de Cervià. 11 x 33 cms.+Viladesens, 265. 
 
6054 
1340 abril 27 
Guillem, prior del monestir d’Ullà, a fi de satisfer l’import de la compra que 

ha fet per 25.000 sous de la casa de Casavells a Berenguer de Reixach, senyor de 
Casavells, ven a Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, una quarta part dels 
masos Moret, Vendrell i Parés i un quart de les terres que posseeixen Pere 
Ramonell, Pere Ballell, Arnau Puig i Bernat Seguer, tot situat a Viladesens i del 
qual els tres quarts ja pertanyen a l’Almoina, pel preu de 1.100 sous. 

N. Jaume Comte. 78 x 66 cms. +Viladesens, 266. 
 
6055 
1339 juliol 27 
Joan Mai, de Viladesens, procurador de la senyora Brunissendis de Maura, 

viuda de Ramon de Maura de Viladesens, estableix a Ramon Ros de Maura i a la 
seva esposa Francesca una terra situada a Viladesens, indret de Puig Gravat, a 
cens de 2 sous, per 95 sous d’entrada. 

N. Ramon Viader. 41 x 34 cms. +Viladesens, 267. 
 
6056 
1342 agost 12 
Pere de Puig, de Puig Amanric, de Viladesens, ven a Pere de Casadevall, 

paborde de l’Almoina, el directe domini d’una feixa del seu clos i 5 sous de cens 
sobre la mateixa, per 150 sous. 

N. Ramon Viader. 55 x 37 cms. +Viladesens, 268. 
 
6057 
1342 desembre 3 
Castelló Vendrell i la seva esposa Guillema, de Viladesens, venen a Berenguer 

Ballell, del mateix lloc, un quadró de terra situat a Viladesens, indret de Cinyana i 
un altre quadró, dit d’en Ruc, que tenen per Huguet d’Espasèn, cavaller pel preu 
de 200 sous. 

N. Francesc Fuyà. 36 x 32 cms. +Viladesens, 269. 
 
6058 
1349 abril 25 
Ramon Isarn, marmessor junt amb Guillem Palet i Guillem Fort, clergue, de 

Ponç Palet, de Viladesens, a fi de satisfer la legítima a Berenguera, Margarida, 
Berenguer i Pere, fills del testador, ven a Berenguer de Vila una casa i cortal de 
Viladesens que és a directe domini de Ramon d’Espasèn, cavaller, per 65 sous. 

N. Francesc Sans. 37 x 42 cms. +Viladesens, 270. 
 
6059 
1251 març 29 
Ramon Pellicer i Ermessendis, esposos de Viladesens, venen a Castelló 

Teixidor i Berenguera, esposos, el camp de Carrera de Viladesens, per 180 sous 
dels de 88 el marc, amb reserva de drets per a Berenguer de Sitjar i la seva esposa 
Berenguera. 

N. Guillem, prevere. 22 x 20 cms. +Viladesens, 271. 



 
6060 
1352 març 21, Girona 
Guillema, filla de Berenguer Bosch i de Raimunda, esposos de Bordils i 

propietària del mas de Vilavenç, de Viladesens per donació rebuda de la seva 
mare, es fa dona pròpia de l’almoina per raó dels mateix mas. 

N. Francesc Viader. 19 x 34 cms. +Viladesens, 272. 
 
6061 
1352 maig 8, Girona 
Berenguer Mai, fill de Joan Mai, de Viladesens, es fa home propi de Pere de 

Casadevall, paborde de l’Almoina en 5/8, en casar-se al mas Amat de Viladesens, 
amb Guillema, propietària del mateix, que per la resta és dona pròpia de Santa 
Maria d’Olives. 

N. Simó de Bosseganys. 20 x 36 cms. +Viladesens, 273. 
 
6062 
1355 octubre 27 
Ermessendis, viuda de Pere Juliol, de Siurana, amb consentiment de Bernat 

Terol, de saldet, germà seu, aporta en dot a Ramon Isarn, de Viladesens, 1.200 
sous. I aquest, amb consentiment de Berenguer Gil, de Torroella de Fluvià, li 
correspon amb altres tants, que assegurasobre béns propis i d’altres que té per 
l’Almoina. 

Sense cloure. 34 x 34 cms. +Viladesens, 274. 
 
6063 
1356 setembre 1, Girona 
Pere de Carrera, de Viladesens, cabreva a Ramon de Clota, paborde de 

l’Almoina, una feixa de l’indret d’Illa de Llops, de mitja vessana de bous de 
cabuda, comprada a Pere Adroher, tutor de Berenguer Moret, fill de Carmençó 
Moret de Viladesens. 

N. Guillem Llobet. 23 x 27 cms. +Viladesens, 275. 
 
6064 
1354 novembre 8, Girona 
Garsendis, filla de Francesc Castelló del Vilar, parròquia d’Orriols, 

enfranquida per Ramon de Candell, comanador de Sant Llorenç de les Arenes, es 
fa dona pròpia de Ramon de Clota, paborde de l’Almoina, en casar al mas Candell 
de Viladesens amb Pere Candell, propietari del mateix. 

N. Ramon de Bruguera. 28 x 30 cms. +Viladesens, 276. 
 
6065 
1357 juliol 9, Girona 
Miquel Vendrell, fill de Castelló Vendrell, de Viladesens, reconeix a Ramon de 

Clota, paborde de l’Almoina, ser home propi d’aquesta. 
N. Guillem Llobet. 22 x 36 cms. +Viladesens, 277. 
 
6066 
136 gener 31, Girona 



Ramon d’Espasèn, donzell, estableix a Vicenç Vicens, fill de Berenguer Vicens 
de Mata, de Viladesens, una feixa de l’indret de Coll de Valls o Costa Caula, a cens 
de 6 diners, per 10 sous d’entrada. 

N. Bernat Pintor. Carta partida. 48 x 26 cms. +Viladesens, 278. 
 
6067 
1360 octubre 8, Girona 
Pere, fill de Pere Martí de Mora, parròquia de Viladesens, es fa home propi de 

l’Almoina i de Ramon Ferrer, obtentor del benefici de Santa Anastàsia de la seu, 
per haver entrat al mas de Puig Amalric, de Viladesens, en casar amb Francesca, 
filla de Pere de Puig. 

N. Ramon Gil. 35 x 27 cms. +Viladesens, 279. 
 
6068 
1363 abril 6, Girona 
Pere Otger, donzell, procurador de Blanca, esposa seva i filla de Ramon de 

Maura, cavaller, atès que el mas d’Olives, de Viladesens que es tenia per ella, li ha 
estat adjudicat judicialment, n’estableix una terra, dita de ses Costes, a Vicenç 
d’Espolla, casat al mas Puig de Viladesens, amb reserva de directe domini per al 
beneficiat de Viladesens. 

Sense cloure. 42 x 29 cms. +Viladesens, 280. 
 
6069 
1363 abril 28, Girona 
Vicenç d’Espolla fill de Pere d’Espolla, de Bàscara, enfranquit pel vescomte de 

Rocabertí, es fa home propi de l’Almoina, per haver-se casat amb Beatriu, 
propietària del mas de Puig Amanric, de Viladesens. 

N. Ramon de Bruguera. 20 x 37 cms. +Viladesens, 281. 
 
6070 
1363 juny 19, Girona 
Beatriu filla d’Arnau Feixat, de Sant Jordi Desvalls, es fa dona pròpia de 

l’Almoina, per haver-se casat al mas de Puig Amanric, de Viladesens. 
N. Guillem Llobet. 20 x 30 cms. +Viladesens, 282. 
 
6071 
1366 novembre 30, Girona 
Bernat de Pou, de Viladesens, cabreva a Ramon Isarn, del mateix lloc, un tros 

de terra dit la Coromina, de 2 vessanes, pel que fa 12 sous de cens a un aniversari 
instituit per Bernat Isarn, sagristà de Viladesens. 

N. Bernat Pintor. 16 x 26 cms. +Viladesens, 283. 
 
6072 
1368 març 9, Girona 
Ramon Isarn, de Viladesens, ven a Berenguer Mont, del mateix lloc, la batllia 

que li havia establert Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, dels drets 
d’aquesta sobre els masos Moret, Vendrell, Barcó i Candell, per 100 sous. 

N. Bernat Pintor. 56 x 34 cms. Hi ha còpia del s. XVII sense cloure. 57 x 34 
cms. +Viladesens, 284. 

 



6073 
1270 desembre 30 
Arnau de Candell, fill de Berenguer de Candell de Maura, parròquia de 

Viladesens, i la seva esposa Cristiana, es fan persones pròpies, amb el mas que 
tenen a Maura i que havia estat de dit Berenguer de Candell, de mestre Ramon 
Joan, doctor de la seu, a qui prometen 15 sous de cens, i en reben 250 sous. 

N. Ramon de Cassà. S. Ramon Estruch. 28 x 23 cms. +Viladesens, 285. 
 
6074 
1368 març 26, Espasèn 
Ramon d’Espasèn, donzell, atès que Guillema, esposa de Pere de Roure, de 

Viladesens, ha venut a Berenguer de Vila, del mateix poble, una casa i pati de la 
cellera de Viladesens per 100 sous i dos saions i mig de terra del mallol de Serra, 
firma la venda per 50 sous i contra promesa de rebre 8 sous de cens. 

N. Jaume d’Olzinelles, notari de Vilademuls. Carta partida. 23 x 35 cms. 
+Viladesens, 286. 

 
6075 
1369 abril 26, Girona 
Francesc Vendrell, sastre, fill de Castelló Vendrell, reconeix a Ramon de Masó 

i Nicolau de Font, procuradors de l’Almoina, ser home propi d’aquesta per haver-
ho estat el seu pare. 

N. Ramon de Fontcoberta. 20 x 27 cms. +Viladesens, 287. 
 
6076 
1369 febrer 26, Girona 
Elicsendis, filla de Jaume Esmerarts, de Viladesens, i esposa de Miquel 

Vendrell, pedrer de Girona, propietari del mas Vendrell de Viladesens, es fa dona 
rpòpia de l’Almoina per raó del mateix mas. 

N. Joan de Fontcoberta. 28 x 28 cms. +Viladesens, 288. 
 
6077 
1370 febrer 6, Torroella de Montgrí 
Ramon d’Espasèn, donzell veí d’Ollers, i Dalmau Ponç, cambrer del monestir 

d’Ullà, declaren tenir el directe domini d’unes terres de Berenguer Teixidor, de 
Viladesens, situades als indrets de Cinyana, Rodor i Ramal, i d’una de Berenguer 
Andreu, del mateix poble, situada a Cinyana. 

N. Pere Almar. Carta partida. 34 x 35 cms. +Viladesens, 289. 
 
6078 
1370 desembre 4, Girona 
Pere Pagès, sastre de Viladesens, ven a Guillema Carrera, veïna de la cellera de 

Viladesens i natural d’Elna, i a Elicsendis, filla de dita Guillema, una casa amb 
eixida i horta que té per l’Almoina a l’esmentada cellera, per 100 sous. 

N. Joan de Fontcoberta. 34 x 39 cms. +Viladesens, 290. 
 
6079 
1371 maig 2, Girona 
Miquel Vendrell pedrer de Girona, propietari del mas Vendrell de Viladesens i 

fill de Castelló Vendrell, i la seva esposa Elicsendis, reconeixen a Arnau de Roca, 



procurador de l’Almoina, ser persones pròpies d’aquesta i prometen que el el 
termini de dos anys passaran a residir al dit mas Vendrell. 

N. Joan de Fontcoberta. 28 x 30 cms. +Viladesens, 291. 
 
6080 
1371 juny 11, Girona 
Arnau Barcó (Berchó), fill de Dalmau Barcó i de Maria, de Viladesens, 

reconeix a Arnau de Roca, procurador de l’Almoina, ser home propi d’aquesta per 
la meitat, i per l’altra, de Maura, esposa de Pere Otger, per raó del mas Barcó. 

N. Ramon de Bruguera. 22 x 31 cms. +Viladesens, 292. 
 
6081 
1372 setembre 23, Girona 
Arnau Barcó, de Viladesens, que té la borda Barcó per l’Almoina i pel senyor 

de la casa de Maura, i Pere de Roure, també de Viladesens, que ha donat la seva 
filla Margarida per esposa a dit Arnau, atès que aquesta no s’ha volgut fer dona 
pròpia de l’Almoina, prometen que, si ella mirós eixorca o intestada, pagaran a 
l’Almoina entre tots 100 sous. 

N. Ramon Gil. Carta partida. 27 x 27 cms. +Viladesens, 293. 
 
6082 
1375 octubre 20, Girona 
Jaume de Soler, paborde de l’Almoina, requereix Bernat de Pinós, jutge 

ordinari de Girona, i n’obté la venda en subhasta del mas de Ramon Isarn, de 
Viladesens, adjudicat a Guillem de Pou, de Jafre, per 30 lliures 10 sous, en superar 
l’oferta de Francesc Vendrell, sastre de Viladesens. 

N. Guillem Banyils, 80 x 60 cms. Llatí i català. +Viladesens, 294 
 
6083 
1380 maig 14, Girona 
Berenguer Amat, de Viladesens, ven a Pere de Roure i Arnau de Roure, del 

mateix lloc, unes cases suitades a la plaça de Viladesens, que té per Huguet 
d’Espasèn, per 20 lliures. 

N. Joan de Fontoberta. 53 x 35 cms. +Viladesens, 296. 
 
6084 
1381 maig 16, Girona 
Miquel Vendrell, de Viladesens, que ha venut a Berenguer de Vila i al seu fill 

Berenguer, del mateix poble, una feixa dita des Perers per 6 lliures, a fi de donar 
garantia d’evicció enfornt de l’Almoina, agrega al seu mas Vendrell una terra dita 
Camprodon àlies Portell o Candell. 

N. Pere de Pont. 23 x 30 cms. +Viladesens, 297. 
 
6085 
1310 setembre 16 
Margarida, filla de Bernat de Banyoles, ven a Berenguer de Maura possessions 

i drets que li satisfan Guillem d’Olives, Castelló Barcó, Ernau espemiarts, Ramon 
Martí, el mas Roure, Pere Palet i Berenguer Fortià, de Viladesens, per 63 lliures. 

N. Ramon Viader. 74 x 55 cms. +Viladesens, 299. 
 



6086 
1382 setembre 5, Girona 
Jaume de Soler, paborde de l’Almoina, estableix la casa de Mora de 

Viladesens, de la que es pren inventari a Guillem Ferrer, de Palau Sardiaca, a cens 
de 55 sous, per 7.210 sous d’entrada. 

N. Ramon Gil. Carta partida. 76 x 63 cms. +Viladesens, 300. 
 
6087 
1384 desembre 3, Girona 
Guillem Llobet, notari de Girona, firma a Guillem Ramon de Serres, 

procurador de l’Almoina, rebut de 100 florins d’or d’Aragó, salari seu per la 
compra feta per l’Almoina a Dalmau Otger, senyor de Maura, de la possessió de 
Maura, de Viladesens. 

N. Guillem Llobet. 20 x 27 cms. +Viladesens, 302. 
 
6088 
1387 gener 21, Ollers 
Fra Berenguer d’Espasèn, monjo de Sant Pere de Rodes, fill de Ramon 

d’Espasèn i d’Amèlia, defineix al seu germà Huguet d’Espasèn l’herència i 
legítima per 27’5 lliures. 

N. Pere Sitjar, de Vilademuls. Còpia de 1432. 37 x 54 cms. +Viladesens, 303. 
 
6089 
1389 març 11, Girona 
Francesca, filla de Berenguer de Vila i esposa de Berenguer Amar de Vilavenç, 

parròquia de Vilademuls, es fa dona pròpia per cinc octaus de l’Almoina, i per 
tres, del prior de Santa Maria d’Olives, per raó del mas Amat. 

N. Guillem Llobet. 27 x 33 cms. +Viladesens, 304. 
 
6090 
1389 març 20, Girona 
Brunissendis, filla de Pere Gou, de Raset, parròquia de Cervià, es fa dona 

pròpia de l’Almoina per haver-se casat amb Pere de Puig Amanric al mas Amanric 
de Viladesens. 

N. Joan de Fontcoberta. 25 x 28 cms. +Viladesens, 305. 
 
6091 
1389 novembre 22, Fellines 
Capbreu que fan a l’Almoina Bonanata, esposa de Bernat Jaume, senyora del 

mas Batlle de Fellines, Joan Sans de Fellines, per terres de Fellines i Llampaies (1), 
Margarida, filla de Pere Llorens, senyora del mas Vicens(2), Ramon sa Cavalleria 
de la Locata, parròquia de Fellines (3), Pere Batlle de Lenach, de Fellines (4), Pere 
Font (5), Guillem Sans de la Locata (6), Ramon Guerau, de Vilafreser (7), i Arnau 
Joan, de Vilafreser (8) 

N. Guillem Llobet, de Girona 
140 x 64 cm 
+Viladesens, 306 
 
6092 
1391 maig 27, Girona 



Huguet d’Espasèn, donzell, ven a Berenguer Amat, de Viladesens, una gallina 
de cens i el directe domini sobre una casa de Pere de Roure àlies Bota, que afronta 
a migdia amb la plaça de Viladesens, per 150 sous bar. 

N. Joan de Fontcoberta. 48 x 40 cms. +Viladesens, 307. 
 
6093 
1391 maig 27, Girona 
Pere de Roure àlies Bota, de Viladesens, ven a Guillem Ramon de Serres i 

Nicolau de Font, procuradors de l’Almoina, una casa situada a la cellera de 
Viladesens, i Guillem Amat, del mateix lloc, ven als mateixos el directe domini i 
una gallina de cens sobre l’esmentada casa, tot per 27 lliures 10 sous. 

N. Joan de Fontcoberta. 64 x 39 cms. +Viladesens, 308. 
 
6094 
1391 setembre 2, Foixà 
Bernat Alemany d’Orriols, cavaller, senyor del castell de Foixà firma rebut a 

Pere de Fàbrega, procurador de l’Amoina, de 50 sous, per raó de l’amortització de 
la seva part del delme de Viladesens. 

N. Pere de Pou. 14 x 26 cms. +Viladesens, 309. 
 
6095 
1392 novembre 17, Medinyà 
Ramon Xatmar, senyor del castell de Medinyà, atès que Dalmau Otger, fill de 

Pere Otger, cavaller i de Blanca, esposos, ha venut a Jaume de Soler, paborde de 
l’Almoina, un terç del delme de Viladesens, del que l’atorgant és senyor mitjà per 
raó del castell de Medinyà, firma la venda i n’accepta l’amortització a cens de 25 
sous. 

N. Bernat de Donç. 32 x 54 cms. +Viladesens, 310. 
 
6096 
1399 febrer 6, Girona 
Ermessendis viuda de Francesc Plaià de Vilella, parròquia de Vilafreser, es fa 

dona pròpia de l’Almoina per entrar al mas Candell de Viladesens, on casa amb 
Pere Candell. 

Sense cloure. 17 x 29 cms. +Viladesens, 312. 
 
6097 
1401 febrer 21, Girona 
Pere Nicolau i el seu fill Dalmau, propietaris de la borda Nicolau de 

Viladesens, que ha estat condemnats per sentència de l'oficial de la cúria 
eclesiàstica a fer homenatge a Pere de Bergadà, paborde de l'Almoina, reconeixens 
er homes propis seus.  

N. Narcís Simó. 24 x 27 cms. +Viladesens, 313. 
 
6098 
1401 febrer 21, Girona 
Pere Nicolau i el seu fill Dalmau, propietaris de la borda Nicolau de 

Viladesens, firmen debitori a Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina de 122 sous 
10 diners, per despeses d’una causa seguida a la cúria eclesiàstica de Girona. 

N. Narcís Simó. 18 x 27 cms. +Viladesens, 314. 



 
6099 
1402 abrul 22, Girona 
Joan Vendrell, fill de Miquel Vendrell, pedrer de Viladesens, reconeix ser 

home propi de l’Almoina, per raó del mas Vendrell. 
N. Miquel Pere. 27 x 35 cms. +Viladesens, 315. 
 
6100 
1405 setembre 10, Barcelona 
Pere Costa, escrivà de Girona, procurador de Pere de Bergadà, paborde de 

l’Almoina, requereix Miquel Vendrell, natural de Viladesens i veí de Barcelona, 
que torni al seu antic domicili, com a home propi de l’Almoina. 

N. Pere Llorenç. 31 x 25 cms. +Viladesens, 317. 
 
6101 
1405 abril 5, Girona 
Pere Nicolau, propietari del mas Nicolau de Viladesens, reconeix ser home 

propi de l’Almoina per raó del mateix mas. 
N. Francesc Negrell. 18 x 16 cms. +Viladesens, 318. 
 
6102 
1413 març 16, Girona 
Guillem Teixidor, de Viladesens, i la seva esposa Sibilꞏla, reconeixen ser 

persones pròpies de Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, ell per raó del seu 
pare i ella per raó del seu matrimoni. 

N. Joan de Font. 34 x 34 cms. +Viladesens, 320. 
 
6103 
1414 juliol 31, Girona 
Guillem Pere Castelló, del veïnat de Vilavenç a Viladesens, renuncia a 

l’Almoina la feixa de ça Vall, de 6 vessanes, per la qual feia tres quarteres de blat 
de cens. 

N. Joan de Font. 22 x 43 cms. +Viladesens, 321. 
 
6104 
1415 octubre 18, Girona 
Bernat Pagès, de Viladesens, reconeix a Pere de Bergadà, paborde de 

l’Almoina, ser home propi seu per raó del mas pagès de Viladesens. 
N. Joan de Font. 22 x 24 cms. +Viladesens, 322. 
 
6105 
1423 gener 8, València 
Francesca, filla de Castelló Seguer, de Viladesens, firma la venda feta per 

Bernat Seguer, de Llampaies, procurador de la seva mare Narcisa, d’unes cases de 
la cellera de Viladesens, feta a Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, pel preu de 
30 lliures. 

N. Arnau Almirall. 21 x 44 cms. +Viladesens, 323. 
 
6106 
1423 desembre 23, Girona 



Carmençó Moret, fill de Berenguer Moret, de Viladesens, renuncia per cens 
excessiu un corral que té a Viladesens pel que fa 2 parells de gallines i dos sous de 
cens. 

N. Berenguer Ferrer sa Sala. 28 x 40 cms. +Viladesens, 324. 
 
6107 
1424 abril 8, Girona 
Miquela esposa d’Antoni Maig, de la parròquia de Serra, hereva de Sibilꞏla, 

viuda de Pere Miquel, de Viladesens, ven a Pere de Bergadà, paborde de 
l’Almoina, un pati situat a Viladesens, que és a directe domini de la capellania de 
Viladesens unida al capítol de la seu, per 55 sous. 

N. Pere Cervià. 84 x 64 cms. +Viladesens, 325. 
 
6108 
1422 desembre 9, Girona 
Bernat Seguer, de Llampaies, procurador de Narcisa, viuda de Castelló 

Seguer, de Viladesens, ven a Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, una casa de 
la cellera de Biladesens, que és a directe de la capellania del lloc, unida al capítol 
de la seu, per 30 lliures. 

N. Pere Cervià. 84 x 64 cms. +Viladesens, 325bis. 
 
6109 
1424 juny 17, Girona 
Antonia Nicolau i Miquel Dalmau Nicolau, germans, fills de Dalmau Nicolau, 

de Viladesens, reconeixen a Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, ser persones 
pròpìes seves, per haver-ho estat el seu pare. 

N. Berenguer Vidal. 27 x 36 cms. +Viladesens, 326. 
 
6110 
1425 novembre 18, Ollers 
Testament d’Huguet d’Espasèn, senyor d’Espasèn, que pren per marmessors 

el seu germà Berenguer, abat de Sant Pere de Besalú, la seva esposa Margarida, 
Galceran d’Oms, cambrer de Sant Miquel de Cuixà i Guillem Arnau, de Palol 
d’Arenys, cavaller; institueix hereu el seu fill Berenguer i li substitueix la seva filla 
Beatriu i el seu germà, Guillem Ramon d’Espasèn, cavaller. 

Còpia parcial de 1432. 34 x 38 cms. +Viladesens, 327. 
 
6111 
1433 setembre 3, Girona 
Joan Ferrer, sastre, veí abans de Viladesens i ara de Sant Feliu de Guíxols, 

renuncia per cens excessiu a l’Almoina una casa pròxima a l’hospital de 
Viladesens. 

N. Berenguer Ferrer sa Sala. 26 x 35 cms. +Viladesens, 328. 
 
6112 
1436 setembre 25, Girona 
Berenguer Moret, de Viladesens, que té a directe domini de l’Almoina, com a 

sucecssora de Berenguer d’Espasens, cavaller, una terra de Viladesens, indret de 
Jonquer, per la que fa tasca i un parell de gallines de cens, la renuncia per cens 
excessiu. 



N. Francesc Negrell. 25 x 32 cms. +Viladesens, 329. 
 
6113 
1433 febrer 14, Perpinyà 
Berenguer de Catllar, donzell de Sant Hipòlit, reconeix la bona fe amb què 

Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, ha comprat a Berenguer d’Espasèn, 
vacaller, marit d’Anna, neboda de l’atorgant, certes rendes de Viladesens per 
6.200 sous. 

N. Pere Basell. 17 x 42 cms. +Viladesens, 331. 
 
6114 
1440 novembre 4, Girona 
Guillem Miquel prevere, diaconil de Maçanet de la Selva i anteriorment 

sagristà de Viladesens, ven a Pere Antoni de Vilella, sagristà actual de Viladesens, 
una casa i eixida de la cellera d’aquest poble, que anteriorment havien estat de 
Castelló Seguer, per 15 lliures. 

N. Berenguer Vidal. 45 x 47 cms. +Viladesens, 332. 
 
6115 
1416 juliol 29, Girona 
Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, estableix a Jaume Roure, de 

Viladesens, els masos Roure de ça Mora i Barcó, que eren deshabitats, per 40 sous 
i a condició de que es faci home propi de l’Almoina. 

N. Miquel Pere. 65 x 67 cms.+Viladesens, 333. 
 
6116 
1496 febrer 8, Girona 
Nicolau Masdeu, paborde de l’Almoina, estableix a Pere Marcó, de Viladesens, 

fill d’Antoni Marcó, els masos units de Roura i Barcó, del veïnat de Mora, a cens 
de 25 sous, per 28 lliures d’entrada. 

N. Dalmau Ombert. 60 x 35 cms. +Viladesens, 334. 
 
6117 
1559 juliol 2, Girona 
Baldiri Balle, paborde de l’Almoina, estableix a Baldiri Honrat, de Viladesens, 

mitja vessana on abans hi havia edificat el mas Ros de Viladesens, a cens de 2 sous 
7 d., bar. 

N. Joan Benet Pasqual. 42 x 26 cms. +Viladesens, 336. 
 
6118 
1597 maig 20, Girona 
Antoni Roca, paraire de Viladesens, cabreva a Enric Sampsó, paborde de 

l’Almoina, una casa dita d’en Roure i una terra de 2 vessanes, tot situat a 
Viladesens, s cens i tasca de dos parells de gallines. 

N. Miquel Vila. 19 x 65 cms. +Viladesens, 337. 
 
6119 
1539 octubre 30, Girona 



Guerau Miquel i el seu fill Guerau Miquel, de Viladesens, fan donació a Pere 
Galí, de Gaüses, d’un bosc que tenen per l’Almoina a Viladesens, indret de Vall-
llobera. 

N. Joan Gonech. 32 x 30 cms. +Viladesens, 338. 
 
6120 
1601 març 15, Girona 
Sentència arbitral de Pere Tomàs, canonge de la seu, en causa entre Enric 

Sampsó, paborde de l’Almoina, i Cebrià Monet, clergue d’Olot, procurador de la 
cambreria del monestir d’Ullà, sobre el domini directe de les cases de Pere Andreu 
i Pere Casanoves, situades a la cellera de Viladesens. 

Sense cloure. 70 x 34 cms. +Viladesens, 338 bis. 
 
6121 
(1256) 1257 febrer 9 
a) Adelaida d’Orriols i el seu fill Bernat d’Orriols, enfranqueixen Bernat 

Vidal, fill de Berenguer Vidal, d’Orriols, per 90 sous dels de 88 el marc. 
b) Els mateixos prometen a Guillem Vidal, de Tor, que quan Pere d’Orriols, 

fill de dita Adelaida, arribi a la majoria d’edat, li faran firmar l’anterior 
enfranquiment, i donen com a fiador Arnau, batlle de Medinyà. 

N. Pere, prevere d’Albons. 37 x 17 cms. +Viladesens, 339 
 
6122 
(1275) 1276 febrer 1 
Bernat d’Orriols, cavaller, i la seva mare, Adelaida d’Orriols, enfranqueixen 

Brunissendis, filla de Pere de Barrera, d’Orriols. 
N. Arnau de Pujols, de Vilademuls. 18 x 16 cms. +Viladesens, 340. 
 
6123 
1306 juny 2 
Arnau Gili, de Sant Esteve de Guialbes, que ha entrat a la casa de Berenguer 

Vidal, d’Orriols, es fa home propi de l’Almoina. 
N. Besalú Burgués. 10 x 18 cms. +Viladesens, 341. 
 
6124 
1361 març 13, Girona 
Sentència de Galceran de Montcorb, oficial episcopal, en la causa promoguda 

per Nicolau de Font i Ramon de Masó, procuradors de l’Almoina, contra Arnau 
Vidal, de Banyoles, sobre ser home propi de l’Almoina, com a fill d’Arnau Vidal 
d’Orriols, fill al seu torn d’Arnau Gil, de Sant Esteve de Guialbes. 

N. Pere Miró, de la cúria episcopal. 64 x 55 cms. +Viladesens, 342. 
 
6125 
1183 agost 16 
Ponç de Cassà, la seva esposa Berenguera i els seus fills Arnau i Ponç donen a 

l’altar de Sant Jaume de l’església de Sant Miquel de Cruïlles, un terç del mas que 
tenen a Terradelles, on habita Calvet d’Olivera, sota l’església de Sant Andreu, en 
bé de les seves ànimes i per 35 sous que reben de les almoines de Sant Jaume 

N. Pere, monjo. 17 x 23 cms. +Viladesens, 343. 
 



6126 
(1237) 1238 febrer 27 
Agnès, viuda de Ponç Baró d’Orriols, la seva filla Maria, el marit d’aquesta, 

Castelló i el fill dels dos darrers, Poncet, venen a Guillem Vidal, de Medinyà, 18 
diners bar. de quatern de cens que reben al mas Hospital de Cinyana, per terres 
situades a Terradelles i al vilar de Sant Andreu, pel preu de 160 sous. 

N. Castelló, prevere. 21 x 18 cms. +Viladesens, 344. 
 
6127 
1238 setembre 14 
Ponç Baró, amb consentiment dels seus pares, Castelló baró i Maria, d’Orriols, 

confirma a Guillem Vidal de Marenyà (o Medinyà) la compora feta per aquest als 
dits pares per 510 sous, del mas Arnau Oliver, situat a Terradelles i al Vilar de 
Sant Andreu. 

N. Bernat Esteve. S. Arnau de Sant Martí. 39 x 23 cms. +Viladesens, 345. 
 
6128 
(1252) 1253 gener 2 
Guillem Vidal de Tor, i Guillema esposos, venen a Ramon Ballester, de Girona 

i a la seva esposa Arnaueta, els seus drets del terme del castell d’Orriols i sobre el 
mas d’Arnau d’Olivera, situat al vilar de Sant Andreu, parròquia de Terradelles 
pel preu de 980 sous bar, dels de 88 el marc. 

N. Bernat de Vic, de Girona. S. Ramon de Mercadal. 
Carta partida. 58 x 25 cm 
+Viladesens, 346. 
 
6129 
1252 agost 9, Monells 
Ramon de Perella, obtentor del benefici de Sant Jaume, de Sant Miquel de 

Cruïlles, ven a Guillem Vidal el mas Olivera de Terradelles, per 50 sous dels de 88 
el marc. 

N. Ramon de Vilar. 24 x 18 cms. +Viladesens, 347. 
 
6130 
1235 octubre 6 
Agnès, viuda de Ponç d’Orriols, la seva filla Maria el marit d’aquesta, Castelló, 

venen a Guillem Vidal de Marenyà tots els seus drets sobre el mas d’Arnau 
d’Olivera, situat al vilar de Sant Andreu, parròquia de Terradelles, pel preu de 
510 sous bar., dels de 88 el marc. 

N. Bernat Esteve, canonge de Girona. S. Ramon d’Osca. 
Carta partida. 77 x 24 cm 
+Viladesens, 348. 
 
6131 
1337 juny 9 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, redueix a Guillem de Casademont, 

del Vilar de Sant Andreu, parròquia de Terradelles, dues tasques que prestava per 
una feixa pròxima al mas Casademont, a cens de 10 diners. 

N. Guillem Rei. Carta partida. 29 x 31 cms. +Viladesens, 349. 
 



6132 
1254 juliol 2 
Dalmau de Font, de Sant Esteve de Guialbes, cabreva a Ramon Ballester, 

senyor de dues parts del mas d’Olivera, del Vilar de Sant Andreu, parròquia de 
Terradelles, un camp situat en aquest lloc, indret de Font Ferriol, en rep la firma i 
laga 9 sous. 

N. Bernat de Vic. S. Joan de Porqueres. Carta partida. 16 x 25 cms. 
+Viladesens, 350. 

 
6133 
1224 octubre 21 
Elicsendis de Montagut i el seu fill Arnau de Montagut, donen a Domènec 

Seguí i Maria, esposos, un tros de terra i vinya que aquests els havien empenyorat i 
que eren part del mas de Guillem de Coll, situat a Raset, més enllà de la riera 
“Amare” 

N. Gotmar, prevere. 13 x 15 cms. +Viladesens, 353 
 
6134 
1252 setembre 1 
Ponç de Vilert, sagristà segon de Sant Feliu de Girona, enfranqueix Barcelona, 

filla de Pere Bernat, de Cervià, per 4 sous dels de 88 el marc. 
N. Bernat de Vic. S. Joan de Porqueres. 13 x 16 cms. +Viladesens, 354. 
 
6135 
1255 abril 14 
Pere de Roca, de Vilamarí i la seva esposa Beatriu, enfranqueixen Guillem 

Bosch, teixidor habitant a Cervià, per 50 sous. 
N. Guillem, prevere,19 x 16 cms. +Viladesens, 355. 
 
6136 
1259 setembre 3 
Vidal Gironí (Geruniy) de Serinà, es fa home propi de Raimunda de Serinyà. 
N. Pere, levita de Sant Esteve de Banyoles. S. Estrader. 10 x 17 cms. 

+Viladesens, 356. 
 
6137 
1262 octubre 28 
Arnau Berenguer, de Serinyà, enfranquit per Raimunda de Serinyà, es fa 

home propi de Ramon de Cervià. 
N. Estrader. 8 x 20 cms. +Viladesens, 357. 
 
6138 
1339 juliol 1 
Jaume de Roca, rector de l’altar de Sant Esteve, de l’església de Sant Feliu de 

Girona, enfranqueix Malguyresia, filla de Pere Arnau, de Cervià, per 2 sous 8 d. 
N. Ramon de Bruguera. 16 x 27 cms. +Viladesens, 358. 
 
6139 
(1238) 1239 febrer, 6 



Berenguer de Llampaies, i els seus fills Bernat i Ermessendis, venen a Pere 
Oller i Berenguer, germans de Girona, un camp que havien comprat a Pere Nier, 
situat al pla de Llampaies, pel preu de 75 sous, amb reserva de dret de Sant Martí 
de Llampaies, a qui fa una lliura de cera de cens 

N. Castelló, prevere. 18 x 25 cms. +Viladesens, 359. 
 
6140 
(1238) 1239 gener 25 
Joan Suer, de Llampaies, la seva esposa Perpinyana i els fills Llorenç i Pere, 

venen a Pere Oller i Berenguer, germans de Girona, dues feixes que tenen al pla de 
Llampaies, per 24 sous, amb reserva de tasca i braçatge per als senyors. 

N. Castelló, prevere. 19 x 23 cms. Firma de l’abat de Sant Miquel de Fluvià. 
+Viladesens, 360. 

 
6141 
1241 octubre 18 
Arnau, capellà de Sant Genís d’Orriols, marmessor de Boneta, filla de Ramon 

de Ponts d’Ermadàs, ven a Pere Oller i al seu germà Berenguer Oller dues feixes 
de la marmessoria, situades a l’indret anomenat Carrera, en alou de Sant Martí de 
Llampaies, pel preu de 120 sous. Amb firma d’Ermessendis, filla de la referida 
Boneta 

N. Bernat de Vic. S. Pasqual de Santa Helena 
Carta partida. 38 x 22 cm 
+Viladesens, 361. 
 
6142  
(1242) 1243 febrer 17 
Pere Oller i el seu germà Berenguer Oller divideixen els béns, de forma que 

Berenguer tingui tots els masos de Llampaies, del torrent de Remema enllà, 5000 
sous per raó de l’obrador i 3000 sous, i Pere, la resta; les quantitats en efectiu ón 
assignades sobre la comanda que Ramon de Sarrià té a ultramar i a Barcelona, 
comanda que resta empenyorada. 

N. Bernat de Vic. S. Arnau de Santmartí 
Carta partida. 34 x 24 cm 
+Viladesens, 362. 
 
6143 
1261 desembre 2 
Bernat de Parlavà, cavaller, ven a l’almoina fundada per Arnau d’Escala a la 

seu, en mà de Marquès de Santa Cecília, paborde, el mas o borda de Llampaies on 
habita Guillem Bernat, pel preu de 200 sous melg. 

N. Ramon Oller de Palol, notari del bisbe 
38 x 28 cm 
+Viladesens, 363. 
 
6144 
(1270) 1271 març 5 
Bernat Oller, ciutadà de Girona estableix a Valentí Teixidor, home propi seu 

de Llampaies, una vinya, situada a Llampaies, indret de Puig de Brama, que havia 
estat del mas Carreres d’aquest lloc, a tasca, per 30 sous d’entrada. 



N. Ramon de Cassà. S. Miquel d’Om 
Carta partida. 29 x 26 cm 
+Viladesens, 364. 
 
6145 
1276 setembre 27 
Bernat Oller, ciutadà de Girona estableix a Bernat Sastre, de Llampaies, i a la 

seva esposa Maria, la meitat de la vinya de Vallicrosa i del camp de Savall, situats 
a Llampaies, i altres terres que s’enumeren, a tasca i calcatura. 

N. Joan de Puig, diaca de Saus. 
21 x 50 cm. Hi ha còpia de 1361, 52 x 36 cm. 
+Viladesens, 365. 
 
6146 
(1278) 1279 febrer 25 
Sentència de Bernat de Prat, jutge ordinari reial de Girona, que, a instància de 

Marquès de Santa Cecília, paborde de l’Almoina, condemna Bernat Oller a pagar 
197 migeres de blat, part del llegat que Berenguer Oller havia fet a l’Almoina, 
consistent en 50 migeres procedents de certa terra de Llampaies.  

N. Berenguer Adam, escrivent de la cort de Girona 
49 x 26 cm 
+Viladesens, 366 
 
6147 
1279 juny 17 
Sentència en causa d’apelꞏlació de Bernat Oller, ciutadà de Girona, contra 

Marquès de Santacecília, paborde, i Pere de Cornellà, procurador de l’Almoina, 
judicada per Ferrer de Manresa, jutge reial, sobre l’obligació de dit Oller de 
satisfer a l’Almoina, per llegat del seu oncle de possessions situades a Llampaies, 
50 migeres censals de blat. 

N. Berenguer de Santacreu. 39 x 50 cms. +Viladesens, 367. 
 
6148 
1280 juliol 27 
L’abat Bernat de Sant Miquel de Fluvià, enfranqueix Brunissendis, filla de 

Guillem Besalú, de Llampaies, que es fa dona pròpia de Guillem de Clota, paborde 
de l’Almoina, pe 2 sous 8 d. 

N. Bernat Martí, clergue de Sant Miquel de Fluvià. 12 x 20 cms. +Viladesens, 
368. 

 
6149 
1283 juny 19 
L’abat Bernat del monestir de Sant Miquel de Fluvià, enfranqueix 

Ermessendis, filla de Bernat Miquel, de Llampaies, per 2 sous 8 d. 
N. Martí, clergue. 19 x 16 cms. +Viladesens, 369. 
 
6150 
(1298) 1299 febrere 11 



L’abat Joan, de Sant Miquel de Fluvià, defineix a Bernat de Vic, i als hereus de 
Bernarda, viuda de Bernat de Vic, Brunissendis, filla de Guillem Besalú de 
Llampaies, per 125 sous. 

N. Bernat Martí, de Sant Miquelde Fluvià. 17 x 17 cms. +Viladesens, 370. 
 
6151 
(1303) 1304 febrer 24 
Pere Valent, Ferrer Carbonell deCervià, Bernat Riera, Castelló Ferrer, 

Bartomeu Blanc, Ramon Martí i Fèlix Sabater, tots de Llampaies, i Pere Amat, de 
Vilavenç, parròquia de Viladesens, fan homenatge a Arnau Adroher, paborde de 
l’Almoina, per manament de Martí de Vic, fill de Bernat de Vic, de Girona. 

N. Besalú Burgués. 10 x 24 cms. +Viladesens, 371. 
 
6152 
(1308) 1309 febrer 10 
Carbonell Cervià, de Llampaies, i la seva esposa Maria, venen a Arnau 

Adroher, paborde de l’Almoina, el directe domini d’una feixa que per ells té 
Castelló Llapart, del mateix lloc, per 25 sous 6 d. 

N. Pere Burgués. 30 x 27 cms. +Viladesens, 372. 
 
6153 
1317 abril 16 
Brunissendis, viuda de Pere Valent, ferrer de Llampaies, fa donació al seu fill 

Pere de tots els seus béns, retenint de ser-ne senyora i majora i reservant-se 500 
sous per llegar al seu fill Bernat. 

N. Guillem Sanç, de Bàscara. Carta partida. 16 x 30 cms. +Viladesens, 373. 
 
6154 
(1320) 1321 gener 11 
Bernat Blanch, de Llampaies, cabreva a l’Almoina el seu mas Blanch, amb les 

terres que es descriuen. 
N. Guillem Sanç, de Bàscara.  
Còpia de 1568. 44 x 32 cm 
+Viladesens, 374 
 
6155 
(1329) 1330 febrer 15 
Ramon, fill d’Arnau Terrades, de Llampaies, que conviu com a deixeble amb 

Pere de Capmagre (...), reconeix a Bernat de Pera, paborde de l’Almoina, ser home 
propi d’aquesta com ho era el seu pare, i pagar 12 diners de cens. 

N. Arnau de Mas. 13 x 12 cms. +Viladesens, 375. 
 
6156 
(1332) 1333 març 22 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, estableix a Guillem Carrera de 

Llampaies, dos solars situats dins de la cellera de Llampaies a cens de 3 sous, per 
40 sous d’entrada. 

N. Arnau de Mas, de Girona 
Carta partida. 33 x 27 cm 
+Viladesens, 376 



 
6157 
(1332) 1333 març 22 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, estableix a Bernat Torrent, sastre 

de Llampaies, un pati situat dins de la cellera de Llampaies a cens de 2 sous 6 
diners, per 30 sous d’entrada. 

N. Ramon Viader, de Girona 
Carta partida. 36 x 32 cm 
+Viladesens, 377 
 
6158 
(1332) 1333 març 18 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina redueix a Pere Bernat de Llampaies 

la prestació d’un camp, dit Camp Brugat, situat a Llampaies, de dos jornals de 
bous de cabuda, mentre hi tindrà vinya, a una tasca. 

N. Ramon de Vinyes, notari del bisbe 
27 x 27 cm 
+Viladesens, 378 
 
6159 
1352 maig 10, Girona 
Pere deCasadevall, paborde de l’Almoina, atès que Pere Ferrer, de Llampaies, 

ha deixat de conrear una feixa que té per l’Almoina, per la que feia de cens un 
quart dels esplets, li redueix a un novè, per 12 sous bar. 

N. Ramon Gil. Carta partida. 20 x 33 cms. +Viladesens, 379. 
 
6160 
1353 agost 7, Llampaies 
Francesca, esposa de Ramon Blanch, de Llampaies, fa homenatge a l’Almoina, 

en mans de Ramon de Clota, per raó del matrimoni que ha contret. 
N. Francesc Sanç, notari de Bàscara 
15 x 37 cm. Deteriorat 
+Viladesens, 380 
 
6161 
1354 juliol 6 
Ferrer Ramon de Candell, comanador de la casa de l’Hospital de Sant Llorenç 

de les Arenes, enfranqueix Bernarda, viuda de Berenguer Joan, de Sant Jordi 
Desvalls, per 100 sous. 

N. Guillem Bernat, notari de Jafre. 
19 x 25 cm 
+Viladesens, 381 
 
6162 
1354 desembre 19, Llampaies 
Bernat Blanquer, fill natural d’Alamanda Blanquer. Ramon Ferrer, tots de 

Llampaies, i Bernarda, filla de Berenguer Vives, de Mata, parròquia de 
Viladesens, reconeixen ser persones pròpies de l’Almoina. 

Francesc Viader, de Girona 
50 x 28 cm 



+Viladesens, 382 
 
6163 
1354 desembre 19, Llampaies 
Bernat Blanch (sic), fill natural d’Alamanda Blanch, Pere Terrades, Bonanata, 

esposa de l’anterior, tots de Llampaies, i Bernarda, filla de Berenguer Vives, de 
Mata, parròquia de Viladesens, reconeixen ser persones pròpies de l’Almoina. 

N. Francesc Viader, de Girona 
57 x 30 cm 
+Viladesens, 383. 
 
6164 
1354 desembre 19, Llampaies 
Pere Terrades, propietari del mas Terrades de Llampaies, que té per 

l’Almoina, i la seva esposa Bonanata reconeixen ser persones pròpies de la mateixa 
Almoina per raó del dit mas. 

N. Francesc Viader, de Girona. 17 x 30 cms. +Viladesens, 384. 
 
6165 
1356 maig 5, Girona 
Jaume ferran, de Llampaies, que ha fet un rec per al seu molí a través de terres 

que Pere Ferrer i Pere Bernat, també de Llampaies, tenen per l’Almoina, prop de 
la riera de Remema, es compromet a enterrar-lo per no perjudicar l’Almoina. 

N. Pere Miró, de la cúria episcopal. 33 x 27 cms. +Viladesens, 385. 
 
6166 
1358 octubre 15, Girona 
Bernat Ferrer, de Llampaies, cabreva a Nicolau de Font i Ramon Masó, 

procuradors de l’Almoina una vinya situada a Llampaies, indret de Puig de 
Brama, i alres terres que s’enumeren. 

N. Ramon Gil, de Girona. 
33 x 39 cm 
+Viladesens, 386. 
 
6167 
1361 abril 6, Bàscara 
Francesca, filla de Berenguer Codalet, d’Arenys d’Empordà, i esposa de Pere 

Carbonell [de Llampaies], redimida per la cambreria del monestir de Vilabertran, 
es fa dona pròpia de l’Almoina. 

N. Francesc Sanç. 21 x 32 cms. +Viladesens, 387. 
 
6168 
1368 setembre 25, Girona 
Bernat Ferrer, de Llampaies, renuncia a l’Almoina una vinya situada a 

Llampaies, indret de Brama, que havia estat anteriorment de Pere Valent, per cens 
excessiu. 

NBonanat Nadal, de Girona. 
45 x 24 cm 
+Viladesens, 388. 
 



6169 
a)1369 març 21, Calabuig 
Guillem Saguer, de Llampaies, ven a Ramon Blanch la batllia de l’Almoina a 

Llampaies, pel preu de 12 lliures. 
Sense cloure. 
23 x 58 cm 
b)1371 gener 18 
Arnau de Roca, procurador de l’Almoina, fatiga la venda anterior. 
N. Guillem Llobet, de Girona. 
33 x 57 cm 
+Viladesens, 389 
 
6170 
1373 març 3, Girona 
Brunissendis, filla de Pere Font, de Pala Borrell, esposa de Guillem Ferrer, de 

Llampaies, es fa dona pròpia de l’Almoina, i el seu marit reconeix ésser-ho pel mas 
Ferrer. 

N. Joan de Fontcoberta. 21 x 30 cms. +Viladesens, 390. 
 
6171 
1386 abril 11, Girona 
Cília, filla de Pere Carrera, de Llampaies, enfranquida per l’abat de Samt 

Miquel de Fluvià, amb consentiment del seu marit, Ramon Blanc, es fa dona 
pròpia de l’Almoina per haver entrat al mas Blanc de Llampaies. 

N. Francesc de Fontcoberta. 23 x 27 cms. +Viladesens, 391. 
 
6172 
1386 abril 11 
Ramon, fill de Ramon Blanch, reconeix a Guillem Ramon de Serres ser home 

propi de l’Almoina per raó del mas Blanch de Llampaies. 
N. Joan Xifre, de Girona 
28 x 23 cm 
+Viladesens, 392 
 
6173 
1400 maig 8, Girona 
Graciós Ferran, natural de Llampaies, es fa home propi de Pere de Bergadà, 

paborde de l’Almoina, per haver entrat al mas Ferran, en casar amb Margarida, 
filla de Guillem Ferran. 

N. Bernat Pintor. 17 x 33 cms. +Viladesens, 393. 
 
6174 
1401 agost 29, Girona 
Margarida, filla de Guillem Ferrer, esposa de Graciós Ferrer, de Llampaies, 

reconeix ser dona pròpia de l’Almoina, per haver-ho estat el seu pare. 
N. Bernat Pintor. 13 x 43 cms. +Viladesens, 394. 
 
6175 
1402 juny 7, Palau Sardiaca 



Margarida Carbonell, esposa de Guerau Narbona àlies Rostoll, d’Arenys 
d’Empordà, renuncia a l’Almoina el mas Carbonell de Llampaies que tenia 
establert. 

N. Jaume Riera, notari de Palau Sardiaca per l’ardiaca de Besalú. 
22 x 32 cm 
+Viladesens, 395 
 
6176 
1402 juny 22, Girona 
Guillem Joher, de Llampaies, cabreva a Pere de Bergadà, paborde de 

l’Almoina, un camp de Llampaies, indret de Vallicrosa, d’1’5 vessanes, i una vinya 
de 2 vessanes situada a sa Vall. 

Sense cloure. 21 x 30 cms. +Viladesens, 396. 
 
6177 
1431 febrer 20, Girona 
Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, estableix a Berenguer Feliu, de 

Camallera, un camp de 6 vessanes, dit camp Calvera, que havia estat del mas 
Carbonell, situat al terme de Llampaies, a tasca, per 27 sous d’entrada. 

N. Berenguer Vidal, de Girona 
57 x 43 cm. Carta partida 
+Viladesens, 397. 
 
6178 
1431 febrer 22, Girona 
Pere de Bergadà, paborde de l’almoina, estableix a Fracesc Joher i el seu fill 

Bernat, a Bernat Saguer i el seu fill Joan, el mas Riera de Llampaies que ha estat 
declarat abandonat, per 5 sous d’entrada. 

N. Miquel Ombert, de Girona 
48 x 61 cm 
+Viladesens, 398. 
 
6179 
1502 maig 12, Girona 
Joan Riera àlies Palet, paborde de l’Almoina, estableix a Nicolau Joher de 

Llampaies un camp, dit Canelles, de 4 vessanes de cabuda, situat a Llampaies, 
indret de Canelles, i que havia estat del mas Carbonell. 

N. Pere Escuder, de Girona 
44 x 30 cm 
+Viladesens, 399 
 
6180 
1142 abril 10 
Testament de Berenguer, que pren per marmessors Pere Ramon de Vilavenut, 

Arnau de Cornellà i la seva esposa Jordana, Bernat de Sant Mori i el seu germà 
Guillem; elegeix sepultura a Sant Esteve de Banyoles; fa llegats al monestir de 
Banyoles, als clergues i confraria de Sords i altres; llega a les seves filles Saurina, 
Alamanda i Berenguera possessions situades prop del ter i a Vilafreser. 

N. Ramon (...) i monjo. 19 x 34 cms. +Viladesens, 400. 
 



6181 
1296 octubre 19 
Bernat, prior de Santa Maria d’Olives, enfranqueix Bernat Gotmir de Perles 

[parròquia de Vilafreser], fill de Guillem Gotmir i de Guillema, per 40 sous. 
N. Arnau de Pujols, de Vilademuls. 14 x 24 cms. +Viladesens, 401. 
 
6182 
(1303) 1304 gener 30 
Fra Joan, prior del monestir de Cervià, enfranqueix Geró, fill d’Elisi d’Esterri 

de Villella, parròquia de Vilafreser, que passa a ser home propi de l’Almoina, per 
120 sous. 

N. Pere Burgués. 16 x 25 cms. +Viladesens, 492. 
 
6183 
(1321) 1322 gener 26 
Ramon Xatmar, administrador del seu fill Dalmauet, enfranqueix 

Brunissendis, filla de Castelló de Colomer, de Vilella, parròquia de Vilafreser, per 
2 sous 8 d. 

N. Arnau de Mas. 11 x 26 cms. +Viladesens, 403. 
 
6184 
1208 maig 6 
Maiència de Fellines i el seu marit Pere, i Gil de Fonollets, estableix a Ramon 

Ponç, de Fellines i a la seva esposa Boneta, la possessió que tenen a Fellines, a la 
vila Cases que es diu Mas Trull, amb retenció de les oliveres, a tasca i 13 diners de 
cens, per 5 sous d’entrada. 

N. Pere, prevere. Carta partida. 16 x 18 cms. +Viladesens, 404. 
 
6185 
(1254) 1255 abril 4 
Testament de Ramon de Déu, que pren per marmessors Joan de Santa Llogaia 

i Pere Isarn, preveres de capítol de la seu, cosins seus, i el paborde de l’Almoina, 
elegeix sepultura a la seu; llega als seus fills Joan de Déu i Pere de Déu unes cases 
situades a Galligants i terres de Ferreres i Fontanilles, i els substitueix l’Almoina, a 
la que llega la possessió que té a la Pera i el mas Barcó, de Viladesens; fa altres 
llegats a Guillem de Maçana, Pere de Torrent, Miquel de Santpere, Pere Isarn i 
Ponç de Quart. 

N. Bernat de Vic. S. Arau de Santmartí. 60 x 30 cms. +Viladesens, 405. 
 
6186 
(1298) 1299 febrer 28 
Bernt de Vic, ciutadà de Girona, i el seus fills Martí, Sibilꞏla, Bartomeua i 

Francesc, venen a Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, els masos Riera, Blanc, 
Cervià i Ferrer de Llampaies; part del mas Amat de Vilavenç, de Viladesens, i part 
del monar de Gaüses que tenen amb Englentina, esposa de Ramon de Miralles, 
cavaller, que els pertanyen per donació feta per Bernat Oller i Guillema, esposos, a 
Bernarda, filla seva i esposa de l’atorgant, pel preu de 5.400 sous. 

N. Besalú Burgués. 42 x 51 cms. +407. 
 
6187 



1309 abril 25 
Dolça, viuda de Grimau de Cals, cavaller, la seva filla Englentina, dita 

Ermessendis, i Ramon de Miralles, cavaller, espòs d’aquesta, permuten amb 
Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, dues parts indivises del directe domini 
d’una casa i cinc terres de Gaüses, dites Trilla, Vallicrosa, Coll de Canelles, Coma 
de Canelles i Molí de Remema, per una feixa situada a Llampaies, indret de 
Coromines, i 50 sous. 

N. Pere Ferrer. Carta partida. 34 x 32 cms. +Viladesens, 408. 
 
6188 
a) 1406 maig 1 
Brunissendis, filla de Guillem Bonanat, de la Tallada, esposa de Guillem 

Teixidor de Viladesens, enfranquida per en Ribera de la Tallada, es fa dona pròpia 
de l’Almoina, per raó del seu matrimoni. 

b) 1406 juliol 14 
Pere Ferrer àlies Carbonell, fill de Pere Carbonell de Matajudaica, reconeix 

ser home propi de l’Almoina per raó del mas Carbonell 
Sense cloure. 29 x 30 cms. +Viladesens, 409. 
 
6189 
1413 novembre 23, Girona 
Pere Cervià, notari de Girona, firma rebut a Pere de Bergadà, paborde de 

l’Almoina, de 20 florins d’or, preu dels capbreus rebuts a Fellines, Viladesens, 
Vilafreser, Cervià i Girona, que consten de 12 pergamins, i dels peatges 
corresponents. 

N. Pere Cervià. 16 x 21 cms. +Viladesens, 410. 
 
6190 
1431 octubre 3, Barcelona 
Guillem Ramon d’Espasèn fa procura a Felip de Monell, donzell de Girona, i a 

Pere Costa, escrivent de Girona, per firmar la venda que Berenguer d’Espasèn, 
cavaller, germà seu, ha fet a Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, de la seva 
possessió de Viladesens. 

N. Miquel Pere. 28 x 55 cms. +Viladesens, 411. 
 
6191 
(1259) 1260 març 18 
Fra Bernat de Fonollar, comanador de Sant Llorenç de les Arenes, 

enfranqueix Maria, filla d’Ermessendis d’Arenes, de Sant Jordi Desvalls, per 2 
sous 8 d. 

N. Pere, clergue de Sant Jordi Desvalls. 11 x 16 cms. +Viladesens, 412. 
 
6192 
1243 octubre 15 
Fra Bernat, comanador de Sant Llorenç de les Arenes, enfranqueix 

Ermesendis, filla de Guillem Pasqual, de Sant Jordi Desvalls, que passa a ser dona 
pròpia de Sant Feliu de Cadins i de Sibilꞏla de Vilademany, per 4 sous. 

N. Pere, clergue de Diana. 8 x 19 cms. +Viladesens, 413. 
 
6193 



1279 novembre 16 
Pere de Fonollet, comanador de Sant Llorenç de les Arenes, enfranqueix 

Berenguera, filla de Guillem Pellicer, de Sant Jordi Desvalls, per 2 sous 8 d. 
N. Pere, clergue de Sant Jordi Desvalls. 8 x 26 cms. +Viladesens, 414. 
 
6194 
1298 novembre 5 
Berenguer de Torn, de Diana, parròquia de Sant Jordi Desvalls, i 

Brunissendis, esposos, venen a Bernat de Casademont i Brunissendis, i a Guillem 
de Mieres i Bonadona, esposos, una casa i porxo de Diana que tenen per Sant Feliu 
de Girona, per 50 sous. 

N. Ramon Llorenç, prevere de Cervià. 19 x 30 cms. +Viladesens, 415. 
 
6195 
(1310) 1311 febrer 8 
Fra Joan Redon, procurador de fra Mateu de Passanant, comanador de Sant 

Llorenç de les Arenes, orde de l’Hospital, enfranqueix Ermessendis, filla de Pere 
Feixat, de Sant Jordi Desvalls, que passa a ser dona pròpia de l’Almoina, per 2 
sous 8 d. 

N. Guillem Bernat, de Verges. 14 x 24 cms. +Viladesens, 416. 
 
6196 
1316 maig 7 
Pere Joher [natural de Gaüses i veí] de Sobirànigues, parròquia de Sant Jordi 

Desvalls, es fa home propi de Jaume des Pi, clergue de Flaçà, i promet fer-li un 
quartó de cera de cens, amb reserva de poder-se redimir per 5 sous melg. 

N. Guillem Bernat. 18 x 28 cms. +Viladesens, 417. 
 
6197 
1330 desembre 3 
Guillem de Ribes, procurador de fra Arnau de Ulnas, comanador de Sant 

Llorenç de les Arenes, orde de l’Hospital, enfranqueix Guillema, filla d’Arnau 
Ferrer de na Benard, de Sant Jordi Desvalls, per 2 sous 8 d. 

N. Pere Costa, de Verges. 16 x 19 cms. +Viladesens, 418. 
 
6198 
(1348) 1349 febrer 24 
Fra Ramon de Cruïlles, comanador de Sant Llorenç de les Arenes, de l’orde de 

l’Hospital, enfranqueix Guillema,filla de Ramon Tomàs, per 2 sous 8 d. 
N. Guillem Bernat, de Verges. 17 x 23 cms. +Viladesens, 419. 
 
6199 
1350 anril 6, Girona 
Berenguer Vives de Mata, parròquia de Viladesens, atès que Berenguer de 

Sitjar i la seva esposa Berenguera havien establert al seu predecessor el 1250 un 
camp de Sant Jordi Desvalls i que ara en té el domini directe Ramon d’Espasèn, 
cavaller, el renuncia per cens excessiu, 

N. Pere Amic. 26 x 33 cms. +Viladesens, 420. 
 
6200 



1369 març 7, Girona 
Guillem Aledis, veí abans de Sant Llorenç de les Arenes i ara de Flaçà, veïnat 

de Ferreres, ven a Maria, esposa de Francesc Minyà, propietària del mas Minyà de 
Sobirànigues, un clos de la Vila Vella de Sant Jordi Desvalls, per 120 sous. 

N. Ramon de Peradalta. 64 x 34 cms. +Viladesens, 421. 
 
6201 
1503 febrer 16, Girona 
Antoni Vicens, del veïnat de Mata, a Viladesens, i Margarida, esposos, venen a 

Bernat Viladevall, de Sant Jordi Desvalls, una feixa situada a Sant Jordi, indret de 
Coll de Valls o Costa Calva, que és a directe domini de l’Almoina, pel preu de 40 
sous. 

Sense cloure. 45 x 34 cms. +Viladesens, 422. 
 
6202 
(1298) 1299 febrer 11 
Bernat, prior del monestir d’Olives, enfranqueix Adelaida, filla de Llorenç 

d’Olives, que passa a ser dona pròpia de l’Almoina, per 2 sous 8 d. 
N. Arnau de Pujols, de Vilademuls. 15 x 24 cms. +Viladesens, 423. 
 
6203 
(1300) 1301 gener 19 
Bernat, prior del monestir d’Olives, enfranqueix Guillema, filla de Bernat 

Esteve, d’Olives, i de Barcelona, de Sant Esteve de Guialbes. 
N. Arnau de Pujols, de Vilademuls. 11 x 20 cms. +Viladesens, 424. 
 
6204 
1305 novembre 8 
Gueraua de Juià, viuda de Ramon de Juià, cavaller, per sí i pel seu fill Ramon 

de Juià, enfranqueix Berenguer Oliver, fill de Ramon Oliver i de Raimunda, de 
Sant Esteve de Guialbes, per 60 sous. 

N. Arnau de Pujols, de Vilademuls. 17 x 25 cms. +Viladesens, 425. 
 
6205 
1344 maig 22 
Pere de Penedés, prior del monestir d’Olives, enfranqueix Berenguer Ballell, 

fill de Pere Ballell i de Maria, d’Olives, parròquia de Sant Esteve de Guialbes, per 
50 sous. 

N. Bernat de Carrera, de Vilademuls. 13 x 26 vms. +Viladesens, 426. 
 
6206 
1369 novembre 20, Castelló 
Berenguer Terrades, regent de l’administració del comtat d’Empúries, 

enfranqueix Elicsendis, filla de Berenguer Rosa d’Olives, per 2 sous 4 diners, 
aquests darrers per al batlle de Verges per raó de batlliu. 

N. Guillem Vidal. 14 x 24 cms. +Viladesens, 427. 
 
6207 
1374 maig 30, Girona 



Ramon de Juià, cavaller, enfranqueix Mateu Cardona, de Sant Esteve de 
Guialbes, i Dolça, filla d’aquest i de Caterina, per 300 sous. 

N. Joan de Fontcoberta. 16 x 30 cms. +Viladesens, 428. 
 
6208 
1552 febrer 20, Barcelona 
Sentència arbitral de Melcior Soler i Pere Sabater, juristes de Barcelona, en el 

plet entre Leonor Sala, esposa de Miquel Sala, pagès natural de Sant Esteve de 
Guialbes i veí de Bàscara, i Ameri Terrades, fill de Joan Terrades, pagès de Sant 
Esteve de Guialbes, sobre l’herència de Narcís i Antoni Terrades, de la que 
assenyalla com a hereu dit Joan Terrades, amb obligació de satisfer a dita Leonor, 
com a neboda, la legítima. 

N. Joan Mora. 58 x 37 cms. +Viladesens, 429. 
 
6209 
(1293) 1294 març 2 
Pere, prior de Santa Maria del castell de Besalú enfranqueix Elicsendis, filla de 

Berenguer de Canelles, de Batipalmes, parròquia d’Orfes, que passa a ser dona 
pròpia de l’Almoina, per 2 sous 8 d. 

N. Pere de Santamaria, de Besalú. S. Bernat Rafael. 11 x 17 cms. +Viladesens, 
430. 

 
6210 
(1336) 1337 febrer 1 
Pere de Cistella, sagristà de Vilabertran, enfranqueix Elicsendis, filla de Pere 

Coscona, d’Avinyonet, per 2 sous 8 d. 
N. Berenguer de Masó, de Vilabertran. 9 x 29 cms. +Viladesens, 431. 
 
6211 
1370 octubre 14, Lladó 
Ramon, abat de Sant Llorenç del Mont, enfranqueix Joan Flobert, de 

Cabanelles, per 40 sous. 
N. Andreu de Ricalbó. 28 x 32 cms. +Viladesens, 432. 
 
6212 
1044 març 17 
Gerbert i la seva esposa Trutgardis, venen a Ramon la possessió que tenen al 

comtat de Girona, als termes de Fellines i Viladesens, al vilar de Leucata, pel preu 
de 8 mancusos “de auro obtimo, cetino et timurino et iafarino”. 

N. Gauzbert, sacerdot. 13 x 29 cms. +Viladesens, 433. 
 
6213 
1233 octubre 13 
Ponç des Baus ven a Bernat de Bordils tota la possessió que té al vilar de 

Candell, a les parròquies de Fellines i Viladesens, per 200 sous dels de 88 el marc. 
N. Bernat de Vic. S.Pasqual. Còpia de 1249. 15 x 16 cms. +Viladesens, 434. 
 
6214 
1233 octubre 13 



Ponç des Baus ven a Bernat de Bordils i als germans d’aquest, Arnau, Guillem 
i Ramon, tota la possessió que té al vilar de Candell, a Fellines i Viladesens, per 200 
sous dels de 88 el marc. 

N. Bernat de Vic. S. Pasqual. Còpia de 1235. 8 x 16 cms. +Viladesens, 435. 
 
6215 
1236 novembre 7 
Agnès, viuda de Ponç, baró d’Orriols, la seva filla Maria, el marit d’aquesta, 

Castelló, i els fills Ponç i Dolça, venen a Guillem Vidal, de Marenyà, els drets que 
tenen al camp que Feliu de sa Font, de Sant Esteve de Guialbes, va arrabassar i va 
uinr al mas Arnau d’Olivera, del vilar de Sant Andreu, per 20 sous. 

N. (...). 18 x 28 cms. +Viladesens, 436. 
 
6216 
1244 desembre 5 
Guillem des Baus i Adelaida, esposos, venen a Pere de Santceloni els drets i 

censos que reben a quatre masos de Candell, parròquia de Fellines, i drets que 
reben a Fellines, Viladesens i Cervià, que ja tenien en feu pel comprador, per 370 
sous. 

N. Bernat de Vic. S. Arnau de Santmartí. 59 x 19 cms. +Viladesens, 437. 
 
6217 
(1255) 1256 febrer 16 
Bernat d’Orriols, fill de Pere d’Orriols, i la seva mare Adelaida, venen a 

l’Almoina, representada pel paborde Pere de Pedrinyà, un terç del domini del mas 
que habita Arnau d’Olivera, situat al Vilar de Sant Andreu, parròquia de 
Terradelles, per 400 sous dels de 88 el marc. 

N. Bernat de Vic. S. Arnau de Santmartí. 61 x 23 cms. +Viladesens, 438. 
 
6218 
1256 març 29 
Ponç de Vilert, sagristà segon de Sant Feliu de Girona, autoritza Pere de 

Santceloni perquè pugui fer monar a la poss essió que té per la seva sagristia a 
Cervià, per portar aigua a un moli que ha de bastir, des de la riera de Cinyana, a 
cens d’una migera de blat, per 15 sous d’entrada. 

N. Bernat de Vic. S. Arnau de Santmartí. 22 x 23 cms. +Viladesens, 439. 
 
6219 
1256 octubre 9 
Pere de Santceloni fa donació al seu germà Bernat en concepte de definició de 

legítima, a més de 1.000 sous esmentats en una altra escriptura, d’una anyada dels 
esplets dels raïms que rep a Viladesens, amb autorització per a aplegar-los al seu 
celler d’aquest lloc. 

N. Bernat de Vic. S. Joan de Porqueres. Carta partida. 15 x 18 cms. 
+Viladesens, 440. 

 
6220 
1244 desembre 12 



Guillem, cambrer del monestir de Banyoles, estableix a Berenguer, fill de 
Berenguer de Candell, el mas que té al vilar de Candell, parròquia de Fellines, a 
atsca i cens d’un parell de gallines, per 15 sous dels de 88 el marc, d’entrada. 

N. Guillem prevere. Còpia de 1267. 32 x 20 cms. +Viladesens, 441. 
 
6221 
1265 desembre 5 
Berenguer, fill de Berenguer de Candell, de Viladesens, defineix al seu pare i al 

seu germà Arnau la legítima i el seu dret sobre el mas Pi de Fellines, per 100 sous i 
una vinya situada prop de la d’Arnau Carrera. 

N. Arnau Morer, domer de Viladesens. Còpia de 1267. 32 x 20 cms. 
+Viladesens, 441bis. 

 
6222 
(1269) 1270 gener 24 
Arnau de Bellver, fill d’Arnau de Bellver, de Fellines, reconeix a Pere de 

Santceloni, ciutadà de Girona, que quan aquest li vengué el directe domini del mas 
de Torre de Fellines, es va retenir una migera de blat i una d’ordi censals sobre el 
mateix. 

N. Bernat de Vic. S. Bernat Palol. 14 x 21 cms. +Viladesens, 442. 
 
6223 
(1292) 1293 gener 18 
Saurina de Torrent, filla de Berenguer de Sitjar i Berenguera de Palagret, 

esposos, ven al seu cosí Hug d’Espasèn els masos Pellicer, que habita Ramon 
pellocer, Arnau, on viu Estefania Arnau, filla de Ramon Arnau, i Sitjar, que 
habiten Beatriu Sitjar i el seu fill Guillem; li ven a més diversos drets que li fan 
Arnau Isarn, Ramon Ballell, Pere Palet, Arnau Vendrell, Juliol Rosselló, Maria 
Ramonella, Bernat Castellà, Pere Adroher i Bernat Gifre de Mata, tots de 
Viladesens i Fellines, per 1.500 sous. 

N. Bernat de Reixach, de Banyoles, 59 x 33 cms. +Viladesens, 443. 
 
6224 
(1303) 1304 gener 30 
Arnau d’Olivera, del Vilar de Sant Andreu, parròquia de Terradelles, i la seva 

esposa Maria, fan heretament a la seva filla Alamanda del seu mas d’Olivera i dels 
seus béns, exceptuant-ne el camp Morer, que tenen a Orriols. I Girò, fill d’Eliseu 
(Elisii) d’Esterria de Vilella, parròquia de Vilafreser, dòna a dita Alamanda 800 
sous en donació per causa de núpcies, que ella correspon amb altres tants, i 
assgura la suma sobre béns que té per l’Almoina i per la casa del Temple 
d’Aiguaviva. 

N. Besalú Burgués. Carta partida. 33 x 27 cms. +Viladesens, 444. 
 
6225 
1337 maig 31 
Agnès, filla de Pere de Santceloni, ciutadà de Girona, i amb consentiment del 

seu marit, Bernat d’Escala, senyor de Vinyoles, firma rebut a Pere de Casadevall, 
clergue de Girona, de 10.000 sous, preu de la venda de la seva possessió situada a 
Fellines, Viladesens, Cervià i Vilafreser, i de les seves persones pròpies: Pere Feliu 
i Berenguera, Jaume Sastre i Elicsendis, de Fellines; Guillem Sastre i Brunissendis, 



mig mas Ros de Locata i les seves persones, masos Bordils, Sans, Eybelí i Domènec 
àlies Batlle. 

N. Arnau de Mas. 23 x 32 cms. +Viladesens, 445. 
 
6226 
1310 juny 25 
Arnau de Bordils, fill d’Arnau de Bordils, cavaller, defineix al seu oncle 

Huguet d’Espasèn, el seu dret sobre el mas Pellicer que per ell té Ramon Pellicer, 
el d’Estefania Arnau, el de Beatriu Sitjar i el seu fill Guillem, un parell de gallines 
de cens que fa Arnau Isarn i tots els drets que pugués tenir a Viladesens i Fellines. 

N. Guillem Bernat. 19 x 25 cms. +Viladesens, 446. 
 
6227 
1322 juny 24 
Huguet d’Espasèn, fill d’Huguet d’Espasèn cavaller, ven a Pere Ballell, fill de 

Ramon Ballell de Viladesens, home propi seu i batlle de les seves rendes a 
Viladesens, totes les tasques i drets que rep a Viladesens i Fellines, per un cens de 
10 migeres d’ordi, una migera de balt i 5 sous. 

N. Jaume de Puig., de Banyoles. Carta partida. 36 x 39 cms. +Viladesens, 447. 
 
6228 
(1336) 1337 febrer 9 
Bernat d’Escala, senyor de la casa de Vinyoles, firma rebut a la seva esposa 

Agnès d’11.000 sous, pels que ella ha venut a Bonanat de Bordils, ciutadà de 
Girona, els drets que rebia a Fellines i Viladesens, dels quals 7.000 en comptant i 
4.000 com a part del dot donat a Bonanata, filla dels sos; i també de 100 sous d’un 
establiment fet a Vicenç de Bellver, 800 d’una definició feta a Berenguer Renall, 
300 d’atuells de vi, 330 d’una venda de Parlavà, 200 llegat de Margarida, viuda de 
Guillem Sunyer, i 110 d’un establiment a Pere Dalmau, de Fellines, per un total de 
9.840 sous en comptant. 

N. Jaume Comte. 36 x 29 cms. +Viladesens, 448. 
 
6229 
1337 jyny 2 
Pere de Font, de Fellines, batlle dels drets de Pere de Casadevall, clergue de 

Girona, a Fellines,Cervià i Viladesens, per compra feta a Agnès, filla de Pere de 
Santceloni i esposa de Bernat d’Escala, promet exercir fidelment la seva batllia, 
amb retenció del redelme. 

N. Arnau de Mas. Carta partida. 15 x 34 cms. +Viladesens, 449. 
 
6230 
1337 maig 31 
Agnès, filla de Pere de Santceloni, amb consentiment del seu marit Bernat 

d’Escala, senyor de Vinyoles, ven a Pere de Casadevall que compra com a privada 
persona, tota la possessió que té a Fellines, Viladesens, Cervià i Vilafreser, per 
divisió feta amb la seva germana Margarida, esposa de Ramon de Sitjar, a causa 
de la mort intestada del seu pare, consistent el la mesitat dels masos Ros de Locata, 
Bordils, Sans, Abulí i Batlle o Domènec, el domini sobre Pere Feliu i Berenguera, 
Jaume Sastre i Elicsendis i Guillem Sastre i Ermessendis, persones pròpies, i altres 
drets ressenyats en un capbreu rebut per Arnau de Mas, pel preu de 10.000 sous. 



N. Arnau de Mas. 63 x 44 cms. +Viladesens, 450. 
 
6231 
a) 1337 maig 31 
Agnès, filla de Pere de Santceloni i esposa de Bernat d’Escala, ciutadà de 

Girona, fa procura a Bonanat de Bordils, draper de Girona, per manar als 
propietaris dels masos Ros, Bordils, Sans i Batlle, i a Pere Feliu, Guillem Sastre, 
Jaume Sastre i les seves esposes, que facin homenatge a l‘Almoina 

b) 1337 juny 2 
Bonanat de Bordils dona possessió a Pere de Casadevall clergue, de les rendes 

venudes a aquest darrer per Agnès, esposa de Bernat d’Escala, situades a Fellines, 
Cervià, Viladesens i Vilafreser. 

N. Arnau de Mas. 35 x 35 cms. +Viladesens, 451. 
 
6232 
1337 juny 6, Girona 
Pere de Casadevall, que ha comprat a Agnès, filla de Pere de Santceloni i 

esposa de Bernat d'Escala, les rendes que aquesta percebia a Fellines, Cervià i 
Viladesens pel preu de 10.000 sous, promet a Berenguer de Puig, clergue que ha 
contribuit amb 2.000 sous al pagament, 60 sous censals mentre visqui, i 40 sous 
després de la seva mort, en vista a dotar un aniversari a la seu. I dit Berenguer 
institueix amb la mateixa renda un aniversari de 40 preveres a la seu 

N. Arnau de Mas. 34 x 41 cms. +Viladesens, 452. 
 
6233 
1337 desembre 10 
Pere de Casadevall, clergue de Girona, ven a Arnau de Palol, tresorer de la 

seu, que compra en nom propi, la meitat de l’adquisició de propietats de Fellines, 
Viladesens, Cervià i Vilafreser que ha fet a Agnès, filla de Pere de Santceloni, pel 
preu de 5.000 sous. 

N. Ramon de Bruguera. 43 x 44 cms. +Viladesens, 453. 
 
6234 
(1339) 1340 març 23 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, promet a Arnau de Palol, tresorer 

de la seu que ha bestret la meitat de la compra feta per l’Almoina a Agnès, filla de 
Pere de Santceloni, que li farà celebrar dos aniversaris a la seu, un a Sant Daniel, i 
que donarà 30 sous als clergues de Palol d’Onyar amb anàloga finalitat. 

N. Ramon de Bruguera. 42 x 42 cms. +Viladesens, 454. 
 
6235 
1339 setembre 23 
Arnau de Palol, tresorer de la seu, fa donació a l’Almoina, en mà de Pere de 

Casadevall, paborde de la mateixa, de la meitat de la compra que dit Pere déu a 
Agnès, filla de Pere de Santceloni, de les possessions que aquesta tenia a Fellines, 
Vilafreser, Cervià i Viladesens, a condició que l’Almoina li faci celebrar 
aniversaris a la seu, Sant Daniel i Palol d’Onyar. 

N. Ramon de Bruguera. 39 x 52 cms. +Viladesens, 455. 
 
6236 



1388 novembre 7, Avinyonet. 
Constança, filla de Ramon de Costa, donzell, i viuda de Ramon de Galliners, 

donzell, fa donació a Pere de Galliners, fill seu, de la casa que habita, al castell 
d’Avinyonet, amb la possessió dita de Puig, el mas que habita Jaume Margall, i el 
mas Bofill que habita Pere Soler, tot d’Avinyonet, i 3.000 sous. 

N. Guillem Llobet. Carta partida. 60 x 61 cms. +Viladesens, 456. 
 
6237 
1431 agost 21, Girona 
Berenguer d’Espasèn, fill d’Huguet d’Espasèn, donzell d’Ollers, i Pere de 

Bergadà, paborde de l’Almoina, pacten les condicions per perfeccionar la venda 
del primer al segon de les seves possessions de Viladesens, Sant Jordi Desvalls i 
Fellines, pel preu de 7.600 sous. 

N. Bernat Ferran. 64 x 64 cms. Català. +Viladesens, 457. 
 
6238 
1431 setembre 21, Sant Hipòlit de la Salanca 
Beatriu, filla d’Huguet d’Espasèn, donzell d’Ollers, i esposa de Ramon de 

Canet, donzell de Sant Vicenç de Canet, i Anna, filla de Francesc de Catllar, 
cavaller de Sant Hipòlit, diòcesi d’Elna, i esposa de Berenguer d’Espasèn, fan 
procura a Pere Costa, escrivent de Girona, per firmar la venda feta per Berenguer 
d’Espasèn, germà de dita Beatriu, a Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, de 
possessions situades a Viladesens, Sant Jordi Desvalls i Fellines. 

N. Joan Ponç, notari de Corçà.33 x 32 cms. +Viladesens, 458. 
 
6239 
1431 octubre 30, Besalú 
Berenguer, abat de Sant Pere de Besalú, fill de Ramon d’Espasèn, donzell, i 

Amèlia, esposos, reconeix al seu nebot Berenguer d’Espasèn, fill del seu germà 
Huguet, que dels 7.500 sous pels que aquest vegué a Pere de Bergadà, paborde de 
l’Almoina, les rendes que rebia a Viladesens, Fellines i Sant Jordi Desvalls, n’ha 
rebut 27 lliures 10 sous que li corresponen per dret d’herència. 

N. Joan d’Ornós. 22 x 28 cms. +Viladesens, 459. 
 
6240 
1432 novembre 15, Girona 
Pere de Costa, escrivent de Girona, procurador de Berenguer d’Espasèn, 

ratifica davant Pere Ferrer, vicari general del cardenal Joan de Casanova, 
administrador del bisbat de Girona, la venda que ha fet a Pere de Bergadà, 
paborde de l’Almoina, de les seves possessions de Viladesens, Fellines i Sant Jordi 
Desvalls, per 7.600 sous. 

N. Antoni Costa, de la cúria episcopal. 48 x 51 cms. +Viladesens, 460. 
 
6241 
1453 abril 11. Girona 
Bartomeu Oliveres, del Vilar de Sant Andreu de Terradelles, la seva esposa 

Francesca i Jaume Oliveres, parede dita Francesca, venen a Pere Birba, de 
Fellines, una terra situada a Terradelles i Orriols, dita la Serra, per 80 sous. 

N. Berenguer Ferrer sa Sala. Còpia posterior. 49 x 35 cms. +Viladesens, 461. 
 



6242 
1243 novembre 2 
Berenguer de Candell, de Viladesens, cabreva a Guillem, cambrer del monestir 

de Banyoles, unes terres del vilar de Candell, dites de Pi, de Roca, sa Pujanella, 
Falgars, un clos sota el camp de Pi, Cros de Vidal i Camp Major. 

N. Joan, levita de Banyoles. Còpia de 1265. 10 x 24 cms. +Viladesens, 482. 
 
6243 
1348 juliol 19 
Testament de Guillema, esposa de Ramon Isarn, de Viladesens, que pren per 

marmessors Pere Adroher, Guillem Colobret, clergue, i el seu marit, Ramon; 
elegeix sepultura a Viladesens; fa llegats de devoció; fa deixes a Guillem Berenguer 
i Brunissendis, pares seus, a Ermessendis, filla de Pere Isarn, a Cília, Brunissendis 
i Ramon, fills seus, i institueix hereu el fill Bernat. 

N. Arnau de Pou, domer de Viladesens. 22 x 54 cms. +Viladesens, 489. 
 
6244 
1428 abril 20, Centenys 
Clàusules del testament de Margarida, viuda d’Huguet d’Espasèn, donzell 

d’Ollers, que pren per marmessors el seu germà, Galceran d’Om, cambrer de 
Cuixà, el el seu fill Berenguer d’Espasèn; institueix hereu el seu fill referit, al que 
substitueix la seva filla Isabel, esposa de Guillem, Arnau de Palol, l seva filla 
Beatriu, i el seu germà Bernat d’Oms, cavaller, a condició de que pagui 100 lliures 
bar. Al seu nebot, Ponç de Biert. 

N. Andreu Bofill, rector del Torn 
Còpia de 1432, 34 x 40 cm 
+Viladesens, 490. 
 
6245 
1321 setembre 9 
Ermessendis, filla de Guillem de Carrer, esposa de Pere de Crosella de Vall, de 

Vilamarí, es fa dona pròpia de Guillem Pere de Santapau, obtentor del benefici 
fundat per Guillem de Queixàs a l’altar de Tots Sants de la seu. 

N. Berenguer Roig, de la cúria episcopal. Carta partida. 21 x 22 cms. 
+Vilamarí 1. 

 
6246 
1255 abril 13 
Pere de Mata, fill de Pere de Mata cavaller, enfranqueix Adelaida Teixidor, de 

Mata, filla de Joan Martí, de Mata; la definició és confirmada per Gueraua, esposa 
de l’atorgant. 

N. Guillem Pere, de Castelló. 15 x 18 cms. +Vilamarí 2. 
 
6247 
(1277) 1278 febrer 22 
Pere de Roca, fill de Ramon de Roca de Juïgues, cavaller, ven a Guillem Pere 

de Castellar, canonge, i Guerau Jordà, clergue de la seu, marmessors de Guillem 
de Montgrí, sagristà de la mateixa seu, totes les posessions que té a Vilamarí, al 
vilar de Juïgues, el seu “stallium”, els masos Sobirà, Crohela, Vall, Om i Vilardell; 
drets que rep als masos Vall, Font i Roca, de Juigues, als masos Pellicer i Castelló 



de Quarantelles, i Sibiula, d’Ollers, exceptuant-ne una coromina; la vinya de 
Pradal, la persona de Joan Pellicer i una casa per al prevere de Sant Pere de 
Juïgues, per 6.000 sous. 

N. Bernat de Reixach, de Banyoles. S. Arnau Guillem de Puig. 78 x 44 cms. 
+Vilamarí 3. 

 
6248 
(1277) 1278 febrer 22 
Pere de Roca, fill de Ramon de Roca de Juïgues, cavaller, garanteix d’evicció a 

Guillem Pere de Castellar, canonge, i Guerau Jordà, clergue de la seu, marmessors 
de Guillem de Montgrí, dsgristà de la mateixa seu, la venda que els ha fet de la 
possessió de Juïgues, situada a Vilamarí i Sant Marçal de Quarantelles 

N. Bernat de Reixach, de Banyoles. S. Arnau Guillem de Puig. 25 x 26 cms. 
+Vilamarí 4. 

 
6249 
a) (1277) 1278 febrer 22 
Pere de Roca, fill de Ramon de Roca de Juïgues, cavaller, firma rebut a 

Guillem Pere de Castellar, canonge, i Guerau Jordà, clergue de la seu, marmessors 
de Guillem de Montgrí, sagristà de la mateixa seu, de 6.000 sous bar de tern, preu 
de la possessió de Vilamarí i Sant Marçal de Quarantelles que els ha venut. 

b) (1277) 1278 març 5 
Beatriu de Cases, mare de Pere de Roca, firma l’anterior venda, i especialment 

la del mas Vilardell, on tenia hipotecada la dot. 
N. Bernat de Reixach, de Banyoles. S. Arnau Guillem de Puig. 41 x 21 cms. 

+Vilamarí 5. 
 
6250 
1298 juliol 23 
Arnau Adroher, clergue de Girona, redueix el cens de blat que li fa el mas 

Sobirà de Juïgues, parròquia de Vilamarí, a 22 sous, i dòna a l’hereu del mas mitja 
jova, mitja batuda i una mantada de palles i una garba de sarments que el mas 
Berenguer de Roca, del mateix lloc, fa en auxili de cens; i Jaume Sobirà es 
compromet a pagar el cens així reduït. 

N. Pere Burgués. Carta partida. 21 x 26 cms. +Vilamarí 6 
 
6251 
1298 juny 23 
Arnau Adroher, clergue de Girona, redueix les prestacions que rep del mas 

Cruella de Vall, de Juïgues, parròquia de Vilamarí a 16 sous bar., concessió que 
Berenguera de Corella accepta i s’obliga a satisfer. 

N. Pere Burgués. Carta partida. 20 x 31 cms. +Vilamarí 7. 
 
6252 
1298 juny 23 
Arnau Adroher, clergue de Girona, redueix el cens que li fa el mas Vilardell, 

de Vilamarí, a 20 sous, concessió que Pere de Vilardell accepta i es compromet a 
pagar. 

N. Pere Burgués. Carta partida. 24 x 26 cms. +Vilamarí 8. 
 



6253 
1302 maig 3 
Bernat de Prat, de Besalú, enfranqueix Bernat, fill de Pere pagès, de Besalú 

[que casa al mas Cruella de Juïgues], per 40 sous. 
N. Bernat de Prat. S. Guillem Burgués. 18 x 22 cms. +Vilamarí 9. 
 
6254 
1309 setembre 30 
Berenguer Julià, que ha entrat al mas Cruella de Mont, de Juïgues, es fa home 

propi d’Arnau Adroher, clergue de Girona 
N. Besalú Borgués. 9 x 19 cms. +Vilamarí 10. 
 
6255 
(1311) 1312 març 6 
Garsendis, esposa de Ramon d’Om, de Juïgues, parròquia de Vilamarí, filla de 

Berenguer d’Abella, de Vilert, es fa dona pròpia d’Arnau Adroher, clergue de 
Girona. 

N. Arnau de Pujols, de Vilademuls. 11 x 18 cms. +Vilamarí 11. 
 
6256 
(1312) 1313 febrer 5 
Bernat Pagès, de Briolf, es fa home propi d’Arnau Adroher, clergue de la seu, 

per haver entrat al mas Cruella de Vall, de Juïgues. 
N. Pere Burgués. 12 x 21 cms. +Vilamarí 12. 
 
6257 
(1320) 1321 febrer 5 
Berenguer Vilert, clergue de Vilamarí i senyor del mas Ponç del mateix lloc, 

enfranqueix Bernat Ponç, de Vilamarí, per 60 sous. 
N. Arnau de Pujols, de Vilademuls. 13 x 22 cms. +Vilamarí 13. 
 
6258 
1321 abril 6 
Bernat Ponç de Vilamarí es fa home propi dels hereus d’Arnau Adroher en mà 

dels marmessors d’aquest, Bernat Barrau i Ramon de Clota, clergues de la seu. 
N. Pere Massanet. 15 x 25 cms. +Vilamarí 14. 
 
6259 
(1322) 1323 abril 3 
Guillema d’Om, de Juïgues, parròquia de Vilamarí, junt amb Pere d’Om i 

Brunissendis, fills seus, reconeixen a Pere de Miars, paborde de l’Almoina, ser 
homes propis seus i prometen fer de cens dita Guillema un parell de gallines, i elss 
eus fills, un quartó de cera cada un. 

N. Arnau de Mas. 11 x 28 cms. +Vilamarí 15. 
 
6260 
1323 juliol 7 
Pere de Miars, paborde de l’Almoina, redueix les prestacions que a aquesta fa 

el mas Cruella de Mont de Juïgues, parròquia de Vilamarí, a cens de 19 sous. 
N. Pere Massanet. Carta partida.. 31 x 31 cms. +Vilamarí 16. 



 
6261 
1323 juliol 12 
Pere de Miars, paborde de l’Almoina, estableix a Pere de Masó, de Vilamarí, 

una casa que l’Almoina té al vilar de Sant Pere de Juïgues, per llegat fet per Arnau 
Adroher, antic paborde, a cens de 2 sous 6 diners, i reserva de poser-hi servar el 
blat de l’Almoina, per 100 sous d’entrada. 

N. Francesc Simó. Carta partida.. 34 x 31 cms. +Vilamarí 17. 
 
6262 
1324 març 29 
Ramon d’Om, de Juïgues, parròquia de Vilamarí, ven a Pere de Juïgues un 

hort a la ribera de Juïgues, per 30 sous, amb reserva de terços i censos per a 
l’Almoina. 

N. Arnau de Pujols, de Vilademuls. 25 x 27 cms. +Vilamarí 18. 
 
6263 
1331 març 27 
Ermessendis, esposa de Berenguer d’Om, de Juïgues, parròquia de Vilamarí, 

es fa dona pròpia de Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina. 
N. Arnau Barceló, de Vilademuls. 17 x 27 cms. +Vilamarí 19. 
 
6264 
1329 juliol 19 
Guillem Ramon de Lavina, de Viladamí, reconeix a Bernat de Pera, paborde 

de l’Almoina, ser home propi d’aquesta, per ser fill de Pere de Lavina i Raimunda, 
esposos, i promet cens d’una lliura de cera. 

N. Ramon Viader. 17 x 28 cms. +Vilamarí 20. 
 
6265 
1324 desembre 2 
Pere de Juïgues, cavaller de Vilamarí, i la seva esposa Agnès, estableixen a 

Berenguer Guerau, teixidor natural de Fontcoberta i a la seva esposa Ermessendis, 
la borda de Roca, que havia estat de Joan de Roca i Raimunda, esposos i que 
l’atorgant comprà a Huguet d’Espasèn, cavaller, situada a Juïgues, a tasca i amb 
retenció de certes terres, per 50 sous d’entrada. 

N. Arnau de Pujols, de Vilademuls. Carta partida. 31 x 44 cms. +Vilamarí 21. 
 
6266 
1327 octubre 30 
Sibilꞏla Pellicer, de Sant Marçal de Quarantelles i la seva filla Sibilꞏla venen a 

Ramon Feliu, de la mateixa parròquia, una terxa situada a Vilamarí, indret de 
Prat de Juïgues, per 22 sous, amb reserva de terços i lluïsmes per a l’Almoina. 

Sense cloure. 24 x 28 cms. +Vilamarí 22. 
 
6267 
1332 abril 9 
Ermessendis, esposa de Pere de Vilardell, de Vilamarí, es fa dona pròpia de 

l’Almoina, amb consentiment del seu marit. 
N. Ramon Rull, de Vilademuls. 15 x 32 cms. +Vilamarí 23. 



 
6268 
1327 abril 10 
Pere de Juïgues firma debitori a Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, de 

200 sous, import de la venda feta per aquest dels fruits del mas Crosella de Vall, de 
Juïgues. 

N. Guillem Simó, de Vilademuls. 15 x 33 cms. +Vilamarí 24. 
 
6269 
1339 juny 15 
Raimunda, filla de Gironès Ferrer, de Martís, parròquia d’Esponellà, es fa 

dona pròpia de Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, per haver-se casat al 
mas Om de Juïgues, amb Berenguer d’Om. 

N. Bernat de Carrera. 15 x 27 cms. +Vilamarí 25. 
 
6270 
1343 desembre 
Pere de Masó, de Juïgues, parròquia de Vilamarí, fa donació a la seva germana 

Elicsendis de 1.400 sous i dos vestits, que ella constitueix en dot per a Pere Cervià, 
de Corts, que li afegeix el tantumdem i 200 sous més, pels que hipoteca possessions 
que es descriuen. 

Sense cloure. Carta partida., 50 x 29 cms. +Vilamarí 26. 
 
6271 
1346 novembre 2 
Berenguer de Cruhella, fill de Berenguer de Cruhella de Vall, de Vilamarí, 

reconeix a Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, ser home propi seu i promet 
pagar-li 12 diners de cens. 

N. Francesc Feliu. 13 x 29 cms. +Vilamarí 27. 
 
6272 
1356 juliol 9, Girona 
Pere, fill de Ramon de Valls, de Salitja, es fa home propi de Ramon de Clota, 

paborde de l’Almoina, per haver contret matrimoni amb Bonanata, filla de Pere 
Vilardell i Ermessendis, esposos, al mas Vilardell de Vilamarí. 

N. Ramon Gil. 19 x 38 cms. +Vilamarí 28. 
 
6273 
1356 juliol 9, Girona 
Bonanata, filla i hereva de Pere de Vilardell i Ermessendis, esposos, reconeix a 

Ramon de Clota, paborde de l’Almoina, ser dona pròpia seva, amb consentiment 
del seu marit, Pere de Valls. 

N. Ramon Gil. 18 x 38 cms. +Vilamarí 29. 
 
6274 
1356 maig 12, Vilademuls 
Sentència del jutge Bernat Sunyer, de la cort del castell de Vilademuls, amb 

inserció del procés començat cinc anys abans, que declara abandonat en mans de 
l’Almoina el mas Crosella de Juïgues, parròquia de Vilamartí. 

N. Pere Bru. 72 x 55 cms. +Vilamarí 30. 



 
6275 
1358 març 21, Girona 
Bonanata, filla de Pere de Vilardell, de Vilamarí, cabreva a Ramon de Clota, 

paborde de l’Almoina, el mas Vilardell i les terres que es descriuen. 
N. Ramon de Bruguera. 49 x 59 cms. +Vilamarí 31. 
 
6276 
1363 març 15, Vilademuls 
Bernat Feliu, natural de Sant Marçal de Quarantelles, veí de Terradelles, ven a 

Pere Roig de Sant Marçal una terra que té al terme de Vilamarí, indret de Port de 
Juïgues, per 20 sous. 

Sense cloure. Carta a partir, 52 x 33 cms. +Vilamarí 32. 
 
6277 
1366 anril 20, Vilademuls 
Jaume de Crosella, de Juïgues, parròquia de Vilamarí, ven a Bernat Sabater, 

també de Vilamarí, per a dotar un aniversari fundat pel pare d’aquest, dit 
igualment Bernat Sabater, a celebrar a Vilamarí, un cens de 12 diners que fa 
Guillem de Valls, de Juïgues, per una terra situada a Juïgues, indret des Codrons. 

Sense cloure. 34 x 36 cms. +Vilamarí 33. 
 
6278 
1373 març 30, Girona 
Joan Flobert, natural de Terradelles, que s’ha casat al mas Sobirà de Juïgues, 

parròquia de Vilamarí, enfranquit per l’abat de Sant Llorenç del Mont, es fa home 
propi de Pere Dalmau, paborde de l’Almoina. 

N. Ramon Gil. 22 x 25 cms. +Vilamarí 34. 
 
6279 
1374 desembre 11, Girona 
Pere de Roca, de Juïgues, parròquia de Vilamarí i el seu gendre Simon, firmen 

a Jaume Soler, paborde de l’Almoina, debitori de 15 lliures, de les quals 100 sous 
per a la reducció de la remença dels homes del mas Masó, i 10 lliures pel foriscapi i 
batlliu del mateix mas, que han comprat. 

N. Ramon Gil. 21 x 29 cms. +Vilamarí 35. 
 
6280 
1387 febrer 28 i juny 7, Vilademuls 
Procés fet davant el jutge Bernat de Lunato, del castell de Vilademuls i a 

instància de l’Almoina, per subhastar el mas Masó de Vilamarí, que ha restat sense 
tenidor i és adjudicat a la mateixa Almoina per 5 sous. 

N. Pere Sitjar. 48 x 69 cms. +Vilamarí 36. 
 
6281 
1387 març 28, Girona 
Berenguera, esposa de Joan Vinyals, de Vilamarí, renuncia per cens excessiu el 

mas Masó de Juïgues, que ha heretat del seu pare, Pere de Roca. 
N. Pere de Pont. 22 x 25 cms. +Vilamarí 37. 
 



6282 
1287 octubre 18, Girona 
Joan Subirà, de Juïgues, parròquia de Vilamarí, cabreva a Pere radulf, 

paborde de l’Almoina, el mas Masó i terres que es descriuen. 
N. Guillem Llobet. 52 x 35 cms. +Vilamarí 38.  
 
6283 
1399 octubre 18, Girona 
Sibilꞏla, filla de Jaume Hospital, d’Olives, parròquia de Sant Esteve de 

Guialbes, enfranquida pel prior d’Olives, es fa dona pròpia de Pere de Bergadà, 
paborde de l’Almoina, per haver-se casat al mas Sobirà de Juïgues, parròquia de 
Vilamarí. 

Sense cloure. 17 x 31 cms. +Vilamarí 39. 
 
6284 
1401 agost 30, Girona 
Francesca, esposa de Francesc Codina, de Vilamarí, es fa dona pròpia de Pere 

de Bergadà, paborde de l’Almoina, per haver-se casat al mas Codina. 
Sense cloure. 15 x 31 cms. +Vilamarí 41. 
 
6285 
1402 desembre 4, Girona 
a) Jaume Vilardell, propietari del mas Vilardell de Juïgues, parròquia de 

Vilamarí, reconeix ser home propi de Bere de Bergadà, paborde de l’Almoina. 
b) Confessió semblant fa Caterina, filla de Bernat Güell, de Medinyà, esposa de 

dit Jaume Vilardell. 
Sense cloure. 31 x 29 cms. +Vilamarí, 42. 
 
6286 
1591 abril 29, Vilamarí 
Joan Homs, pagès del veïnat de Juïgues, parròquia de Vilamarí, ven a Joan 

Savall, prevere de Sant Vicenç de Camós, a carta de gràcia, una vinya situada a 
Juïgues, indret de Costes de Miralles, de 5 vessanes, pel preu de 40 lliures. 

Sense cloure. 58 x 44 cms. +Vilamarí 43. 
 
6287 
1538 octubre 15, Girona 
Rafael Sobirà, de Vilamarí, cabreva a Baldiri Balle, paborde de l’Almoina, 3’5 

vessanes de terra situades prop del torrent de Gorg, de Vilamarí, que havien estat 
del mas Saula. 

N. Joan Gonech. 15 x 40 cms. +Vilamarí 44. 
 
6288 
1225 setembre 30 
Dalmau, vescomte de Rocabertí i senyor de Vilademuls, ven a Bernat Renall, 

de Girona, tota la possessió que té a Viladamí i drets sobre el mas Guerau de 
Centenys, pel preu de 2.500 sous dels de 88 el marc. 

N. Joan, prevere. 12 x 18 cms. +Vilamarí 45. 
 
6289 



1237 novembre 13 
Pere de Vilar i la seva mare Maria, amb consentiment de Bernat Renall, 

estableixen a Besalú de Masnovell un camp situat al pla de Viladamí, a cens de 3 
diners i tasca. 

N. Guillem, prevere. Còpia de 1360. 18 x 28 cms. +Vilamarí 46. 
 
6290 
1280 juliol 14 
Sibilꞏla, filla de Bernat Renall, de Centenys, i esposa d’Arnau Ermengol, de 

Girona, fa donació a l’Almoina de tots els béns que té a Viladamí, béns que el seu 
pare havia rebut de Dalmau de Rocabertí, senyor de Vilademuls, amb reserva 
d’usdefruit per ella i el seu marit, i de violari de 100 sous per a Guillema 
d’Espasèn. 

N. Bernat de Reixach, de Banyoles. 46 x 27 cms. +Vilamarí 47. 
 
6291 
1280 juliol 14 
Sibilꞏla, filla de Bernat Renall, redueix el cens que li fa el mas Lavina de 

Viladamí i prestacions personals a 9 sous 8 diners; Ramon de Lavina accepta la 
commutació i s’obliga a pagar el cens. 

N. Bernat de Reixach, de Banyoles. 22 x 24 cms. +Vilamarí 48. 
 
6292 
1280 juliol 14 
Sibilꞏla, filla de Bernat Renall, redueix el cens que li fa el mas de Coma de 

Viladamí, a 6’5 sous, reducció que Joan de Querol, propietari del mas accepta i 
s’obliga a pagar. 

N. Bernat de Reixach, de Banyoles. Còpia de 1320. 22 x 26 cms. +Vilamarí 49. 
 
6293 
1280 juliol 14 
Testament de Sibilꞏla Renall, de Centenys, esposa d’Arnau Ermengol, ciutadà 

de Girona, que pren per marmessors el paborde de l’Almoina, Joan Llorenç de 
Banyoles i Joan Simon, clergue de Centenys; firma la fundació que té feta d’un 
benefici a Centenys, fa deixes, entre elles a l’església de la seu “cuius sum 
parochiana”, i institueix hereva l’Almoina. 

Reparació de 1284, autoritzada per Joan Llorenç, jutge. 56 x 32 cms. 
+Vilamarí 50. 

 
6294 
(1287) 1288 gener 20 
Guillem Gaufred, tresorer de la seu, que té en violari una possessió a les 

parròquies de Vilert, Orfes i Viladamí pel monestir de Banyoles, per sí i per dit 
monestir enfranqueix Ermessendis, filla de Pere Batlle, de Viladamí, per 2 sous 8 
d. 

N. Rostany, clergue de Vilert. 17 x 23 cms. +Vilamarí 51. 
 
6295 
1293 desembre 3 



Perpinyà de Llobera, de Viladamí, ven a Arnau Adroher, paborde de 
l’Almoina, 3 sous menys 2 diners que en auxili de cens que fa a l’Almoina, rep de la 
borda de Mor, a Viladamí, per 76 sous; i Guillem de Mor s’obliga a pagar el cens 
al nou propietari. 

N. Besalú Burgués. 30 x 25 cms. +Vilamarí 52. 
 
6296 
1294 maig 14 
Guillem de Mor, de Viladamí, reconeix a Arnau Adroher, clergue de Girona, 

que està obligat a donar-li cada anu 3 sous menys 2 diners, que antigament el mas 
de Mor donava a Perpinyà de Llobera, de Viladamí, en auxili de cens que aquest fa 
a l’Almoina. 

N. Besalú Burgués. Carta partida.. 9 x 17 cms. Hi ha els dos exemplars. 
+Vilamarí 53. 

 
6297 
1294 maig 12 
Ermessendis, esposa de Guillem Batlle, d’Ollers, ratifica a Arnau Adroher, 

paborde de l’Almoina, la venda que el seu marit i el seu fill han fet a la mateixa 
Almoina de la batllia de la possessió que l’Almoina té per llegat de Sibilꞏla Renall, 
viuda d’Arnau Ermengol a Viladamí. 

N. Bernat de Reixach, de Banyoles. 18 x 36 cms. +Vilamarí 54. 
 
6298 
1317 setembre 12 
Berenguer Batlle, d’Ollers, fill de Guillem Batlle, firma a Arnau Adroher, 

paborde de l’Almoina, la batllia de les possessions que l’Almoina té a Viladamí, 
venuda a dit Arnau per Ramon Batlle, germà de l’atorgant, i rep per això 50 sous. 

N. Jaume Tresfort. 31 x 34 cms. +Vilamarí 55. 
 
6299 
(1309) 1310 febrer 3 
Ramon de Vila, de Serinyà, per sí i per la seva esposa Gueraua, ven a Arnau 

Adroher, paborde de l’Almoina, mitja tasca dels esplets que rep al camp de Solà de 
Cassanea, a Viladamí, que per ell tenen Berenguer de Casademont, batlle de 
Centenys, i Ramon de Vallpedrosa, per 30 sous. 

N. Besalú Burgués. 27 x 31 cms. +Vilamarí 56. 
 
6300 
1309 octubre 20 
Ramon de Vallpedrosa, de Viladamí, reconeix a Ramon de Vila, de Serinyà, 

que els camps de Solà i de Cassanya, de Viladamí, es tenen per l’Almoina i per dit 
Ramon, als quals fan tasca i 14 diners per una vinya, mentre no s’arrenqui. 

N. Arnau de Pujols, de Vilademuls. 29 x 32 cms. +Vilamarí 57. 
 
6301 
1313 agost 1 
Guillem de Querol, de Viladamí, i Brunissendis, esposos, venen a Ramon 

Bonaventura, del mateix lloc, un tros de terra situat a l’indret de Garrassan, per 2 
sous, amb reserva de terços i lluïsmes per a l’Almoina i de tasca per al mas Querol. 



N. Arnau de Pujols. 24 x 27 cms. +Vilamarí 58. 
 
6302 
1311 maig 23 
Bernat de Masnovell, Joan Rei i Ramon Sabater, tots de Viladamí, reconeixen 

a Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, ser homes propis seus i fer-li cens, el 
primer de 20 diners, el segon de 18 i el tercer de 16. 

N. Guillem de Quer. Carta partida.. 18 x 19 cms. +Vilamarí 59. 
 
6303 
1314 setembre 1 
Ramon, prior de Santa Maria de Lladó, enfranqueix Gueraua, filla de Bernat 

de Jonqueres, de Maià, que passa a ser dona pròpia de l’Almoina [en casar amb 
Guillem Lavida, de Viladamí], per 2 sous 8 d. 

N. Berenguer Treball. 17 x 23 cms. +Vilamarí 60. 
 
6304 
1329 abril 29 
Margarida, filla de Ramon d’Estrada, de Merlant, i esposa de Castelló de 

Llobera, de Viladamí, es fa dona pròpia de Bernat de Pera, paborde de l’Almoina, 
per haver entrat al mas Llobera. 

N. Jaume de Puig, de Banyoles. 14 x 31 cms. +Vilamarí 61. 
 
6305 
(1331) 1332 febrer 20 
Guillem de Querol i Brunissendis, esposos de Viladamí, venen a Jaume de 

Vilar, fill de Jaume de Vilar, també de Viladamí, una casa i terra en aquest lloc, 
indret de Puig de Lena, per 10 sous, amb reserva de directe domini per a 
l’Almoina. 

N. Bernat de (...) de Vilademuls. 23 x 38 cms. +Vilamarí 62. 
 
6306 
1335 setembre 23 
Fra Ramon, abat del monestir de Banyoles, enfranqueix Elicsendis, filla de 

Ramon de Vallpedrosa, de Viladamí, per 2 sous 8 d. 
N. Pere Amic, de Banyoles. 15 x 22 cms. +Vilamarí 63. 
 
6307 
1339 octubre 29 
El bisbe Arnau de Mont-rodon enfranqueix Joan Embrí, fill de Bernat Embrí, 

de Dosquers [que casa al mas de Ramon Puig de Viladamí], per 40 sous. 
N. Ramon Gil, de la cúria episcopal. 21 x 24 cms. +Vilamarí 64. 
 
6308 
(1342) 1343 març 13 
Joan, fill de Bernat Embrí, de Dosquers, es fa home propi de l’Almoina en 

mans de Pere de Casadevall, per haver casat al mas Lavina de Viladamí amb 
Gueraua, filla de Pere de Lavina. 

N. Berenguer de Roca, de Banyoles. 18 x 28 cms. +Vilamarí 66 
 



6309 
1340 agost 5 
Elicsendis, filla de Ramon de Vallpedrosa, de Viladamí i de Maria, esposos i 

esposa de Pere de Lavina, del mateix lloc, es fa dona pròpia de Pere de Casadevall, 
paborde de l’Almoina, per raó del mas Lavina. 

N. Berenguer de Roca. 13 x 30 cms. +Vilamarí 67. 
 
6310 
1348 abril 2 
Ramon de Puig, de Viladamí, estableix a Jaume d’Escala, del mateix lloc, a 

rabassa morta, una terra situada a Viladamí, indret de la Sordera, que és a directe 
domini del benefici fundat per Arnau d’Escala a la seu, a cens de 2 diners i tasca, 
per 8 sous. 

Sense cloure. 44 x 35 cms. +Vilamarí 68. 
 
6311 
1352 març 2, Girona 
Guillema, filla d’Arnau de Vila, d’Argelaguer, es fa dona pròpia de Pere de 

Casadevall, paborde de l’Almoina, per haver-se casat al mas Puig de Viladamí, 
amb Ramon de Puig. 

N. Pere Miró, de la cúria episcopal. 22 x 28 cms. +Vilamarí 69. 
 
6312 
1456 febrer 25, Girona 
Ramon Lavina, fill de Pere Lavina, de Viladamí i veí de Calabuig, reconeix a 

Ramon de Clota, paborde de l’Almoina, ser home propi seu per haver-ho estat el 
seu pare i fer una lliura de cera de cens. 

N. Pere Miró, de la cúria episcopal. 19 x 28 cms. +Vilamarí 70. 
 
6313 
1355 octubre 15, Vilademuls 
Proés actuat per Bernat Sunyer, jutge oridnari del castell de Vilademuls, a 

instànica de Dalmau d’Hort, procurador de Ramon de Clota, paborde de 
l’Almoina, per declarar abandonada la borda Roquer de Viladamí, amb llicència 
per vendre-la. 

N. Pere Bru. 59 x 47 cms. +Vilamarí 71. 
 
6314 
1357 agost 31, Vilademuls 
Guillema, esposa de Bernat de Puigfet, de Vilavenut, i viuda de Guillem des 

Mor, de Viladamí, es fa dona pròpia de Ramon de Clota, paborde de l’Almoina, i li 
promet cens de 8 sous. 

N. Jaume de Vall. 25 x 32 cms. +Vilamarí 72. 
 
6315 
1367 desembre Vilademuls 
Brunissendis, filla d’en Ventura de Viladamí, propietària del mas Bonaventura 

d’aquest lloc, ven a Guillem de Vilar, també de Viladamí, dues peces de terra 
situades a la mateixa parròquia, indrets de Garraffan i ses Illes, per 62 sous, amb 
reserva de cens per a l’Almoina. 



Sense cloure. 33 x 39 cms. +Vilamarí 73. 
 
6316 
1373 agost 23, Girona 
Guillem des Vilar, de Viladamí, propietari del mas Vilar, reconeix ser home 

propi de Pere Dalmau, paborde de l’Almoina. 
N. Ramon Gil. 22 x 26 cms. +Vilamarí 74. 
 
6317 
1373 agost 3, Girona 
Sibilꞏla, filla de Jaume Bofill, de Vilert, amb consentiment del seu marit, 

Guillem des Vilar, de Viladamí, es da dona pròpia de Pere Dalmau, paborde de 
l’Almoina, per raó del mas Vilar. 

N. Ramon Gil. 18 x 35 cms. +Vilamarí 75. 
 
6318 
1259 maig 23 
Pere d’Aulina, de Sant Dalmai, i la seva esposa Maria venen a Maria de 

Bohigues i al seu fill Guillem, del mateix lloc, una peça de terra que tenen pel 
monestir de Sant Pere de Galligants a l’esmentada parròquia, indret de Vinyes, 
per 20 sous, amb reserva de dues tasques per al monestir. 

N. Bartomeu, rector de Salitja. 22 x 22 cms. Regesta al dors totalment errònia. 
+Vilamarí 76. 

 
6319 
1393 setembre 29, Avinyonet 
Constança, viuda de Pere de Galliners, donzell, i el seu fill Pere enfranqueixen 

Jaume Bellvespre, fill de Ramon Bellvespre, de l’Estela [que casa al mas Baró de 
Borrassà], per 16 florins d’or d’Aragó. 

N. Guerau Rull. 30 x 36 cms. +Vilamarí 78. 
 
6320 
1433 març 5, Galliners 
Antoni Serra, d’Espasèn, parròquia d’Ollers, ven a Pere Vilardell, de 

Vilamarí, una feixa de terra situada a Ollers, indret de Coma, per 10 sous, amb 
reserva de cens per al benefici de Sany Miquel de Vilavenut. 

N. Pere Sitjar, de Vilademuls i Calabuig. 48 x 38 cms. +Vilamarí 81. 
 
6321 
1339 agost 10 
Pere de Lavina, de Vilamarí, ven a Jaume de Vilar, del mateix lloc, una feixa 

de terra situada a Viladamí, indret de Puig de Sarratura, que és a directe domini 
de l’Almoina, per 10 sous. 

Sense cloure. 24 x 31 cms. +Vilamarí 82. 
 
6322 
1547 setembre 15, Esponellà 
Cebrià Rostoll, de Martís, parròquia d’Esponellà, ven a carta de gràcia a 

Antoni Seguer, de Viladamí, el dret de lluir i quitar una terra de tres vessanes 
situada a Martís, per 16 lliures. 



N. Antoni Pagès. 64 x 37 cms. +Vilamarí 111. 
 
6323 
1363 maig 18, Banyoles 
L’abat Ponç, del monestir de Banyoles, enfranqueix Maria, viuda de Guillem 

Batlle, de Viladamí. 
N. Bernat Jofre. 22 x 28 cms. +Vilamarí 121. 
 
6324 
1266 abril 2 
Acord entre Pere de Vilar i Bernat de Masnovell, pactat amb intervenció de 

Bernat Renall, pel que el primer cedeix al segon el seu camp de Vallpedrosa. 
N. Ramon, clergue de Viladamí. 34 x 19 cms. +Vilamarí 163 
 
6325 
(1284) 1285 febrer 7 
Sibilꞏla, esposa de Berenguer de Cruïlles i filla de Berenguer Vidal, senyor de 

Bestracà, firma a Guillem Gaufred, clergue fill de Gaufred Bonet, de Besalú, la 
venda que li ha fet Gilabert de Cruïlles, pare del seu marit, de la vila de Vilavenut i 
del domini de Coll de Portell 

N. Besalú Burgués. 27 x 22 cms. +Vilavenut, 3. 
 
6326 
1284 juny 17 
a) Gilabert de Cruïlles firma rebut a Guillem Gaufred, clergue, de 20.000 sous; 

17.000 per la venda de les possessions de Vilavenut, Coll de Portell i Espinavessa, i 
3.000 pel dret que li ven sobre el castell d’Anglès. 

b) Gilabert de Cruïlles fa procura a Gilabert de Cruïlles, fill seu i canonge de la 
seu, per donar possessió a Guillem Gaufred de les possessions esmentades més 
amunt. 

N. Besalú Burgués. 18 x 19 cms. +Vilavenut, 4. 
 
6327 
(1203) 1204 gener 15 
Pere Poc i la seva esposa Guillema, la filla Maria i l’espòs d’aquesta, Esteve, i 

Pere, fill dels darrers, venen a Nadal de Prat i a la seva esposa Dolça el camp de 
Brugueres, de Vilavenut, per 50 sous. 

N. (...) 13 x 13 cms. +Vilavenut, 7. 
 
6328 
1207 setembre 27 
Alguer, de Girona, i la seva esposa Berenguera, defineixen a Nadal de Prat, de 

Vilavenut, i a la seva esposa Dolça, un camp de Vilavenut que havia estat del mas 
de Pere Jaume, situat a l’indret de Trull de Vilar, per 20 sous bar. 

N. Pere, capellà. 7 x 16 cms. +Vilavenut, 8. 
 
6329 
1209 juny 28 



Beatriu de Colom i el seu fill Berenguer donen a Guillem d’Anglada i Maria, 
esposa seva, un espai de terra de Vilavenut, prop de la bassa de Pere Segueró, per 
fer-hi casa i hort, a cens d’una gallina, per 2 sous d’entrada. 

N. Arnau, monjo. 11 x 18 cms. +Vilavenut, 9. 
 
6330 
1321 abril 2, Besalú 
Maïr Caracosa, jueu, fa donació a Guillem de Trull, de Vilavenut, del deute de 

22 sous que té contra Ramon de Serra, de Vilavenut, i Maria, esposos, del que dit 
Guillem i la seva esposa són fiadors, segons escriptura de 1304. 

N. Pere Ferrer, de Besalú. 14 x 23 cms. +Vilavenut, 10. 
 
6331 
1214 setembre 22 
Testament de Nadal de Prat, de Vilavenut, que pren per marmessors Joan, 

capellà, Berenguer de Vilar, ferrer de Matella i els seus fills Pere i Arnau; elegeix 
sepultura a Vilavenut; fa llegats de devoció; llega a l’esposa Dolça el camp de 
Bruguerol i la vinya del Clot, i als seus fills Joan i Feliu, un camp dit de Maiurgues. 

N. Joan- sots-diaca. 9 x 34 cms. +Vilavenut, 10. 
 
6332 
(1215) 1216 gener 26 
Dolça de Prat, viuda de Nadal, de Vilavenut, amb consentiment del seu fill 

Pere, d’Arnau Sastre i de Joan de Maiag, encomana a Guillem de Codina, futur 
marit seu, el mas de Prat, ili promet tres sesters del millor esplet de cada any, 
assegurats sobre el camp de Bruguerol. I l’esmentat Guillem, amb consentiment 
del seu germà Joan, de Guillem Seguer i de Bernat de Vallpedrosa, fa doació a dita 
Dolça, per causa de núpcies, de tots els seus béns. 

N. Joan, levita de Banyoles. Carta partida. 18 x 19 cms. +Vilavenut, 11. 
 
6333 
1222 maig 30 
Capbreu de les prestacions que Pere de Mata rep a Vilavenut, d’Esteve de 

Prat, Guillem de Solà, Ramon de Prat, Guillem de Trull, Adelaida de Lligada, Pere 
Rei, Ramon Foser, Arnau de Serra, Maria de Codina, Ros de Torres, Pere 
d’Anglada, Ferrer de Matella, Ferrera de Clos, mas Jaume, mas Picó, Bernat de 
Vilar, Brenguer d’Hort, Adelaida de Cors, Berenguera Ferrer, Pere Cabot, Maria 
Ridart, Perpinyana Company, Guillem de Fossa, Ramon de Campmagre, Perpinyà 
de Riba.Ramon Oliver, Joan d’Anglada, Guillem d’Anglada i Pere de Prat. 

Sense cloure. 50 x 29 cms. +Vilavenut, 12. 
 
6334 
(141) 1242 gener 13 
Pere de Mata enfranqueix Maria, filla de Bernarda de Fossar, de Vilavenut, 

que passa a ser dona pròpia de l’Almoina, per 4 sous. 
N. Pere, clergue. 9 x 14 cms. +Vilavenut, 13. 
 
6335 
(1248) 1249 gener 28 



Pere de Mata ven a Guillem Vidal de Besalú, que compra per al seu germà 
Bernat Vidal, tota la seva vila de Vilavenut, amb els masos d’Arnau de Serra, Pere 
de Matella, Bernat de Vilar, Joan de Trull, Ramon Seguer, Guillem de Soler, Pere 
de Prat, Girona de Codina, Picó, Joan de Cors, Guillem de Prat de na Garsèn, 
Maria Jacmessa, Arnau d’Hort, Perpinyà Cabot, Bernat Rei, mig mas Llegat, mas 
de Maria Company, borda de Serra Pelada, Clos, mas Ricart, Pere Ferrer, 
Guillem d’Anglada, i masoveries de Maria d’Anglada, Pere Prim, Giró Sabater i 
Pere d’Hort, pel preu d’11.000 sous melg. 

N. Besalú Burgués. 53 x 46 cms. +Vilavenut, 14. 
 
6336 
1256 agost 27 
Guillem d’Espasèn i la seva esposa Guillema estableixen a Ramon, clergue 

d’Aguanitis, domer de Vilavenut i al seu germà Pere d’Ollers, un hort de 
Vilavenut, indret de mas Llegat, a cens d’un parell de gallines, per 9 sous 
d’entrada. 

N. Pere, prevere d’Espasèn. 23 x 16 cms. +Vilavenut, 15. 
 
6337 
1256 agost 29 
Guillem d’Espasèn i la seva esposa Guillema estableixen a Ramon de Codina, 

de Vilavenut, i a la seva esposa Estefania un quadró situat a Vilavenut, indret de 
mas Llegat, a cens d’un parell de gallines, per 9 sous d’entrada. 

N. Pere, beneficiat de Santa Maria d’Espasèn. 21 x 15 cms. +Vilavenut, 16. 
 
6338 
1256 agost 29 
Guillem d’Espasèn i la seva esposa Guillema estableixen a Pere Prim i 

Ermengarda, esposos de Vilavenut, un hort situat a Vilavenut, indret de mas 
Llegat, a cens d’un parell de gallines, per 9 sous d’entrada. 

N. Pere, beneficiat de Santa Maria d’Espasèn. 17 x 20 cms. +Vilavenut, 17. 
 
6339 
1256 agost 30 
Guillem d’Espasèn i la seva esposa Guillema estableixen a Pere d’Ollers i 

Ermessendis, esposos, un hort de Vilavenut, indret de mas Lligat, a cens d’un 
parell de gallines, per 9 sous d’entrada. 

N. Pere, beneficiat de Santa Maria d’Espasèn. 22 x 16 cms. +Vilavenut, 19. 
 
6340 
1256 setembre 10 
Guillem d’Espasèn i la seva esposa Guillema firmen a Pere de Prat, de 

Vilavenut, una feixa d’aquest lloc, indret de Pradells, i li remeten el terç de la 
calcadura; firmen també una feixa pròxima a l’anterior, a cens d’una gallina, per 
10 sous d’entrada. 

N. Pere, beneficiat de Santa Maria d’Espasèn. 18 x 26 cms. +Vilavenut, 20. 
 
6341 
1256 setembre 8 



Guillem d’Espasèn i la seva esposa Guillema estableixen a a Guillem de Prat, 
de Vilavenut, un quadró per fer-hi hort, a l’indret de mas Lligat, amb reserva 
d’una olivera, a cens d’un parell de gallines, i una terra de l’indret de Curs, a tasca 
i cens d’un parell de gallines, per 30 sous d’entrada. 

N. Pere, beneficiat de Santa Maria d’Espasèn. 15 x 33 cms. +Vilavenut, 21. 
 
6342 
(1262) 1263 gener 17 
Guillema, filla de Pere Prim i Ermengardis, esposos de Vilavenut, dòna a 

Guillem de Soler, del mateix lloc, 100 sous de dot, un camp dit Rotundell i una 
vinya de l’indret de Gurgasol. I Guillem de Soler dóna a la seva futura esposa 
altres 100 sous, que assegura sobre tota la possessió que té a Vilavenut, per la 
senyora Guillema d’Espasèn. 

N. Bernat, clergue. Carta partida. 19 x 21 cms. +Vilavenut, 22. 
 
6343 
1267 desembre 17 
Gironès Sabater i Dolça, esposos de Vilavenut, venen a Bernat, clergue del 

mateix lloc, un hort situat a l’indret de Colomer, pel preu de 46 sous. I Bernat 
Vidal, senyor de Bestracà, redueix la tasca i mitja que dit hort li feia a un parell de 
capons. 

N. Pere d’Ollers, clergue. 24 x 27 cms. +Vilavenut, 23. 
 
6344 
(1279) 1280 març 21 
Bernarda, esposa de Llobet de Fossar, de Vilavenut, i el seu marit, venen a 

Bernat clergue, fill de Maria Batlle, de Vilavenut, un hort que tenen a Vilavenut 
per l’hereu de Bernat Vidal, pel preu de 40 sous. 

N. Bernat de Reixach, de Banyoles. 21 x 25 cms. +Vilavenut, 24. 
 
6345 
(1282) 1283 gener 15 
Nicolau Company, sastre de Castelló, fill de Ramon Company, de Vilavenut, 

reconeix a Elicsendis de Bestracà, viuda de Bernat Vidal, ser home propi seu i fer-
li cens d’un parell de pollastres de valor 12 diners. 

N. Pere Perpinyà, de Castelló. 14 x 22 cms. +Vilavenut, 25. 
 
6346 
1284 novembre 10 
Guillem Gaufred, clergue de la seu i senyor de Vilavenut, firma a Bernat, 

clergue de Vilavenut, el benefici que aquest es proposa d’instituir a l’església de 
Vilavenut, sotat amb les cases que té a la sagrera del poble, amb reserva d’una 
gallina i un parell de capons de cens, per 20 sous d’entrada. 

N. Rostany, clergue de Vilert. 21 x 27 cms. +Vilavenut, 26. 
 
6347 
1288 octubre 18 
Guillem Gaufred, tresorer de la seu, enfranqueix Guillema, filla de Pere Batlle, 

de Vilavenut, que passa a ser dona pròpia de l’Almoina, per 2 sous 8 d. 
N. Besalú Burgués. 10 x 22 cms. +Vilavenut, 27. 



 
6348 
(1287) 1288 gener 26 
Maria, filla de Berenguer Miquel, de Sant Esteve de Guialbes, dòna a Ramon 

Codina, de Vilavenut, futur espòs seu, 400 sous i aixovar, i en rep el seu mas Serra, 
que té per Guillem Gaufred, clergue de Girona 

N. Berenguer clergue de Vilavenut Carta partida. 22 x 23 cms. +Vilavenut, 28. 
 
6349 
(1294) 1295 gener 26 
Guillem de Trull, fill de Joan de Trull, de Vilavenut, defineix al seu nebot Pere, 

fill del seu germà Berenguer, la legítima que li pertoca del mas Trull. 
N. Bernat de Reixach, de Banyoles 16 x 31 cms. +Vilavenut, 29. 
 
6350 
1296 juny 11 
Guillem de Segueró, cavaller, enfranqueix Berenguera, filla de Berenguer de 

Masó, de Vilavenut, que passa a ser dona pròpia de Guillem Gaufred, senyor de 
Vilavenut, per 2 sous 8 diners. 

N. Ramon d’Ollers, de Vilavenut 15 x 15 cms. +Vilavenut, 30. 
 
6351 
1286 desembre 23 
Guille Gaufred, senyor de Vilavenut, que té definició de Castelló, fill de Maria 

de Serra i del seu marit Joan, estableix a Ramon, fill de Ramon de Codina, de 
Vilavenut, el mas Serra, on aquest ha de fer residència personal i satisfer-li les 
prestacions de costum. 

N. Bernat, clergue de Vilavenut. 20 x 24 cms. +Vilavenut, 31. 
 
6352 
(1300) 1301 gener 9 
Huguet d’Espasèn, cavaller, enfranqueix Arnau de Bosch, fill de Bere de 

Bosch, de Vilavenut, per 55 sous. 
N. Pere d’Ollers, rector de la capella d’Espasèn. 16 x 20 cms. +Vilavenut, 32. 
 
6353 
(1300) 1301 març 9 
Arnau de Bosch, de Vilavenut, es fa home propi d’Arnau Adroher, paborde de 

l’Almoina, per haver casat amb Garsendis, filla de Ramon de Codina, de 
Vilavenut, a una casa que es té per l’Almoina, situada a la cellera de Vilavenut 

N. Guillem Fuyà. 15 x 30 cms. +Vilavenut, 33. 
 
6354 
1300 novembre 3 
Pere de Galliners, canonge de la seu i beneficiat de Vilavenut, enfranqueix 

Arnau, fill de Pere Magre, de Vilavenut, per 30 sous 
N. Ramon de Cot. 11 x 18 cms. +Vilavenut, 34. 
 
6355 
1301 novembre 21 



Bernat, clergue, fill de Maria, batllesa de Vilavenut, ven a Ramon Ferrer i 
Guillema, esposos del mateix lloc, un farraginar dit del mas Lligat de Vilavenut, 
compost per 5 horts, amb excepció d’una olivera, per 105 sous, amb reserva de 5 
parells de gallines de cens per a Huguet d’Espasèn, cavaller. 

N. Pere d’Ollers, rector de la capella d’Espasèn. 27 x 27 cms. +Vilavenut, 35. 
 
6356 
1301 novembre 22, Besalú 
Procés i sentència de Ramon de Prat, jutge ordinari de Besalú, en la causa 

entre Guillem Arnau de Vilavenut, batlle i procurador de Pere de Miars, paborde 
de l’Almoina, contra Ramon Serra, natural del mas Serra de Vilavenut, i els seus 
fills Guillem i Castelló, per haver deixat de pagar el cens que els pertoca i de fer 
residència al dit mas Serra. 

N. Pere de Santamaria. 62 x 27 cms. +Vilavenut, 36. 
 
6357 
1303 maig 1 
Pere de Torres, fill de Pere de Torres, amb la seva esposa Guillema i la seva 

mare Blanca, enfranqueix Jaume, fill d’Estefania de Torres i d’Arnau, de 
Vilavenut, per 35 migeres d’ordi, valorades a més de 70 sous. 

N. Bernat de Reixach, de Banyoles. 21 x 24 cms. +Vilavenut, 37. 
 
6358 
(1305) 1396 març 2 
Guillem Arnau, batlle de Vilavenut, lliura a Ramon de Serra, del mateix lloc, 

la batllia de Vilavenut que té per l’Almoina, i li assigna la meitat dels drets que en 
rep. 

N. Besalú Burgués. 16 x 26 cms. +Vilavenut, 38. 
 
6359 
1305 agost 6 
Maria, filla de Pere Roquer, d’Ollers, esposa de Pere de Prat, de Vilavenut, es 

fa dona pròpia d’Arnau Adroher, paborde de l’Almoina. 
N. Pere d’Ollers, rector de la capella d’Espasèn. 10 x 22 cms. +Vilavenut, 39. 
 
6360 
(1308) 1309 febrer 22 
Bernat de Prat, que s’ha casat al mas Prat de Vilavenut, natural del mas 

Longanya, de Santa Llogaia de Terri, enfranquit per Ramon de Vilarig, ardiaca de 
la seu, i la seva esposa Guillema, oriunda de Banyoles, que té el privilegi de no 
haver-se de redimir, es fan persones pròpies de l’Almoina per raó del mas Prat. 

N. Bernat de Reixach, de Banyoles S. Francesc Simó. 13 x 30 cms. +Vilavenut, 
40. 

 
6361 
1308 juliol 31 
Arnau de Puig, de Banyoles, procurador de Pere de Segueró, cavaller, 

enfranqueix Bernat de Vilar, de Maià, veí de Vilavenut, que passa a ser home 
propi de l’Almoina. 

N. Bernat de Reixach, de Banyoles. 18 x 25 cms. +Vilavenut, 41. 



 
6362 
(1309) 1310 febrer 10 
Ramon de Caselles, beneficiat de Sant Esteve de Banyoles, procurador de 

Guillem de Montesquiu, infermer de Sant Joan de les Abadesses, enfranqueix 
Guillema, filla de Perpinyà de Riba, de Vilavenut, que passa a ser dona pròpia de 
l’Almoina, per 2 sous 8 d. 

N. Bernat de Reixach, de Banyoles 15 x 23 cms. +Vilavenut, 42. 
 
6363 
1310 abril 22 
Capbreu que fan a Huguet d’Espasèn Guillem de Prat, de Vilavenut, Arnau de 

Bosch, Adelaida, filla de Pere Baych, Dolça Company, Llobet de Fossar, Guillema 
de Soler, Maria, filla de Bernat de Masó, Guillem de Trull, Jaume Rigau, Ramon 
de Vilar, Guerau Seguer, Berenguer Ribes, de Fontcoberta, Ramon de Prat, 
Ramon Ferrer i Pere de Cors. 

N. Bernat Traver, clergue de Vilavenut. 25 x 26 cms. +Vilavenut, 43. 
 
6364 
(1312) 1313 març 15 
Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, enfranqueix Arnau Company, de 

Vilavenut, fill de Pere Company, per 60 sous. 
N. Pere Burgués. 17 x 28 cms. +Vilavenut, 44 
 
6365 
(1313) 1314 febrer 1 
Guillema, viuda de Berenguer de Vilert, cavaller, i el seu fill Francesc, 

enfranqueixen Francesc, fill de Guillem Ponç d’Aulina, d’Ollers, que passa a ser 
home propi de l’Almoina, en casar amb Maria, filla de Guerau Seguer, de 
Vilavenut, per 50 sous. 

N. Joan de Reixach, de Banyoles 17 x 24 cms. +Vilavenut, 45. 
 
6366 
1313 abril 13 
Guillema, viuda de Berenguer de Vilert, i el seu fill Francesc, ennfranqueixen 

Berenguera, filla de Berenguer Coc, de Fontcoberta, que passa a ser dona pròpia 
de l’Almoina, per 2 sous 8 d. 

N. Joan de Reixach. 14 x 28 cms. +Vilavenut, 46. 
 
6367 
(1315) 1316 gener 31 
Guillem de Torrentans, clergue de la seu, procurador de Bernat de Vilert, 

canonge i paborde de Gener de la seu, enfranqueix Ermessendis, filla de Pere 
Damont de Palol de Farguet, parròquia de Pujals dels Pagesos, que passa a ser 
dona pròpia de l’Almoina, en casar amb Pere Cabot, de Vilavenut, per 2 sous 8 
diners. 

N. Guillem Fuyà. 9 x 24 cms. +Vilavenut, 46. 
 
6368 
1310 maig 26 



Arnau de Puig, de Banyoles, procurador de Pere de Segueró, cavaller, i Dolça, 
esposa de dit Pere, senyors de la meitat del mas Pujol de Vilavenut, enfranqueixen 
Pasqual, fill de Pere Gironès, de Vilavenut, per 50 sous. 

N. Bernat de Reixach. 16 x 25 cms. +Vilavenut, 48. 
 
6369 
1316 juliol 5 
Testament de Maria, esposa de Ramon de Serra, de Vilavenut, que pren per 

marmessors el seu marit, Jaume Miquel de Sant Esteve de Guialbes i Salvador de 
Garriga, germans seus; elegeix sepultura a Vilavenut, fa llegats de devoció i 
institueix hereva la seva filla Francesca, a condició que heredi els seus fills Bernat, 
Guillem i Castelló segons la possibilitat del mas Serra. 

N. Bernat de Frigola, clergue d’Espasèn. 22 x 28 cms. +Vilavenut, 49. 
 
6370 
1317 juny 1 
Guillem de Trull i Guillema, esposos de Vilavenut, reconeixen tenir en 

comanda per Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, 20 sous que pagaran quan en 
rebin l’ordre. 

N. Ramon Viader. 12 x 23 cms. +Vilavenut, 50. 
 
6371 
(1318) 1319 març 14 
Pasqual Seguer, de Vilavenut, es fa home propi de Pere de Miars, paborde de 

l’Almoina, per haver entrat al mas Seguer. 
N. Francesc Simó. 11 x 25 cms. +Vilavenut, 51. 
 
6372 
(1318) 1319 març 14 
Arnau Devall i la seva esposa es fan homes propis de Pere de Miars, paborde 

de l’Almoina, per raó de la seva borda Devall, de Vilavenut, que li cabreven. 
N. Francesc Simó. 19 x 29 cms. +Vilavenut, 52. 
 
6373 
(1319) 1320 gener 31 
Berenguer de Serra, de Vilavenut, firma rebut a Pere de Miars, paborde de 

l’Almoina, de 35 sous, part dels 70 que aquest li devia per la definició del mas de 
Vilavenut, i reconeix deure-li 50 sous de la seva redempció. 

N. Ramon Viader. 18 x 20 cms. +Vilavenut, 53. 
 
6374 
1319 abril 2 
Berenguer de Serra, de Vilavenut, fill de Ramon de Serra, renuncia a 

l’Almoina el mas Serra, del que ha rebut heretament del seu pare, per cens 
excessiu. 

N. Francesc Simó. 27 x 32 cms. +Vilavenut, 56. 
 
6375 
1320 desembre 31 



Arnau de Serraynac, natural de Biert, firma debitori a Guillema de Trull, 
esposa seva, de Vilavenut, i al pare d’aquesta, de 600 sous, promesos en donació 
per causa de núpcies, i dòna per fiadors Guillem de Serraynat, de Biert i 
Berenguer de Matamala, de Porqueres, germans seus, i Ponç de Malella, de 
Vilavenut 

N. Joan de Reixach, de Banyoles 19 x 19 cms. +Vilavenut, 57. 
 
6376 
(1329) 1330 gener 17 
Berenguer de Guixeres, cavaller de la parròquia de Sales, procurador de Ponç 

de Rocabertí al castell de Sales, enfranqueix Dolça, filla de Guillem de Podadella, 
de Tortellà, que casa amb Bernat Picó, de Vilavenut, per 4 sous 

N. Guillem de Font, de Sales. 10 x 24 cms. +Vilavenut, 59. 
 
6377 
(1329) 1330 febrer 13 
Dolça, filla de Guillem de Podadella, de Tortellà, esposa de Bernat Picó, de 

Vilavenut, enfranquida per Pere de Rocabertí, es fa dona pròpia de l’Almoina per 
raó del mas on ha entrat. 

N. Arnau de Mas. 13 x 31 cms. +Vilavenut, 60. 
 
6378 
1330 agost 31 
Arbitratge d’Arnau batlle, jurista de Girona, en qüestió entre Pere de 

Casadevall, paborde de l’Almoina, i Arnau Batlle, Bernat de Soler, Ponç de 
Matella, Pere de Cors (Cursu), Pere Company, Dalmau d’Hort, Rafael Rei i 
Guillem de Prat, de Vilavenut, homes propis de l’Almoina, sobre la perstació a 
aquesta de certes mesures de vi. 

N. Ramon Viader. 39 x 38 cms. +Vilavenut, 61. 
 
6379 
1310 abril 21 
Capbreu de béns de l’Almoina a Vilavenut, i prestacions que rep de Jaume 

Cabot, Pere Batlle, Sibilꞏla de Mont, Pere Company, Pere Llobet, Bernat Soler, 
Bernat ça Masó, Pere Vilar, Arnau des Prat, Guillem des Trull, Pere des Cos, 
Bernat des Cros, Pere de Puigfer, Guerau Seguer, Pere Ferrer, Ramon de Prat i 
Francesc de Codina. 

N. Bernat, clergue. Còpia simple de 1385. Català. 93 x 28 cms. +Vilavenut, 62. 
 
6380 
1310 agost 19 
Guillem de Güell, cambrer del monestir de Vilabertran, enfranqueix Pere de 

Puig Pasqual, fill de Pere Jeroni de Pujol, de Vilavenut, per 25 sous melg. 
N. Bernat Gras, de Vilabertran. 16 x 26 cms. +Vilavenut, 63. 
 
6381 
1310 desembre 1 
Pere de Mitjavila, beneficiat de Centenys, enfranqueix Vidal i Guillem, fills de 

Joan de Sala, de Centenys, que entren al mas Esteve de Prat, de Vilavenut, per 50 
sous. 



N. Bernat de Reixach, de Banyoles 20 x 23 cms. +Vilavenut, 64. 
 
6382 
1329 octubre 9 
Guillem Arnau, batlle de Vilavenut, i la seva esposa Adelaida, estableixen a 

Pere d’Hort, del mateix lloc i al seu pare Ramon una feixa que es té per l’Almoina 
a l’indret de Ribes, a cens d’una migera de blat, per 6 sous d’acapte. 

N. Bernat de Casademont. Carta partida. 32 x 30 cms. +Vilavenut, 65. 
 
6383 
(1334) 1335 febrer 8 
Brunissendis, viuda de Ramon de Maura, cavaller, que té hipotecada la casa de 

Maura de Viladesens, enfranqueix Adelaida, filla de Castelló Barcó de Mora, de 
Viladesens, que casa amb Guillem Prat, de Vilavenut, per 16 diners. 

N. Guillem Sanç, de Bàscara. 17 x 22 cms. +Vilavenut, 66. 
 
6384 
1334 octubre 25 
Bernat, fill de Deuloféu Ricard, natural de Vilavenut, i veí d’Esponellà, 

reconeix ser home propi de Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, per haver-
ho estat el seu pare. 

N. Ramon de Vinyes. 23 x 26 cms. +Vilavenut, 67. 
 
6385 
(1336) 1337 febrer 14 
Pere d’Arciac, infermer de Sant Joan de les Abadesses, enfranqueix Elicsendis, 

filla de Perpinyà de Riba, de Vilavenut, que casa a la borda Fossar del mateix lloc, 
per 2 sous 8 d. 

N. Francesc Molins. 15 x 27 cms. +Vilavenut, 68. 
 
6386 
(1336) 1337 març 4 
Elicsendis, filla de Pere Coscona, d’Avinyonet, enfranquida per Pere de 

Cistella, sagristà del monestir de Vilabertran, es fa dona pròpia de Pere de 
Casadevall, paborde de l’Almoina, per haver casat amb Guillem de Prat al mas de 
Prat de Vilavenut. 

N. Arnau de Mas. 12 x 34 cms. +Vilavenut, 69. 
 
6387 
(1336) 1337 març 8 
Elicsendis, filla de Perpinyà de Riba, de Vilavenut, es fa dona pròpia de Pere 

de Casadevall, paborde de l’Almoina, per haver casat a la borda de Fossar, de 
Vilavenut, amb Guillem de Fossar. 

N. Pere Amic, de Banyoles. 17 x 30 cms. +Vilavenut 70. 
 
6388 
(1336) 1337 març 9 
Ramon de Juià, capellà de Vilavenut, enfranqueix Brunissendis, filla de Pere 

de Capmagre, de Vilavenut, per 2 sous 8 d. 
N. Guillem Simó. 14 x 29 cms. +Vilavenut, 71. 



 
6389 
1336 agost 6 
Guillema, filla de Vidal de Soler, de Ruïlles, parròquia de Mieres, es fa dona 

pròpia de Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, per haver casat al mas Rei de 
Vilavenut. 

N. Pere Amic, de Banyoles. 19 x 29 cms. +Vilavenut, 72. 
 
6390 
(1337) 1338 febrer 5 
Guillem de Prat, de Vilavenut, i la seva esposa Elicsendis, venen a Guillem de 

Segueró, fill de Pere de Segueró cavaller, una casa de la cellera de Vilavenut, pel 
preu de 115 sous. 

N. Berenguer de Roca, de Girona 29 x 28 cms. +Vilavenut, 73. 
 
6391 
(1337) 1338 febrer 21 
Guillema, filla de Pere Barrera, de Sords, i esposa de Ramon de Vilar, de 

Vilavenut, es fa dona pròpia de Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, per raó 
del seu matrimoni. 

N. Pere Amic, de Banyoles. 17 x 28 cms. +Vilavenut, 74. 
 
6392 
1337 maig 3 
Brunissendis, filla de Pere de Capmagre, de Vilavenut, es fa dona pròpia de 

Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, per haver casat al mas Seguer de 
Vilavenut Amb Guerau Seguer, home propi de la mateixa Almoina. 

N. Pere Amic. 13 x 30 cms. +Vilavenut, 75. 
 
6393 
1337 setembre 2 
Bonanat de Trull, teixidor veí de Banyoles, fill de Guillem de Trull de 

Vilavenut, reconeix a Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, ser home propi 
seu per haver-ho estat el seu pare, i fer 12 sous bar. de cens. 

N. Jaume d’Hospital, de la curia episcopal. 17 x 30 cms. +Vilavenut, 76. 
 
6394 
1337 setembre 9 
Arnau Cabot, fill de Guillem Cabot, de Vilavenut, reconeix a Pere de 

Casadevall, paborde de l’Almoina, ser home propi seu per haver-ho estat el seu 
pare, i fer 12 diners de cens. 

N. Jaume d’Hospital de la curia episcopal. 19 x 30 cms. +Vilavenut, 77. 
 
6395 
1330 setembre 9 
Pere Picó, de Vilavenut, reconeix a Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, 

ser home propi seu per haver-ho estat el seu pare, Guillem Picó, i fer 12 diners de 
cens. 

N. Jaume d’Hospital de la curia episcopal. 18 x 30 cms. +Vilavenut, 78. 
 



6396 
1357 setembre 19, Viladamí 
Berenguera Ricard, veïna de Viladamí i la seva filla Berenguera, esposa de 

Guillem sa Fuixera, cabreven a Ramon de Clota, paborde de l’Almoina, una feixa 
situada a Vilavenut, dita feixa de Mor, de 2 vessanes, comprada a Maria de Soler, 
filla de Jaume Ricard, de Vilavenut, per la que fan una gallina de cens, valorada en 
12 diners. 

N. Jaume de Vall, de Vilademuls. 24 x 35 cms. +Vilavenut, 79. 
 
6397 
1337 octubre 28 
Guillem de Trull, de Vilavenut, reconeix a Pere de Casadevall, paborde de 

l’Almoina, ser home propi seu per haver-ho estat el seu pare, i fer 12 diners de 
cens. 

N. Francesc Simó. 17 x 27 cms. +Vilavenut, 80. 
 
6398 
1337 desembre 13 
Jaume de Vila, fuster que ha entrat al mas Matamala de Porqueres, firma 

debitori a Arnau Trull, de Vilavenut, d'una resta del dot de Bonanata, primera 
muller seva. 

N. Pere Amic, de Banyoles 18 x 28 cms. +Vilavenut, 81 
 
6399 
1325 octubre 14 
Isaac Abraham, jueu, es dòna per ben pagat d’Arnau de Trull, de Vilavenut i 

la seva esposa Guillema, i l’allibera de totes les fermances, especialment per un 
deute de 41 sous. 

N. Jaume de Puig, de Banyoles. 14 x 25 cms. +Vilavenut, 82. 
 
6400 
1338 desembre 30 
d’Arnau de Trull, de Vilavenut i la seva esposa Guillema permuten amb 

Bartomeu de Bosch i Astruga, esposos del mateix lloc, fues feixes que tenen per 
l’Almoina a Puig Legastre i Puig de Gavarrea, per un tros de terra situat a 
Vinyals. 

N. Galceran de Bàscara. Carta partida. 47 x 37 cms. +Vilavenut, 83. 
 
6401 
(1340) 1341 març 10 
Garsendis Sarraïna, abadessa de Sant Feliu de Cadins, enfranqueix Pere, fill 

de Ramon de Puig, de Galliners, per 50 sous melg. 
N. Andreu Fonollet, de Siurana. 12 x 19 cms. +Vilavenut, 84. 
 
6402 
(1340) 1341 març 21 
Ramon Ferrer i Adelaida, esposos de Vilavenut, venen a Pere de Casadevall, 

paborde de l’Almoina, una migera d’ordi censal i el directe domini d’un camp que 
tenen a Vilavenut, indret de Ribes, per 90 sous. 

N. Ramon Viader. 65 x 37 cms. +Vilavenut, 85. 



 
6403 
1340 novembre 6 
L’abadessa Gueraua de Sant Feliu de Cadins, enfranqueix Guillem, fill de 

Jaume balasc, de Galliners, per 35 sous melg. 
N. Anfreu Fonollet, de Siurana. 11 x 24 cms +Vilavenut, 86. 
 
6404 
1341 abril 24 
Pere, fill de Ramon de Puig, de Galliners, engfranquir per l’abadessa de Sant 

Feliu de Cadins, es fa home propi de Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, 
per haver casar amb Raimunda, filla de Guillem Barceló, de Viladesens, al mas 
Batlle de Vilavenut. 

N. Ramon de Bruguera. 31 x 30 cms. +Vilavenut, 87. 
 
6405 
1341 octubre 15 
Bartomeu de Bosc, fill d’Arnau de Bosc, de Vilavenut, reconeix a Pere de 

Casadevall, paborde de l’Almoina, junt amb la seva esposa Astruga, ser home 
propi seu per haver-ho estat el seu pare, i fer una lliura de cera de cens 

N. (...) 18 x 29 cms. +Vilavenut, 88. 
 
6406 
1342 novembre 15 
Arnau de Matella, de Vilavenut, la seva esposa Guillema i el seu pare Ponç, 

venen a Pere de Cors, del mateix lloc, un cens d’una migera de blat que reben 
sobre un quadró que aquest té a Vilavenut, per 40 sous. 

N. Berenguer de Roca, de Banyoles 30 x 25 cms. +Vilavenut, 89. 
 
6407 
1342 juny 1 
Maria, filla de Jaume Ricart i Saurina, esposos de Vilavenut, ven a Guillem de 

Segueró, fill de Pere de Segueró cavaller i d’Elicsendis, una casa que té per 
l’Almoina, per 6 lliures. 

N Berenguer de Roca, de Banyoles 42 x 24 cms. +Vilavenut, 90. 
 
6408 
1344 maig 8 
Bernat d’Anglada, de Vilavenut, i la seva esposa Maria, venen a Elicsendis, 

viuda de Guillem de Segueró, cavaller, una gallina de cens sobre una casa que 
aquesta ha comprat a Maria Ricard, de Vilavenut, per 13 sous. 

Sense cloure. 28 x 42 cms. +Vilavenut, 91. 
 
6409 
1344 gener 27 
Guillem, fill de Pere Cabot de Vilavenut, reconeix a Pere de Casadevall, 

paborde de l’Almoina ser home propi seu i fer-li 12 diners anuals de cens. 
N. Ramon de Bruguera, de Girona 
12 x 34 cm 
+Vilavenut, 92 



 
6410 
(1346) 1347 febrer 28 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, estableix a Pere de Canal, sagristà 

de Vilavenut, que actua com a privada persona, la casa Sala i un hort contigu de 
Vilavenut, a cens de 6 sous per 150 sous d’entrada. 

N. Ramon Gil.Carta partida. 46 x 32 cms. +Vilavenut, 93. 
 
6411 
1346 juny 16 
Pere, fill d’Arnau Devall, de Vilavenut, propietari de la borda Devall, es fa 

home propi de Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, per raó de la mateixa 
borda. 

N. Ramon de Bruguera. 22 x 24 cms. +Vilavenut, 94. 
 
6412 
(1349) 1350 gener 8 
Guillem, fill de Ramon de Vilal i de Berenguera, esposos de Vilavenut, veí de 

Banyoles, reconeix ser home propi de l’Almoina per haver-ho estat el seu pare. 
N. Ramon de Bruguera. 21 x 27 cms. +Vilavenut, 95. 
 
6413 
1351 abril 30, Banyoles 
Brunissendis, esposa de Pere Company, de Vilavenut, reconeix ser dona pròpia 

de Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, per haver entrat a la pagesia 
Company. 

N. Bernat Jofre. 14 x 30 cms. +Vilavenut, 96. 
 
6414 
1351 abril 30, Banyoles 
Sibilꞏla, esposa de Pere Devall de Vilavenut, i filla de Joan de Puigmoradell i 

Saurina, esposos de Fontcoberta, reconeix ser dona pròpia de Pere de Casadevall, 
paborde de l’Almoina, per ésser-ho el seu marit. 

N. Bernat Jofre. 15 x 31 cms. +Vilavenut, 97. 
 
6415 
1351 setembre 20, Girona 
Pere de Femada, clergue de la seu, enfranqueix pel seu benefici Margarida, 

filla de Pere Perona, de Pujals dels Pagesos [que casa amb Pere Ferrer, de 
Vilavenut], per 2 sous 8 diners. 

N.Berenguer Saló, de la cúria episcopal. 20 x 20 cms. +Vilavenut, 98. 
 
6416 
1351 novembre 24, Girona 
Brunissendis, filla de Pere Moriscot, de Sant Vicenç de Camós i esposa de Pere 

de Codina, de Vilavenut, reconeix ser dona pròpia de Pere de Casadevall, paborde 
de l’Almoina, per raó del seu matrimoni al mas Codina. 

N. Francesc Viader. 16 x 36 cms. +Vilavenut, 99. 
 
6417 



(1342) 1343 febrer 10 
Guillem de Pou, de V, la seva esposa Ermessendis i la seva mare Guillema, 

venen a Bernat de Frigola, clergue del mateix lloc, 9 diners de cens que reben de 
Jaume Clot i Gueraua, esposos de Vilavenut, sobre unes terres dites Riba, Posanys 
i Ginestar pel preu de 10 sous. 

N. (...). 26 x 34 cms. +Vilavenut, 100. 
 
6418 
1351 agost 25, Besalú 
A instància de Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, Bernat de Font, 

jutge ordinari de Besalú, declara abandonats els masos Prat, Serra i Reg, de 
Vilavenut, i els adjudica a l’Almoina,q eu en té el domini directe 

N. Bartomeu Masó. 44 x 49 cms. +Vilavenut, 101. 
 
6419 
1352 novembre 8, Besalú 
Pere Albert, sots-veguer de Besalú, a instància de Francesc Andreu, 

procurador de l’Almoina, ven en subhasta els masos Pere de Prat, Serra i Rec de 
Vilavenut, que han quedat rònecs, a Ramon de Prat, de Vilavenut, per 15 lliures. 

N. Guillem Moner. 59 x 57 cms. Llatí i català. +Vilavenut, 102. 
 
6420 
1354 març 8, Banyoles 
Margarida filla de Pere Perona, de Pujals dels Pagesos, es fa dona pròpia de 

Ramon de Clota, paborde de l’Almoina, per haver casat amb Pere Ferrer, de 
Vilavenut. 

N. Bernat Jofre. 16 x 23 cms. +Vilavenut, 103. 
 
6421 
1354 març 8, Banyoles 
Alamanda, filla de Pere de vilar i Caterina, de Galliners, es fa dona pròpia de 

Ramon de Clota, paborde de l’Almoina, per haver casat amb Guillem de Trull al 
mas Trull de Vilavenut. 

N. Bernat Jofre. 22 x 24 cms. +Vilavenut, 104. 
 
6422 
1354 gener 27, Girona 
Francesca, filla de Guillem Arnau de Capmagre, de Vilavenut, enfranquida pel 

beneficiat de Vilavenut, es fa dona pròpia de Ramon de Clota, paborde de 
l’Almoina, per haver casat amb Jaume d’Hort, del mateix lloc. 

N. (...). 21 x 31 cms. +Vilavenut, 105. 
 
6423 
1354 novembre 27, Girona 
Ramon de Clota, paborde de l’Almoina, redueix a Brunissendis, esposa de 

Bernat Gifra, de Savarrés, parròquia de Fontcoberta, propietària del mas Esteve 
de Vilavenut, a cens de 15 sous per un termini de 10 anys les redempcions d’homes 
i dones del mas i altres prestacions. 

N. Ramon de Bruguera. 32 x 42 cms. +Vilavenut, 106. 
 



6424 
(1342) 1342 març 7 
Vidal de Prat Esteve, de Vilavenut, i la seva esposa Guillema, venen a 

Berenguera Ricard, filla de Deuloféu Ricard i Berenguera, esposos de Vilavenut, 
dues gallines de cens que reben sobre una feixa que tenen per aquests, dita Feixa 
de Mor, per 12 sous. 

N. Berenguer de Roca, de Besalú. 29 x 24 cms. +Vilavenut, 107. 
 
6425 
1355 agost 31, Girona 
Ramon de Clot,a paborde de l’Almoina, fatiga una gallina de cens que Vidal de 

Prat Esteve, de Vilavenut, i Guillema, esposos, han venut a Berenguera Ricard, 
filla de Deuloféu Ricard i que rebien d’aquesta sobre una feixa dita de Mor, de 
Vilavenut, per 12 sous. 

N. Ramon de Bruguera. 20 x 31 cms. +Vilavenut, 108. 
 
6426 
1355 octubre 22, Besalú 
Bernat de Font, jutge ordinari de Besalú, a instància de Dalmau d’Hort, 

procurador de l’Amoina, adjudica a aquesta els masos Prats, Serra i Reig de 
Vilavenut, que han quedat sense senyor útil. 

N. Bartomeu Masó. 66 x 44 cms. +Vilavenut, 109. 
 
6427 
1357 febrer 25, Girona 
Dolça, filla de Bernat d’Anglada i Maria, esposos de Vilavenut, i esposa 

d’Oliver de Palma, d’Espinavessa, reconeix ser dona pròpia de Ramon de Clota, 
paborde de l’Almoina, per raó de la borda Anglada, de la que és propietària. 

N. Pere Miró. 23 x 26 cms. +Vilavenut, 110. 
 
6428 
1357 agost 3, Girona 
Ramon de Llobera, d’Ollers, legítim administrador de la seva filla Margarida, 

renuncia a l’Almoina davant el vicari general Galceran de Montcorb, el mas Reig 
de Vilavenut. 

N. Berenguer Guerau, de la cúria episcopal. 39 x 32 cms. +Vilavenut, 111. 
 
6429 
1357 agost 6, Girona 
Caterina, filla de Rafael Rei, propietari del mas Rei de Vilavenut, i esposa de 

Joan Torrent àlies Torrí, d’Ollers, atès que el dit mas fou adjudicat a l’Almoina 
per no haver ella volgut fer-se dona pròpia d’aquesta, firma l’esmentada 
adjudicació. 

N. Guillem Llobet. 34 x 52 cms. +Vilavenut, 112. 
 
6430 
1358 abril 25, Girona 
Pere, fill de Guillem de Flaubert, de Cabanelles, enfranquit per l’abat de Sant 

Llorenç del Mont, es fa home propi de l’Almoina, per haver-se casat al mas Vilar 
de Vilavenut, amb Bonanata, hereva del mateix. 



N. Ramon Gil. 25 x 27 cms. +Vilavenut, 113. 
 
6431 
1359 febrer 7, Banyoles 
Guillema, filla de Pasqual Seguer i Berenguera, del mas Seguer de Vilavenut, i 

esposa de Pere de Call, de Galliners, pacta amb el seu germà Bernat Seguer la 
divisió del mateix mas Seguer, que tenen a mitges i per indivís a causa d’haver 
mort intestada la seva mare. 

Sense cloure. Carta partida. 54 x 39 cms. +Vilavenut, 114. 
 
6432 
1359 juliol 2, Castelló 
L’abat Francesc de Santa Maria de Roses enfranqueix Francesca, filla de Pere 

Jutge, de Tonyà, parròquia de Siurana, que casa amb Bernat Soler, de Vilavenut, 
per 2 sous 8 d. 

N. Pere de Pujol. 15 x 22 cms. +Vilavenut, 115. 
 
6433 
1359 novembre 29, Girona 
Francesca, filla de Pere Jutge, de Tonyà, parròquia de Siurana, esposa de 

Bernat Soler, de Vilavenut, fa homenatge a Nicolau de Font, procurador de 
l’Almoina. 

N. Ramon de Peradalta. 22 x 39 cms. +Vilavenut, 116. 
 
6434 
1341 juny 20 
Guillema, filla de Ramon Barceló de Mora, de Viladesens, enfranquida per 

Dalmau Ramon, fill de Ramon de Maura, es fa dona pròpia de Pere de Casadevall, 
paborde de l’Almoina, per haver-se casat al mas Batlle, que ha rebut en 
heretament d’Adelaida Batlle, propietària del mateix, i on ha casat amb Pere 
batlle. 

N. Ramon de Bruguera. 27 x 30 cms. +Vilavenut, 117. 
 
6435 
1360 juny 2, Girona 
Guillem de Vilar, paraire de Banyoles, fill de Ramon de Violar de Vilavenut, 

reconeix a Ramon Ferrer, paborde de l’Almoina, ser home propi seu, per haver-ho 
estat el seu pare. 

N. Ramon de Peradalta. 37 x 31 cms. +Vilavenut, 118. 
 
6436 
1361 octubre 9, Girona 
Elicsendis, viuda de Pere Esteve de Sords, i esposa de Jaume Cabot, de 

Vilavenut, enfranquida per Guillem, prior del monestir de Santa Maria d’Olives, 
es fa dona pròpia de Ramon Ferrer, paborde de l’Almoina, per haver-se casat al 
mas Cabot 

N. Ramon de Peradalta. 28 x 31 cms. +Vilavenut, 119. 
 
6437 
1361 desembre 10, Pujals dels Pagesos 



Caterina, filla de Guillem Cervià, de Cornellà, esposa de Pere Batlle de 
Vilavenut, es fa dona pròpia de l’Almoina per raó del seu matrimoni. 

N. Guillem Simó. 16 x 30 cms. +Vilavenut, 120. 
 
6438 
1363 maig 20, Girona 
Guillema, viuda de Guillem Batlle, de Viladamí, esposa de Pere de Mont, de 

Vilavenut, enfranquida per l’abat de Banyoles, es fa dona pròpia de l’Almoina per 
raó del seu matrimoni. 

N. Ramon de Bruguera. 24 x 31 cms. +Vilavenut, 122. 
 
6439 
1363 abril 26, Cabanes 
Jaume Berga, procurador del vescomte de Rocabertí, enfranqueix Alamanda, 

filla de Francesc Perpinyà, de Calabuig, que casa amb Pere de Matella, de 
Vilavenut, per 100 sous, rebuts de Berenguer, batlle d’Orfes. 

N. Jaume Berga, de Navata. 28 x 27 cms. +Vilavenut, 123. 
 
6440 
1363 juny 26, Girona 
Alamanda, filla de Francesc Perpinyà, de Calabuig, enfranquida pel vescomte 

Dalmau de Rocabertí, es fa dona pròpia de l’Almoina en mà de Ramon Masó, 
procurador, per haver-se casat al mas Matella de Vilavenut 

N. Ramon de Bruguera. 21 x 27 cms. +Vilavenut, 124. 
 
6441 
1360 maig 13, Girona 
Maria, filla de Ramon Gifreu, d’Espinavessa, propietària del mas Llobet de 

Vilavenut, i esposa de Jaume Flaubert, fill de Guillem Flaubert de Cabanelles, 
enfranquida per Jaume Agustí, de Girona, es fa dona pròpia de l’Almoina. 

N. Miquel de Vilanova. 28 x 39 cms. +Vilavenut, 125. 
 
6442 
1364 abril 23, Girona 
Jaume Flaubert, fill de Fuillem Flaubert, de Cabanelles, enfranquit per l’abat 

de Sant Llorenç del Mont, es fa home propi de l’Almoina per haver entrat al mas 
Llobet de Vilavenut, on ha casat amb Maria, filla de Ramon Gifreu, 
d’Espinavessa. 

N. Miquel de Vilanova. 24 x 37 cms. +Vilavenut, 126. 
 
6443 
1365 maig 16, Girona 
Ramon de Masó i Nicolau, de Font, procuradors de l’Almoina, pacten amb 

Vidal de Torre, donzell, hereu de la casa de Segueró, que el directe domini d’unes 
cases situades a la cellera de Vilavenut, que són del mas Prat d’Avall, sigui de 
l’Almoina, però que dit Vidal es quedi tots els censos que n’ha rebut fins a la data. 

N. Ramon de Bruguera. 39 x 38 cms. +Vilavenut, 127. 
 
6444 
1368 agost 1, Girona 



Francesca, esposa de Pere Batlle, de Vilavenut, es fa dona pròpia de l’Almoina 
per raó del mas Batlle. 

N. Joan de Fontcoberta. 31 x 28 cms. +Vilavenut, 128. 
 
6445 
1365 juliol 17, Girona 
Francesca, filla d’Arnau d’Hospital i Adelaida, esposos de Juvinyà, i esposa de 

Pere Badia, enfranquida per Ramon de Balbs, sagristà de Sant Pere de Besalú, es 
fa dona pròpia de l’Almoina per haver entrat al mas de Cors, de Vilavenut, per 
heretament que li ha fet la seva mare. 

N. Berenguer Guerau, de la cúria episcopal. 18 x 35 cms. +V 129. 
 
6446 
1365 setembre 27, Girona 
Pere Badia, natural de Girona, es fa home propi de Pere Joan, paborde de 

l’Almoina, per haver-se casat al mas Cors de Vilavenut, amb Francesca, filla 
d’Arnau Hospital de Juvinyà, propietària del mateix. 

N. Narcís de Font. 26 x 42 cms. +Vilavenut, 130. 
 
6447 
1367 gener 7, Girona 
Arnau, fill de Francesc Guerau, de Vilavenut, reconeix a Pere Joan, paborde 

de l’Almoina, ser home propi seu per haver-ho estat el seu pare. 
N. Ramon de Peradalta. 20 x 34 cms. +Vilavenut, 131. 
 
6448 
1372 abril 22, Girona 
Guillem Guerau, fill de Guillem Guerau i Saurina, de Vilavenut, reconeix a 

Arnau de Roca, procurador de Pere Dalmau, paborde de l’Almoina, ser home 
propi d’aquesta, per raó dels seus pares i de la borda Ferrer de Vilavenut, de la 
que la seva mare li ha fet heretament. 

N. Pere Simó. 29 x 30 cms. +Vilavenut, 132. 
 
6449 
1362 novembre 10, Girona 
L’abat Pere, de Sant Pere de Galligants, enfranqueix Guillema, viuda de 

Guillem Eixamins de Mont, de Sant Gregori, per 100 sous. 
N. Pere Mut. 15 x 26 cms. +Vilavenut, 133. 
 
6450 
1363 gener 21, Girona 
Guillema, esposa de Pere Matella de Vilavenut, viuda de Guillem Eixamins de 

Sant Gregori, enfranquida per l’abat de Sant Pere de Galligants, es fa dona pròpia 
de l’Almoina per raó del seu matrimoni. 

N. Pere Mut. 22 x 22 cms. +Vilavenut, 134. 
 
6451 
1374 març 21, Girona 
Pere Picó, veí de Banyoles, natural del mas Picó de Vilavenut, reconeix ser 

home propi de Jaume Soler, paborde de l’Almoina, per haver-ho estat el seu pare. 



N. Pere de Pont. 19 x 36 cms. +Vilavenut, 135. 
 
6452 
1374 març 21, Girona 
Bernat Seguer, sastre de Vilavenut, propietari del mas Picó, promet a Jaume 

de Soler, paborde de l’Almoina, edificar en el termini de tres anys casa a la terra 
del mateix mas, al que uneix la casa que té a la cellera de Vilavenut 

N. Pere de Pont. 22 x 38 cms. +Vilavenut, 136. 
 
6453 
1374 abril 11, Girona 
Guillem Company, fill de Pere Company, de Vilavenut i veí de Peralada, 

reconeix a Jaume de Soler, paborde de l’Almoina, ser home propi seu per ésser-ho 
el seu pare. 

N. Bernat Pintor, 18 x 39 cms. +Vilavenut, 137. 
 
6454 
1374 maig 20, Girona 
Pere de Vila, de Besalú, firma a Jaume de Soler, paborde de l’Almoina, rebut 

de 37 sous 6 d., per l’adjudicació de la borda Anglada de Vilavenut, i compra de 
fruits de la mateixa. 

N. Pere de Pont. 18 x 34 cms. +Vilavenut, 138. 
 
6455 
1376 maig 28, Banyoles 
Guillema, filla de Guillem de Trull i Guillema, esposa de Pere de Trull, 

renuncia a l’Almoina el mas de Trull, que en bona part és erm. 
N. Joan Agullana. 30 x 70 cms. +Vilavenut, 139. 
 
6456 
(1321) 1322 abril 2, Besalú 
Zarchus, fill d’Izach Zarch, jueu, en nom propi i d’Enoch Sallèn, jueu de 

Solsona, absol Guillem des Trull, de Vilavenut, dels deutes que pogués haver 
contret amb un dels dos. 

N. Pere Ferrer. 15 x 21 cms. +Vilavenut, 140. 
 
6457 
1377 juny 10, Girona 
Jaume de Soler, paborde de l’Almoina, ven en subhasta a Pere Batlle, de 

Vilavenut, per un periode de 4 anys les rendes que l’Almoina rep a Vilavenut, per 
31 lliures. 

N. Ramon Gul. 73 x 31 cms. +Vilavenut, 140bis. 
 
6458 
1377 desembre 15, Girona 
Pere, fill de Bernat de Costa, de Vilert, que s’ha casat al mas de Vall, de 

Vilavenut, enfranquit per l’abat de Banyoles, es fa home propi de l’Almoina per 
raó del seu matrimoni amb Sibilꞏla, propietària del mateix mas, junt amb els seus 
fills, exceptuant-ne, però, Arnau, nascut abans de fer el dit homenatge. 

N. Ramon de Peradalta. 25 x 35 cms. +Vilavenut, 141. 



 
6459 
1379 setembre 10, Girona 
Francesca, esposa de Pere de Cors, propietària del mas Cors de Vilavenut, 

reconeix ser dona pròpia de l’Almoina. 
N. Lluís Carbonell, de la cúria episcopal. 21 x 39 cms. +Vilavenut, 142. 
 
6460 
1379 setembre 16, Girona 
Pere de Cors, que ha entrat al mas Cors de Vilavenut, es fa home propi de 

Jaume de Soler, paborde de l’Almoina. 
N. Lluís Carbonell, de la cúria episcopal. 17 x 39 cms. +Vilavenut, 143. 
 
6461 
1381 novembre 18, Girona 
Francesca, filla de Besalú de Riba, de Vilavenut, propietària del mas Cors per 

heretament rebut, amb consentiment de Bonanat Company àlies Cors, marit seu, 
es fa dona pròpia de l’Almoina. 

N. Pere Pinós. 17 x 39 cms. +Vilavenut, 144. 
 
6462 
1372 abril 15, Girona 
Sibillꞏla, filla de Guillem Arnau de Capmagre i esposa de Guillem Guerau, de 

Vilavenut, enfranquida per Bernat de Requesens, obtentor de la capellania de 
Vilavenut, es fa dona pròpia de Pere Dalmau, paborde de l’Almoina, per haver 
casat a la borda Ferrer de Vilavenut Amb dit Guillem Guerau. 

N. Pere Pinós. 29 x 30 cms. +Vilavenut, 145. 
 
6463 
1382 febrer 13, Girona 
Guillem, fill de Francesc d’Hort, natural de Vilavenut i que havia casat al mas 

Torrelles de Tonyà, parròquia de Siurana, es fa home propi de Jaume de Soler, 
paborde de l’Almoina, en casar-se al Mas de Mont, de Vilavenut, amb Sibilꞏla, 
propietària del mateix. 

N. Ramon de Peradalta. 15 x 40 cms. +Vilavenut, 146. 
 
6464 
1385 abril 14, Girona 
Guillem de Soler, rector de Vilavenut, renuncia a l’Almoina un olivar que té 

prop del cementiri de la seva església a cens de dos capons, per considerar excessiu 
el cens. 

N. Pere de Font, de la cúria episcopal. 26 x 49 cms. +Vilavenut, 147. 
 
6465 
1387 setembre 28, Girona 
Guillem Ramon de Serres i Pere de Fàbrega, procuradors de l’Almoina, 

estableixen a Pere Company de Vilavenut, un hort al costat del cementiri d’aquest 
lloc, que ha estat renunciat pel rector de Vilavenut, a cens de 4 sous per 20 sous 
d’entrada. 

N. Guillem Llobet. Carta partida. 64 x 32 cms. +Vilavenut, 148. 



 
6466 
1386 desembre 21, Girona 
Pere d’Hospital, natural de Sant Martí de Capellada, que ha casat al mas Cors 

de Vilavenut, reconeix a Pere radulf, paborde de l’Almoina, ser home propi seu. 
N. Guillem Llobet. 21 x 32 cms. +Vilavenut, 149. 
 
6467 
1387 octubre 25, Girona 
Guillem Soler, rector de Vilavenut, cabreva a Pere Radulf, paborde de 

l’Almoina, 3 sous bar. de cens que Berenguer Domingo, teixidor de Banyoles, li ha 
venut, cens que fa una casa comprada per l’atorgant a Bernat de Santamaria, 
també de Vilavenut, i situada a aquest poble. 

N. Guillem Llobet. 16 x 36 cms. +Vilavenut, 150. 
 
6468 
1358 març 2, Girona 
Ramon de Clota, paborde de l’Almoina, atès que el mas Rei de Vilavenut, és 

deshabitat des de 1351, després que el renunciés Caterina, filla de Rafael Rei, i que 
Ramon de Lloberes, d’Ollers, pare de Margarida, definís els drets que hi podia 
tenir, n’estableix a cens set peces de terra a Pere de Mont àlies Arbonés, de 
Vilavenut, espòs de dita Margarida, i ambdós es fan persones pròpies de 
l’Almoina. 

N. Ramon de Bruguera. Carta partida. 78 x 53 cms. +Vilavenut, 151. 
 
6469 
1387 febrer 8, Girona 
Guillem Ramon de Serres i Pere de Fàbrega, procuradors de l’Almoina, 

estableixen el mas de Mont àlies Reg (sic), adjudicat a l’Almoina per la cúria reial 
de Besalú, a Ramon Ferrer, d’Ollers, a cens de 5 sous i reducció a gra de les 
prestacions personals, per 5 sous d’acapte. 

N. Guillem Llobet. 56 x 57 cms. +Vilavenut, 152. 
 
6470 
1388 febrer 22 
Ramon Ferrer, fill de Ramon Ferrer d’Ollers, enfranquit pel vescomte de 

Rocabertí, es fa home propi de l’Almoina per raó del mas de Mont, de Vilavenut, 
del que el seu pare li fa heretament. 

N. Guillem Llobet. 22 x 42 cms. +Vilavenut, 153. 
 
6471 
1383 febrer 22, Girona 
Oliver de Frigola, fill de Pere Guillem de Frigola, de Porqueres, es fa home 

propi de Pere Radulf, paborde de l’Almoina, per haver-se casat al mas Cabot de 
Vilavenut Amb Maria, filla de Jaume Cabot i propietària del mateix. 

N. Guillem Llobet. 12 x 42 cms. +Vilavenut, 155. 
 
6472 
1389 març 5, Girona 



Bernat Seguer, fill de Bernat Seguer de Vilavenut, reconeix ser home propi de 
l’Almoina en mà de Pere de Fàbrega, procurador de la mateixa. 

N. Guillem Llobet. 29 x 29 cms. +Vilavenut, 156. 
 
6473 
1389 març 5, Girona 
Sibilꞏla, filla de Bernat Planella, de la parròquia de Fornells sobre Besalú, 

esposa de Bernat Seguer de Vilavenut, es fa dona pròpia de l’Almoina per raó del 
seu matrimoni. 

N. Guillem Llobet. 15 x 40 cms. +Vilavenut, 157. 
 
6474 
1389 gener 26, Vilavenut 
Guillem Ramon de Serres i Pere de Fàbrega, procuradors de l’Almoina, 

redueixen a Maria i Oliver Cabot, propietaris del mas Cavot de Vilavenut, a cens 
de 4 sous les prestacions que feien per un tros de terra prop de l’era del seu mas i 
per la feixa dita d’en Comomer. 

N. Guillem Llobet. Carta partida. 28 x 58 cms. +Vilavenut, 158. 
 
6475 
1390 maig 23, Girona 
Guillem Ramon de Serres i Pere de Fàbrega, procuradors de l’Almoina, atès 

que una torre i casa d’aquesta a Vilavenut, han estat destruïdes per les partides de 
piteus de Bernat d’Armagnac, les estableix a Jaume d’Hort, de Vilavenut, home 
propi de l’Almoina i propietari del mas Hort, a condició de construir-hi casa en el 
termini de 5 anys, a cens de 5 sous, per 17 lliures 10 sous d’entrada. 

N. Antoni de Coll. 38 x 59 cms. +Vilavenut, 159. 
 
6476 
1391 abril 4, Girona 
Bernat Seguer, propietari del mas Seguer de Vilavenut, es fa home propi de 

Pere Radulf, paborde de l’Almoina, per raó del seu mas, i fa homenatge en mà de 
Guillem Ramon de Serres, procurador de la mateixa Almoina. 

N. Narcís Simó. 24 x 25 cms. +Vilavenut, 160. 
 
6477 
391 abril 4, Girona 
Antònia, filla de Miquel Miquel, d’Esponellà, i esposa de Bernat Seguer, de 

Vilavenut, es fa dona pròpia de, per raó del seu matrimoni. 
N. Narcís Simó. 24 x 22 cms. +Vilavenut, 161. 
 
6478 
1391 abril 4, Girona 
Joan Soler, fill de Joan sala, de Cistella, es fa home propi de Pere Radulf, 

paborde de l’Almoina, per haver-se casat al mas Soler de Vilavenut Amb 
Alamanda, propietària del mateix. 

N. Narcís Simó. 16 x 34 cms. +Vilavenut, 162. 
 
6479 
1395 febrer 12, Girona 



Bernat Moret àlies Corretger, fill de Pere Corretger, sastre de Viladamí, 
cabreva a Bernat Llogaia, paborde de l’Almoina, una terra de Vilavenut, indret de 
Coma d’Arliu. 

N. Bernat de Donç. 20 x 31 cms. +Vilavenut, 163. 
 
6480 
1396 gener 28, Banyoles 
Pere Joan de Centenys, procurador de Pere Jordà, llicenciat en decrets i 

cambrer del monestir de Cuixà, enfranqueix Brunissendis, filla de Jaume de Puig i 
de Brunissendis, esposos de Centenys, per 2 sous 8 d. 

N. Francesc Pedret. 21 x 39 cms. +Vilavenut, 164. 
 
6481 
1396 juliol 22, Banyoles 
Ramon de Mont, del mas de Mont, de Vilavenut, permuta amb Francesca, 

esposa de Francesc de Trull, propietària del mas de Trull, un camp de l’indret de 
Comes que té per l’Almoina i 25 sous, per una terra d’aquesta darrera, situada a 
l’indret de Peraplan. 

Sense cloure. 41 x 34 cms. +Vilavenut, 165. 
 
6482 
1399 febrer 27, Girona 
Arnau de Vall, fill de Pere de Vall i hereu de l’esposa d’aquest, Sibilꞏla, 

propietària de la borda de Vall de Vilavenut, reconeix ser home propi de 
l’Almoina per raó de la referida borda. 

Sense cloure. 18 x 30 cms. +Vilavenut, 166. 
 
6483 
1401 febrer 10, Girona 
a) Margarida, filla de Pere Vilar i esposa d’Arnau de Vall, de Vilavenut, 

reconeix ser dona pròpia de l’Almoina 
b) Margarida, filla de Pere de Mitjavila, de Fontcoberta, enfranquida per 

l’abat de Banyoles, es fa dona pròpia de l’Almoina pel seu matrimoni amb Pere 
Ferrer àlies Guerau, a la borda Ferrer de Vilavenut. 

c) Pere Ferrer àlies Guerau de Vilavenut, reconeix ser home propi de 
l’Almoina 

d) Francesc Codina, del mas Codina de Vilavenut, presta semblant 
reconeixement. 

Sense cloure. 65 x 30 cms. +Vilavenut, 167. 
 
6484 
1405 novembre 4, Girona 
Pere Company, de Vilavenut, reconeix a Pere de Bergadà, paborde de 

l’Almoina, ser home propi seu per raó del mas Company. 
Sens e cloure. 13 x 30 cms. +Vilavenut, 168. 
 
6485 
1405 desembre 3, Girona 
Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, atès que el mas de Mont àlies Reig de 

Vilavenut Està gravat amb censos excessius i per això no és habitat, l’estableix a 



Joan de Mont, fill de Ramon Ferrer, d’Ollers, a cens d’un parell de gallines i 22 
sous, a condició de fer-se home propi de la mateixa Almoina. 

N. Narcís Simó. 43 x 62 cms. +Vilavenut, 169. 
 
6486 
1405 desembre 3, Girona 
Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, amortitza la meitat d’una casa que 

Arnau Guerau, rector de Vilavenut, té a directe domini de l’Almoina, i que havia 
estat de Ramon sa l’Hort, un corral que havia estat casa d’en Cors i un jardí que 
havia estat casa d’Ermessendis Arbonés de Mont, i que Guillem Soler, anterior 
rector de Vilavenut Havia llegat al benefici de la rectoria, amb diversos censos. 

N. Narcís Simó. 32 x 61 cms. +Vilavenut, 170. 
 
6487 
1354 gener 27, Girona 
Brunissendis, filla de N. des Pujals, de Cornellà, esposa de Pere de Matella, de 

Vilavenut, es fa dona pròpia de l’Almoina per raó del mas Matella on ha entrat. 
N. Francesc Viader. 23 x 31 cms. +Vilavenut, 171. 
 
6488 
1406 gener 13, Girona 
Joan Matella, fill de Pere Matella, del mas Matella de Vilavenut, reconeix ser 

home propi de l’Almoina per haver-ho estat el seu pare. 
Sense cloure. 14 x 29 cms. +Vilavenut, 172. 
 
6489 
1407 octubre 4, Girona 
Joan Feliu àlies Mont, propietari del mas Feliu o Mont de Vilavenut, reconeix 

ser home propi de Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, per raó del mateix mas. 
Sense cloure. 17 x 30 cms. +Vilavenut, 173. 
 
6490 
1407 octubre 4, Girona 
Bernat Company, fill de Pere Company, de Vilavenut, reconeix ser home propi 

de Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina. 
Sense cloure. 14 x 30 cms. +Vilavenut, 174. 
 
6491 
1407 octubre 24, Banyoles 
Pere Guerau, propietari de la vida Ferrer de Vilavenut, renuncia a l’Almoina 

un farraginar dit de Mas Legat, pel que fa cinc parells de gallines de cens. 
N. Pere Anglada. 24 x 33 cms. +Vilavenut, 175. 
 
6492 
1408 gener 13, Girona 
Francesc de Prat, de Vilavenut, i la seva esposa Francesca, es fan persones 

pròpies de Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, per raó del mas Prat, del que 
Francesc ha rebut heretament i on Francesca s’ha casat. 

N. Joan de Font. 21 x 32 cms. +Vilavenut, 176. 
 



6493 
1408 maig 18, Girona 
Joan Company, carnisser de Peralada, reconeix a Pere de Bergadà, paborde de 

l’Almoina, ser home propi d’aquesta, per haver nascut al mas Company de 
Vilavenut, i promet fer-li un quartó de cera de cens en reconeixement de domini. 

N. Joan de Font. 20 x 32 cms. +Vilavenut, 177. 
 
6494 
1412 març 16, Banyoles 
Joan Reig àlies Feliu, de Vilavenut, ven a Pere de Pujol, del mateix lloc, un 

mitjó de ½ vessana dituat a l’indret de Pujol, que es té per l’Almoina, per 30 sous. 
Sense cloure. 25 x 37 cms. +Vilavenut, 178. 
 
6495 
1413 maig 5, Vilavenut 
Francesca, esposa de Pere Guerau, de Vilavenut, es fa dona pròpia de Pere de 

Bergadà, paborde de l’Almoina, per raó del seu matrimoni. 
N. Pere d’Anglada. 18 x 25 cms. +Vilavenut, 179. 
 
6496 
1416 juliol 25, Banyoles 
Joan Riba, de Vilavenut, ven a Elicsendis, esposa de Jaume sa l’Hort, del 

mateix lloc, unes cases prop de l’església de Vilavenut, que fan cens a l’Almoina, 
per 26 sous. 

Sense cloure. 28 x 39 cms. +Vilavenut, 180. 
 
6497 
1417 maig 17, Cabanes 
Joana, filla de Pere Company, de Vilavenut, esposa de Bartomeu Cellers, veí de 

Cabanes, renuncia per cens excessiu el mas Company de Vilavenut. 
N. Joan Andreu. 25 x 44 cms. +Vilavenut, 181. 
 
6498 
1423 abril 1, Vilavenut 
Elicsendis, esposa de Jaume sa l’Hort de Vilavenut, renuncia per cens excessiu 

unes cases situades a la cellera del poble, que havien estat de Guillem de Trull, 
sastre, per les que fa un parell de gallines de cens. 

N. Joan d’Ornós, de Banyoles. 29 x 29 cms. +Vilavenut, 182. 
 
6499 
1423 abril 22, Girona 
Antoni Batlle, de Vilavenut, i la seva esposa Francesca, propietària del mas 

Batlle, cabreven a Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, un camp dit de 
Farguet, de 2 vessanes. 

N. Rafael Gifra. Còpia de 1569. 10 x 31 cms. +Vilavenut, 183. 
 
6500 
1423 abril 22, Vilavenut 



Francesca, esposa de Bonanat Cors, de Vilavenut, cabreva a l’Almoina el mas 
Cors, pel que és dona pròpia de la mateixa Almoina, i les seves terres que es 
descriuen. 

N. Joan d’Orri. Còpia de 1506. 58 x 53 cms. +Vilavenut, 184. 
 
6501 
1423 maig 21, Girona 
Francesc Codina, de Vilavenut, renuncia a Pere de Bergadà, paborde de 

l’Almoina, un toró de terra que havia estat del mas Matella, pel que feia un cens 
d’una gallina. 

N. Bernat de Soler. 29 x 55 cms. +Vilavenut, 185. 
 
6502 
1440 agost 27, Girona 
Joan Pellicer, paborde de l’Almoina, atès que els masos Bernaoy i Company de 

Vilavenut, han restat buids, els estableix a Antoni Seller, fill de Bartomeu seller de 
Vilert, a condició de fer-li les prestacions acostumades. 

N. Nicolau Frugell. 43 x 45 cms. Hi ha els dos exemplars. +Vilavenut, 187. 
 
6503 
1455 juny 3, Banyoles 
Bernat Soler propietari del mas Soler de Vilavenut, ven a Ramon Hort una 

terra erma de 3 vessanes, situada aVilavenut, indret de Puig de Carabassa, per 22 
sous. 

Sense cloure. 53 x 47 cms. +Vilavenut, 188 
 
6504 
1456 juny 5, Viladamí 
Bartomeu Almar, de Vilert, procurador d’Antoni Almas àlies Companys, ven a 

Joan Riba, sastre de Vilavenut, el mas Company de Vilavenut, que és a directe 
domini de l’Almoina, pel preu de 12 lliures. 

Sense cloure. 37 x 59 cms. +Vilavenut, 189. 
 
6505 
1460 abril 19, Banyoles 
Pere Vilar, de Vilavenut, ven a Joan Miquel àlies Palet, de Torres, parròquia 

de Fontcoberta, un erm del mas Bosch de Vilavenut, dit les Ribes, de 5 vessanes, 
per 44 sous. 

N. Joan Batlle. 28 x 35 cms. +Vilavenut, 190. 
 
6506 
1462 gener 19, Girona 
Esteve Masdevall, beneficiat de la seu, procurador de l’Almoina, estableix a 

Andreu Rovira, de Banyoles, el mas Matella de Vilavenut, a cens de 12 sous i tasca 
i mitja, amb obligació de fer-hi residència, per 44 sous d’entrada. 

N. Antoni Serra. 33 x 43 cms. +Vilavenut, 191. 
 
6507 
1481 agost 17, Girona 



Bernat Soler, de Vilavenut, renuncia per cens excessiu a l’Almoina el mas Soler 
de Vilavenut. 

N. Narcís Cotxa. 27 x 27 cms. +Vilavenut, 192. 
 
6508 
1482 setembre 28, Girona 
Guerau Demont, de Palol de Farguet, parròquia de Pujals dels Pagesos, atès 

que Caterina, esposa de Francesc Belló àlies Clos, del veïnat de Lió, parròquia de 
Banyoles, havia venut al seu pare Joan Demont, el seu capmàs Guerau de 
Vilavenut, no per aquest, sinó per Pere Fita, de Sant Medir veí de Vilavenut, fa 
agnició de bona fe a Clara, viuda de Pere Fita, del dit mas. 

Sense cloure. 43 x 41 cms. +Vilavenut, 193. 
 
6509 
1505 juiol 31, Girona 
Esteve Castelló àlies Vilar, propietari del mas Capmagre de Vilavenut, 

renuncia a Joan Riera àlies Palet, paborde de l’Almoina, una feixa erma de dues 
vessanes, que afronta amb el torrent de Leça, per cens excessiu. 

N. Dalmau Ombert. 29 x 36 cms. +Vilavenut, 194.  
 
6510 
1547 febrer 6, Girona 
Baldiri Balle, paborde de l’Almoina, estableix a Margarida Vilar, esposa 

d’Ameri Matamala àlies Vilar, de Vilavenut, que té agregat al seu mas Vilar el mas 
Bosch, unes terres que havien estat del dit mas Bosch, situades a Fontcoberta; una 
dita ses Godomies, de 15 vessanes que afronta amb la riera de Farguet, i un erm 
dit sa Estrada, de 2 vessanes, contigua a l’anterior, pels censos cabrevats, i sense 
entrada. 

N. Gaspar Barrot. 43 x 41 cms. +Vilavenut, 195. 
 
6511 
1131 octubre 7 
Berenguer de Puigdaran, la seva esposa Rinila i el seu germà Dalmau, amb 

consentiment del seu senyor, Albert de Cabanelles i del fill d’aquest, Ramon, 
estableixen a Guillem Crispí, a la seva esposa Ermessendis i al seu fill Ramon, el 
molí de Portell [del Fluvià], amb llicència per traslladar-lo de Quer de l’Espluga 
fins al Rabeig, a cens d’11 migeres de blat i una de forment, per 10 sous d’acapte. 

N. Pere, sacerdot. 8 x 26 cms. +Vilavenut, 196. 
 
6512 
1161 juliol 6 
Bernat de Lladó i Girbert de Vilert, amb consentiment de les seves esposes, 

Estefania i Saurina, donen a Adalbert de Cabanelles i a la seva esposa el moli que 
tenen al Fluvià, indret de Charral, a cens de dues migeres d’ordi i una de forment, 
a mesura de Besalú, per cada un. 

N. Bernat, prevere. Carta partida. 12 x 16 cms. +Vilavenut, 197. 
 
6513 
1190 desembre 29 



Ramon de Cabanelles fa concòrdia amb Berenguer de Casals i els amics i 
senyors d’aquest, Dalmau, Aladis, Ramon de Creixell i Joan de Maià, batlle de 
Ponç de cervera, sobre l’ús d’aigües del Fluvià, i l’autoritza a fer monar i molí des 
del Torrent Sec fins a la possessió de Dosquers, a la riba de Pedrinyà. 

N. Pere, sacerdot. Carta partida. 12 x 18 cms. +Vilavenut, 198. 
 
6514 
1196 novembre 18 
Alamanda, amb consentiment de la seva tia materna Saurina, ven a Raimunda 

de Cabanelles la seva part del molí que té el llit del Fluvià, indret de vall Caral, per 
70 sous de Girona. 

N. Arnau, prevere. Còpia de 1316. 21 x 25 cms. +Vilavenut, 200. 
 
6515 
1193 abril 18 
L’abat Pere, del monestir de Sant Pere de Besalú, fa concòrdia amb Ramon de 

Cabanelles sobre el molí de Quer que és al Fluvià, indret de Portell, de manera que 
resti per als monjos un onzè del quart dels ingressos del mateix molí. 

N. Pere. Carta partida. 16 x 19 cms. +Vilavenut, 201. 
 
6516 
1248 desembre 28 
Ramon de Masó, batlle de Crespià i Raimunda, esposos, venen a Arnau Vidal, 

procurador de Sant Miquel de Roca, el monar que tenen a la ribera del Fluvià, 
indret de l’Espluga, per 100 sous. 

N. Guillem, sacerdot. 15 x 33 cms. +Vilavenut, 202. 
 
6517 
1220 abril 24 
Bernat de Santacoloma fa donació a l’església de Sant Miquel de Roca i als 

germans que hi viuen, en mans de Domènec, prevere de la mateixa església, dels 
monars i aigualeixos del Fluvià, des de la roca de Sant Miquel fins a la roca de 
Graiera, cap a migdia, amb firma de Bernat de Puigdaran, que rep per ella 30 
sous. 

N. Arnau, prevere. 12 x 16 cms. +Vilavenut, 203. 
 
6518 
1310 març 30 
Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, concedeix a Ramon Sunyer, fill de 

Bernat Sunyer, de Bosquerons a Serinyuà, llicència per fer molí al Fluivà, al 
Portell, parròquia de Crespià, indret de Quer, prop del Torrent sec, a cens de 5 
sous, per 50 sous d’entrada. 

N. Jaume Tresfort. Carta partida. 26 x 29 cms. +Vilavenut, 204. 
 
6519 
1300 agost 17 
Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, dona llicència a Andreu de Vilar, de 

Martís, parròquia d’Esponellà, per prendre aigua al Fluvià, a Sant Miquel de 
Roca, a cens d’una quartera d’ordi, per 5 sous d’entrada. 



N. Bernat de Reixach, de Banyoles S. Ramon de Beuda. Carta partida. 18 x 34 
cms. +Vilavenut, 205. 

 
6520 
1310 maig 23 
Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, estableix a Pere d’Om de Portell, 

parròquia de Crespià, el molí que aquest ha edificat al Portell del Fluvià, amb 
condició de poder-lo reedificar, si fos destruït per inundació, sense perjudicar el 
molí de la Roca de Sant Miquel, fins al monar de Guillem de Casals, de Crespià, a 
cens de 5 sous, per 30 sous d’entrada. 

N. Jaume Tresfort. Carta partida., 36 x 38 cms. +Vilavenut, 206. 
 
6521 
1332 maig 4 
Ramon Sunyer, de Serinyà, i la seva esposa Ermessendis, firmen debitori a 

Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, de 130 sous per la firma que els ha 
donat d’un molí situat al Fluvià, a la parròquia de Crespià, indret de Portell. 

N. Arnau de Mas. 17 x 33 cms. +Vilavenut, 207. 
 
6522 
1253 desembre 18 
Arnau Ramon d’Espasèn fa donació al seu nebot Guillem d’espasèn de tot el 

domini, feu i alou que té a Vilavenut, Cornellà, Sords, Corts i Pujals dels Pagesos, i 
del domini de Pontós, execptuant el cens comprat a Berenguer de Podols, de 
Vilavenut, que dòna a Santa Maria d’Espasèn, i reservant-se de ser-ne senyor i 
major fins a la mort, i revoca la donaxció feta a l’Almoina, per ingratitud 
d’aquesta. 

N. Pere, capellà d’Espasèn. Carta partida. 20 x 26 cms. Còpia de 1255, 20 x 23 
cms. +Vilavenut, 212. 

 
6523 
1253 setembre 12 
Arnau Ramon d’espasèn fa donació a Guillem d’Espasèn, nebot seu, cas que 

l’atorgant mori sense fills legítims, de tots els béns que posseeix a Vilavenut, Pontós 
i altres llocs. 

N. Bernat de Vic. S. Joan de Porqueres. 23 x 26 cms. +Vilavenut, 213. 
 
6524 
1282 octubre 4 
Cabrevació que fan a Sibilꞏla, filla de Bernat Vidal, senyor de Bestracà, els 

següents veïns de Crespià i Espinavessa: Pere d’Om de Portell, Pere de Portell, 
Joan de Portell, Guillem Teixidor de Portell, Pere de Costa de Portell, Bernat de 
Herda, Bernat Marquès, Ramon Cleda, Pere Cleda, Ramon Lligordà, Arnau 
d’Hospital, Guillem de Porcioles, Perpinyà d’Arns, Joan de Llavanera d’Hospital, 
Ramon Batalla, Arnau Jordana, Arnau Ripoll, Jaume Teixidor, Joan Gil, Pere des 
Pedrerol, Ermessendis de Carreres, Carbonell d’Espinavesa, Ramon de Serra i 
Jaume, fill de Joan de Portell. 

N. Ramon de Prat, de Besalú. S. Guillem Burgués. 86 x 51 cms. +Vilavenut, 
214. 

 



6525 
1282 octubre 15 
Berenguer Lledó, d’Espinavessa, cabreva a Sibilꞏla, filla de Bernat Vidal, 

senyor de Bestracà i a la confraria de Sant Jaume de la Garriga, un camp 
d’Espinavessa, situat a Puig Redonel. 

N. Bernat de Prat, de Besalú. 12 x 19 cms. +Vilavenut, 214/1 
 
6526 
1282 octubre 26 
Ramon de Torrent, d’Espinavessa, cabreva a Sibilꞏla, filla de Bernat Vidal, 

senyor de Bestracà i a la confraria de Sant Jaume de la Garriga, un quadró de 
terra situat dins de la propietat d’en Carbonell d’Espinavessa i una casa a la 
cellera d’aquest poble, tot comprat als hereus del mas Carreres. 

N. Bernat de Prat. 13 x 21 cms. +Vilavenut, 214/2. 
 
6527 
1284 juny 17 
Gilabert de Cruïlles ven a Guillem Gaufred, clergue, fill de Gaufred Bonet de 

Besalú, la casa i vila de Vilavenut, la possessió de Coll de Portell de Crespià, la 
d’Espinavessa i els drets que rep a Vilavenut, Espinavessa i Crespià, que posseeix 
per compra feta a Bernat Vidal, senyor de Bestracà, pel preu de 17.000 sous. 

N. Besalú Burgués, de Girona, 64 x 30 cms. +Vilavenut, 215. 
 
6528 
1286 juny 24 
Beatriu, filla de Bernat Vidal, senyor de Bestracà i de Vilavenut, i esposa 

d’Arnau de Saga, firma rebut a Guillem Gaufred, clergue fill de Gaufred Bonet, de 
Besalú, la venda que li ha et Gaufre de Cruïlles, de béns situats a Vilavenut, 
Crespià i Espinavessa. 

N. Guillem de Meixella, de Bestracà. 17 x 28 cms. +Vilavenut, 216. 
 
6529 
(1302) 1303 febrer 4 
Romeu de Montoliu, canonge de la seu, procurador d’Hug de Cardona, 

ardiaca de Barcelona i beneficiat d’Oller, enfranqueix Maria, filla de Pere Roquer, 
d’Ollers, per 2 sous 8 d. 

Sense cloure. 
11 x 30 cms. +Vilavenut, 218. 
 
6530 
1304 setembre 20 
Dalmau de Rocabertí, senyor de Peralada, enfranqueix Guillem Arnau, fill de 

Pere de Vilar d’Ollerols, parròquia d’Ollers i la seva esposa Adelaida, que passen a 
ser persones pròpies de l’Almoina, per 220 sous. 

N. Arnau de Pujols, de Vilademuls. 19 x 21 cms. +Vilavenut, 219. 
 
6531 
(1312) 1313 febrer 7 
Guerau de Rocabertí enfranqueix Maria, filla de Pere Ramon d’Ollerols, 

d’Ollers, per 2 sous 8 diners. 



N. Arnau de Pujols, de Vilademuls. 18 x 24 cms. +Vilavenut, 220. 
 
6532 
(1312) 1313 febrer 17 
Hug d’Espasèn, cavaller, enfranqueix Berenguera, filla de Ramon Ferró, 

d’Espasèn, parròquia d’Ollers, per 2 sous 8 d. 
N. Joan de Reixach, de Banyoles. 13 x 27 cms. +Vilavenut, 221. 
 
6533 
1351 setembre 2, Navata 
Jaume Berga, notari del castell de Navata, en nom dels marmessors 

d’Elicsendis, vescomtessa de Rocabertí, enfranqueix Elicsendis, filla de Guillem de 
Puig d’Ollers, per 2 sous 8 d. 

N. Jaume Berga. 9 x 40 cms. +Vilavenut, 222. 
 
6534 
1193 abril 18 
L’abat Pere, del monestir de Sant Pere de Besalú, fa concòrdia amb Ramon de 

Cabanelles sobre el molí de Quer que és al Fluvià, indret de Portell, de manera que 
resti per als monjos un onzè del quart dels ingressos del mateix molí. 

N. Pere. Carta partida. 24 x 23 cms. Vegeu un altre exemplar, núm. 204. 
+Vilavenut, 223. 

 
6535 
1214 desembre 2 
Gallart de Llers, en bé d’ànima, dona a Sant Miquel de Penna [de Portell], el 

fruit i llenya d’una olivera que té al seu clos de Bosquet. 
N. Ramon, sacerdot. 10 x 11 xms. +Vilavenut, 224. 
 
6536 
1215 octubre 23 
Raimunda de Salses, el seu fill Bernat i la seva filla Ermengardis fan donació a 

Sant Miquel de Roca de Castellar d’una terra situada prop del Fluvià. 
N. Ramon, sacerdot. 13 x 13 cms. +Vilavenut, 225. 
 
6537 
(1319) 1320 gener 28 
El bisbe Pere de Rocabertí enfranqueix Adelaida, filla de Guillem Martina, de 

Crespià, per 2 sous 8 d. 
N. Berenguer (...) de Santa Maria de Lladó. 11 x 18 cms. +Vilavenut, 226. 
 
6538 
1317 abril 16 
Bernat Vinya, d’Esponellà, cabreva a Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, 

una vinya situada a Crespià, indret de Portell, per la que fa un diner de cens i tasca 
i mitja de pa i tasca de vi. 

N. Ramon Viader. 11 x 28 cms. +Vilavenut, 227. 
 
6539 
(1219) 1220 febrer 13 



Ramon de Portell i Maria, esposos de Crespià, venen a Domènec, prevere de 
Sant Miquel de Roca, la vinya de Portell, amb oliveres i figueres, per 32 sous bar. 
de quatern, rebuts dels béns de l’esmentada església. 

N. Ramon de Prat, de Besalú. 15 x 17 cms. +Vilavenut, 228. 
 
6540 
1220 abril 24 
Bernat de Santacoloma, en bé d’ànima, funda un benefici a l’església de Sant 

Miquel de Roca de Castellar o de Portell, i li assigna com a dotació el seu mas de 
Castellar, de Crespià, i els monars i aigualeixos des de la roca de Sant Miquel a la 
roca de Graiera, tot reservant-se el dret, per sí i pel seu germà Guillem de 
Cabanelles, de donar l’esmentada possessió a una altra església si el beneficiat no 
feia residència. 

N. Arnau prevere. 10 x 25 cms. Hi ha dues còpies. +Vilavenut, 229. 
 
6541 
1236 desembre 18 
Berenguer de Vilert i Ermessedis, esposos, i Ramon de Vilert, germà de dit 

Berenguer, enfranqueixen Bernat Pellicer, de Martís i el seu germà Joan, que 
passen a ser homes propis de Sant Miquel de Castellar de Portell, en mans 
d’Arnau Vidal, procurador d’aquest lloc, per 120 sous bar. 

N. Ramon, sacerdot. Còpia de 1314. +Vilavenut, 229. 
 
6542 
1228 juliol 14 
Ermengardis, filla de Bernat de Puigdarn, amb consentiment del seu marit, 

Pere Tarascó, de la seva mare Agnès i del seu oncle, Arnau de Queixàs, ven a 
Arnau Vidal tota la senyoria que té a Portell, parròquia de Crespià, pel preu 
de1.250 sous. 

N. Bernat de Prat, de Besalú. 20 x 24 cms. +Vilavenut, 230. 
 
6543 
1219 desembre 2 
Ermengarda defineix a Bernat de Santacoloma, de Cabanelles i a Bernat de 

Puigdarn, el mas que té a Crespià, indret de Castellar, per 50 sous bar. 
N. Ramon, sacerdot. 11 x 15 cms. +Vilavenut, 231. 
 
6544 
1250 agost 23 
Guillem Gaufred, prevere i procurador del ferial de la seu, enfranqueix 

Ermessenda, filla de Joan d’Arnés [o Arenes] de Crespià, que passa a ser dona 
pròpia d’Arnau Vidal, procurador de Sant Miquel de Roca, per 50 sous. 

N. Guillem, sacerdot de Crespià. 10 x 19 cms. +Vilavenut, 232. 
 
6545 
1264 juny 20 
Pere de Portell, de Crespià, i Ermessendis, esposos, amb consentiment de 

Bernat Vidal de Besalú, senyor de Bestracà, venen a Arnau d’Om de Portell una 
terra situada prop del mas d’aquest, per 7’5 sous. 

N. Rostany, clergue de Vilert. 13 x 19 cms. +Vilavenut, 233. 



 
6546 
1267 setembre 17 
Guillem Pere, de Besalú, lloctinent de Bernat Vidal, senyor de Bestracà, 

estableix a Guillem de Caragol, de Crespià, una feixa de Crespià, indret de costa 
de Baranya, que fa tasca i 12 diners de cens a dit Bernat, per 5 sous d’entrada. 

N. Rostany, clergue de Vilert. Carta partida. 11 x 20 cms. Hi ha els dos 
exemplars. +Vilavenut, 234-235. 

 
6547 
1298 juliol 15 
Fra Guerau d’Armentera, cambrer de Sant Pere de Besalú, enfranqueix 

Berenguer Ferrer, fill de Pere Ferrer de Serra, de Crespià, que passa a ser home 
propi de l’Almoina, per 100 sous. 

N. Bernat de Prat, de Besalú. 15 x 21 cms. +Vilavenut, 236. 
 
6548 
1312 setembre 7 
Berenguer d’Ametller, de Cassà de Pelràs, presenta a Ramon de Banc. Balle de 

Besalú, una carta del rei Jaume II, datada a Girona el dia 4 anterior, on s’indica 
que el paborde de l’Almoina, Arnau Adroher, s’ha queixat al rei de perjudicia 
causats per dit Ramon de Banc, a la jurisdicció que l’Almoina pretèn tenir sobre 
els llocs de Vilavenut i Portell. El batlle respon al requeriment alꞏlegant que els dos 
llocs són de jurisdicció reial. 

N. Guillem Burgués. S. Guerau Poch. 24 x 25 cms. +Vilavenut, 237. 
 
6549 
(1316) 1317 març 12 
Ramon Moner, fill de Ramon Moner d’Esponellà, casat a la casa d’en Bernat 

Teixidor de Crespià, que es té per l’Almoina, es fa home propi d’aquesta. 
N. Ramon Viader. 13 x 26 cms. +Vilavenut, 238. 
 
6550 
1317 abril 16 
Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, estableix a Ramon de Portell, de 

Crespià, una terra situada a Crespià, indret de Sant Miquel, “a l’escanyadura de 
Roca” a tasca i cens de 2 diners per 5 sous d’entrada, exceptuant-ne una olivera, 
que reté l’Almoina. 

N. Ramon Viader. Carta partida. 28 x 29 cms. +Vilavenut, 239. 
 
6551 
1317 abril 14 
Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, estableix a Bernat Lligordà, de 

Crespià, la ribera del Fluvià a Puig de sa Pedrera i els aigualeixos, a cens de 12 
diners i tasca dels esplets, per 2 sous d’entrada. 

N. Ramon Viader. Carta partida. 32 x 29 cms. +Vilavenut, 240. 
 
6552 
1321 novembre 20 



Arnau de Martís, batlle d’Esponellà, i la seva esposa Sibilꞏla venen a Ramon de 
Portell, fill de Ramon Moner, natural d’Esponellà, una vinya situada a Crespià, 
indret de Costes de Sant Miquel, que havia estat del mas Castellar i fa tasca a 
l’Almoina, pel preu de 140 sous. 

N. Pere de Mallorques. 26 x 33 cms. +Vilavenut, 241. 
 
6553 
1329 maig 6 
Ermessendis, filla de Bernat de Riera, d’Espinavessa, i esposa de Pere d’Om de 

Portell, parròquia de Crespià, es fa dona pròpia de l’Almoina per raó del seu 
matrimoni. 

N. Jaume de Puig, de Banyoles 12 x 31 cms. +Vilavenut, 242. 
 
6554 
1329 juliol 25 
Guillem Sabater, de Crespià, i Girona, esposos, venen a Ramon de Rovira, 

d’Esponellà, i Berenguera, esposos una feixa de Crespià, indret de Costa de Quer, 
que es té per l’Almoina, pel preu de 15 sous. 

Sense cloure. 21 x 26 cms. +Vilavenut, 243. 
 
6555 
1341 maig 16 
Dalmau Ramon, hereu de Ramon de Maura, de Viladesens, enfranqueix per la 

meitat Guillema, filla de Ramon Barcó de Mora, que per la meitat és dona pròpia 
de l’Almoina, per 16 diners. 

N. Guillem Sanç, de Bàscara. 19 x 25 cms. +Vilavenut, 244. 
 
6556 
1349 agost 13 
Guillema Marquès, filla d’Arnau Marquès i esposa de Guillem Marquès, 

nascut al mas Esponellà (sic) de la parròquia d’Esponellà, reconeix ser dona 
pròpia per meitats de l’Almoina i del benefici de Sant Jaume de la Garriga, per 
raó del mas del que és propietària. 

N. Bernat de Font. 23 x 23 cms. +Vilavenut, 245. 
 
6557 
1359 març 28, Girona 
Ramon Sabater, de Crespià, cabreva a Ramon Ferrer, paborde de l’Almoina, 

una vinya amb ribera i erm, comprada a Guillem Sastre i Berenguera, esposos, a 
cens de 4 diners, prestació a la que el 1294 es va reduir la mitja tasca. 

N. Ramon Gil. 25 x 36 cms. +Vilavenut, 246. 
 
6558 
1368 maig 1, Girona 
Pere, fill de Bernat de Portell, de Crespià, reconeix a Ramon de Masó i Nicolau 

de Font, procuradors de l’Almoina, ser home propi d’aquesta per haver-ho estat el 
seu pare. 

N. Ramon de Peradalta. 23 x 26 cms. +Vilavenut, 247. 
 
6559 



1368 setembre 23, Banyoles 
Bernat de Portell i el seu fill Pere, de Crespià, venen a Arnau Moner i Sibilꞏla, 

esposos d’Esponellà, una terra de Crespià, situada prop de l’església de Sant 
Miquel de Roca i un altre tros dit de Costes, tots pròxims al Fluvià, que són a 
directe domini de l’Almoina, pel preu de 15 lliures. Amb firma de Ramon Mayoles 
d’Esponellà fill de Ramon de Portell i Raimunda, esposos, germà de Bernat de 
Portell. 

N. Jaume de Vall. 52 x 34cms. +Vilavenut, 248. 
 
6560 
1369 abril 26, Navata 
Guillem Portell, fill de Guillem Portell i Elicsendis, esposos de Crespià, amb 

consentiment del seu oncle Berenguer Martí, d’Espinavessa, renuncia per cens 
excessiu unes cases i terres que li pertocaven per herència, situades a aquesta 
parròquia i que no es descriuen. 

N. Pere Bet. 30 x 37 cms. +Vilavenut, 249. 
 
6561 
1357 juliol 13 
Guillem Sastre i Berenguera, esposos de Serinyà, venen a Ramon Sabater, de 

Crespià, una vinya, erm i ribera de Crespià, que es té per l’Almoina, pel preu de 
110 sous. Sense cloure. 39 x 39 cms. +Vilavenut, 250. 

 
6562 
1375 abril 24, Girona 
Guillem d’Estany, fill de Guillem d’Estany, de Fares, que s’ha casat al mas de 

Costa del Portell, a Crespià, enfranquit per l’abat de Besalú, es fa home propi de 
l’Almoina. 

N. Ramon de Peradalta. 16 x 42 cms. +Vilavenut, 251. 
 
6563 
1337 juliol 17 
Elicsendis, filla de Pere Savarrés, de Vilet, esposa de Pere Costa de Portell, de 

Crespià, es fa dona pròpia de l’almoina, per raó del mas de Costa de Portell, on 
s’ha casat. 

N. Bernat de Font. 16 x 27 cms. +Vilavenut, 252. 
 
6564 
1378 gener 13, Girona 
Guillem Marquès, marit de Guillema Marquès de Crespià, dona pròpia per la 

meitat de l’Almoina i per l’altra meitat del benefici de Sant Jaume de la Garriga, i 
fill de Berenguer d’Esponellà, enfranquit per Bernat Sord, donzell, es fa home 
propi de l’Almoina, a la qual està obligat únicament a fer homenatge. 

N. Ramon de Peradalta. 23 x 37 cms. +Vilavenut, 253. 
 
6565 
1380 maig 15, Girona 
Guillem Marquès, marit de Guillema Marquès de Crespià, es fa home propi de 

l’Almoina per meitat, i reconeix fer un parell de pollastres de cens, a partir amb el 
benefici de Sant Jaume de la Garriga, senyor seu per l’altra meitat. 



N. Ramon de Peradalta. 21 x 29 cms. +Vilavenut, 254. 
 
6566 
1381 abril 26, Crespià 
Guillem Batalla àlies Estiu, de Crespià, ven a Castelló d’Om, del Portell de 

Crespià, un petit hort situat a ses Fontanelles, que es té per l’Almoina, per 13 sous. 
N. Bernat Cornell. 53 x 34 cms. +Vilavenut, 255. 
 
6567 
1401 gener 3, Esponellà 
Guillem Batalla àlies Estiu, de Crespià, renuncia a l’Almoina per cens excessiu 

la borda de la Cadamont de Portell. 
N. Pere Casadevall, de Besalú. 20 x 34 cms. +Vilavenut, 256. 
 
6568 
1401 abril 13, Girona 
Pere de Fàbrega, clerue de la seu, procurador de Pere de Bergadà, paborde de 

l’Almoina, redueix a Jaume Moner, d’Esponellà, la tasca i mitja d’una possessió de 
7 vessanes situada a Puig de Portell, prop del Fluvià, on es proposa de plantar 
vinya, a mitja tasca. 

N. Francesc Vidal. 29 x 31 cms. +Vilavenut, 257. 
 
6569 
1402 gener 17, Girona 
Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, estableix a Guillem Estiu àlies 

Casademont, la boda de Casademont de Crespià, que havia restat deserta, a 
condició de fer-se home propi, sota les prestacions acostumades, per 11 sous 
d’entrada. 

N. Narcís Simó. 50 x 38 cms.+Vilavenut, 258. 
 
6570 
1403 novembre 30, Crespià 
Antoni de Costa, fill de Guillem de Costa, de Crespià, reconeix a Pere de 

Bergadà, paborde de l’Almoina, ser home propi seu, com ho era el seu pare. 
N. Bernat Miró. 19 x 38 cms. +Vilavenut, 259. 
 
6571 
1408 març 5, Girona 
Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, estableix a Castelló Salom i al seu fill 

Bernat Salom, del veïnat de Portell de Crespià, una costa amb roques, situada a 
Crespià, indret de Pedrera, prop del Fluvià, per plantar-hi vinya, a cens de 2 sous i 
sense entrada. 

N. Francesc Vidal. 28 x 28 cms. +Vilavenut, 260. 
 
6572 
1409 octubre 8, Girona 
Guerau de Porcilgues, de Crespià, cabreva a Pere de Bergadà, paborde de 

l’Almoina, un quadró de Crespià, indret de Portell, un altre a Puig de Pedrera, i 
una gran possessió dita ses Fontanelles. 

N. Francesc Vidal. 22 x 23 cms. +Vilavenut, 261. 



 
6573 
1479 juliol 23, Girona 
Antoni Pagès, pagès natural de Barcelona, fill de Margarida, propietària del 

mas Pagès Salom de Crespià, viuda de Mateu Jofre, bracer de Barcelona, renuncia 
a l’Almoina l’esmentat mas, que és enrunat. 

N. Narcís Cotxa. 20 x 34 cms. +Vilavenut, 262. 
 
6574 
1447 setembre 9, Girona 
Francesc Pujades, de Serinyà, renuncia a l’Almoina una costa de terra situada 

a Serinyà, indret de Creixellat, per la que feia 3 sous de cens. 
N. Pere Sitjar. 32 x 33 cms. +Vilavenut, 263. 
 
6575 
1412 setembre 15, Besalú 
Pere de Puig, de Crespià, fill de Bernat de Puig, ven a Guillem Traginer, del 

mateix lloc, un erm situat al Puig, al coll de Serola, que és a directe domini de 
l’Almoina i té tres vessanes de cabuda, per 20 diners. 

N. Joan d’Ornós. 34 x 32 cms. +Vilavenut, 264. 
 
6576 
1487 maig 14, Girona 
Nicolau Masdeu, paborde de l’Almoina, estableix a Pere Viu, sabater de 

Crespià, una terra de la ribera del Fluvià, que havia estat de Ramon Sabater àlies 
Jou, situada a Puig de sa Pedrera, a cens de 12 diners per 16 sous d’entrada. 

N. Pere Escuder. 30 x 33 cms. +Vilavenut, 265. 
 
6577 
1586 abril 9, Crespià 
Pere Pagès i el seu fill Guerau, del veïnat de Portell de Crespià, venen a carta 

de gràcia a Miquel Teixidor, paraire de Crespià, una terra de 3 vessanes dita 
Hortal, plantada d’oliveres, pel preu de 40 lliures. 

N. Bartomeu Canela. 38 x 33 cms. +Vilavenut, 266. 
 
6578 
1514 març 17, Crespià 
Pere Caselles de Serra i el seu nebot Pere Caselles, propietaris del mas Caselles 

de Crespià, venen a Cosme Damià Ferrer àlies Sitges, teixidor de Crespià, un erm 
de 12 vessanes situat a Crespià, indret de Creixellat, que es té per l’Almoina, per 
11’5 lliures. 

Sense cloure. 46 x 30 cms. +Vilavenut, 267. 
 
6579 
1323 octubre 17 
Guillema, filla de Bernat Ariol, de Corts, esposa de Pere d’Hort, de Vilavenut, 

es fa dona pròpia de Pere de Miars, paborde de l’Almoina., per raó del mas Hort, 
on s’ha casat. 

N. Jaume de Puig, de Banyoles 11 x 24 cms. +Vilavenut, 277. 
 



6580 
1202 juliol 22 
L’abat Ramon, del monestir de Banyoles, traspassa a Guillem, clergue de 

Santa Pau, un home propi, de nom Berenguer de Sallent, de qui rep 30 sous. 
N. Arnau, monjo de Banyoles. 10 x 16 cms. +Vària pobles, 2. 
 
6581 
1229 octubre 1, Besalú 
Pere de Briolf i la seva esposa enfranqueixen Joan Sabater de Serrat, de Briolf, 

fill de Ramon de Serrat, que passa a ser home propi de Joan de Guixeres, sabater 
de Banyoles, per 30 sous. 

N. Bernat de Prat , de Besalú. 10 x 21 cms. Signatura hebrea. +Vària pobles, 4 
 
6582 
1231 maig 24 
Ramon de Miana i Ermessendis, esposos, enfranqueixen Pere d’Oliveda, fill de 

Guillem d’Oliveda, de les Medes de Cogolls, que passa a ser home propi de 
Berenguer, escrivà de Girona, per 15 sous. 

N. Ramon de Prat, de Besalú. 12 x 13 cms. +Vària pobles, 5. 
 
6583 
(1257) 1258 febrer 15 
Guillem Pons, de Besalú, enfranqueix Arnau, fill de Guillem de Serrat, de 

Briolf, per 60 sous. 
N. Ramon de Prat, de Besalú. 16 x 18 cms. +Vària pobles, 6. 
 
6584 
(1279) 1280 març 10 
El prior Bernat, de Santa Maria del Collell, enfranqueix Joan de Costa, fill de 

Joan de Costa i Berenguera, de Guixeres, parròquia de Sant Martí de Campmajor, 
per 35 sous. 

N. Bernat de Reixach, de Banyoles. S. Arnau Guillem de Puig. 18 x 22 cms. 
+Vària pobles, 8. 

 
6585 
(1207) 1208 febrer 
Ramon de Caneres i la seva esposa Berenguera estableixen a Arnau Llançà i 

Beneta el mas que tenen al vilar de Caneres i que havien tingut Joan de Mas i la 
seva esposa Poca, i que tenen a mitges amb Joan de Cantallops, per 4 sous 
d’entrada. 

N. Berenguer, prevere. Còpia de 1280. 13 x 30 cms. Probablement del calaix de 
Cantallops. +Vària pobles, 8bis. 

 
6586 
1292 juliol 26 
Pere de Pontós, ardiaca de Besalú, enfranqueix Bernat de Quintana, de Sant 

Miquel de Campmajor, per 48 sous. 
N. Bernat de Reixach, de Banyoles. S. Pere Martí d’Hospital. 20 x 22 cms. 

+Vària pobles, 9. 
 



6587 
1293 setembre 1 
Arnau de Planes, canonge i paborde de Mieres de Sant Feliu de Girona, 

enfranqueix Sibilꞏla, filla de Bernat d’Estany i Boneta, esposos de Sant Miquel de 
Campmajor, que passa a ser dona pròpia de l’Almoina 

N. Bernat de Puig, de Banyoles 19 x 21 cms. +Vària pobles, 10. 
 
6588 
(1294) 1295 febrer 22 
Margarida, esposa de Bernat de Camós, de Girona, enfranqueix Ramon, fill de 

Pere de Mont, de Sant Maurici de Cals, home seu per una part i del monestir de 
Banyoles per dues, per 20 sous. 

N. Besalú Burgués. 13 x 19 cms. +Vària pobles, 11. 
 
6589 
1295 desembre 3 
Arnau de Planes, canonge i paborde de Mieres de Sant Feliu de Girona, 

enfranqueix, enfranqueix Beatriu, filla de Ramon de Pujol, de Sant Miquel de 
Campmajor, que passa a ser dona pròpia de l’Almoina, per 2 sous 8 d. 

N. Bernat de Reixach, de Banyoles 15 x 20 cms. +Vària pobles, 12. 
 
6590 
(1298) 1299 febrer 3 
Fra Berenguer, abat del monestir d’Amer, enfranqueix Bernat, fill de Ramon 

de Croses, de Sant Esteve de Llèmena, per 5 sous. 
N. Ramon de Susqueda, d’Amer. 10 x 15 cms. +Vària pobles, 13. 
 
6591 
13358 juny 8 
Pere Galceran, fill i hereu de Guillem Galceran de Cartellà, la seva mare i el 

seu tutor, Bord de Cartellà, enfranqueixen Margarida, filla de Guillem de Pont, de 
Falgons [que casa amb Joan Congost, de Sant Vicenç de Camós], per 2 sous 8 d. 
bar., i una lliura de cera. 

N. Berenguer Soler, rector de Sant Aniol de Finestres. 22 x 23 cms. +Vària 
pobles, 14. 

 
6592 
1342 abril 21, Sant Feliu de Guíxols 
Bernat de Puig, fill de Berenguer de Puig i Guillema, esposos, de Fitor, dòna al 

seu germà Pere, en legítima, 1.050 sous, dels que n’ha de retornar 750 si morís 
sense fills, i obliga per això el seu mas Motger. 

N. Nicolau Espany. Amb firma de Pere de Casadevall, per l’Almoina, d’Agnès 
de Castelló, viuda de Guillem de Castelló, cavaller, i de Bernat Sous, clergue de la 
capella de Santa Maria del castell d’Aro. +Vària pobles, 16. 

 
6593 
1319 agost 6 
Pere de Granollers, la seva esposa Beatriu i Ermessendis, mare de dita Beatriu, 

de la parròquia de Granollers, enfranqueixen Maria de Canadell, filla de Cecília 
de Torner, de Sant Climent d’Amer, per 18 sous. 



N. Bartomeu de Catllar. 18 x 27 cms. +Vària pobles, 17. 
 
6594 
1321 novembre 9 
Jaume de Mitjà, de Santa Maria de Finestres, la seva esposa Guillema, el seu 

fill Pere i l’esposa d’aquest, Maria, enfranqueixen Bernat, fill de Bernarda, natural 
de la masoveria del Saiol, de Santa Pau, per 50 sous. 

N. Arnau de Catllar, clergue de Sant Esteve de Llèmena. 17 x 27 cms. +Vària 
pobles, 18. 

 
6595 
(1324) 1325 març 19 
Ramon, abat de Sant Joan de les Abadesses, enfranqueix Ermessendis, filla de 

Ramon de Campcomul, de Santa Maria d’Entreperes, per 2 sous 8 d. 
N. Pere de Vilar, de Sant Joan. 18 x 23 cms. +Vària pobles, 19. 
 
6596 
(1331) 1332 gener 7 
Jaume de Trilla, canonge i paborde d’Agost a la seu, enfranqueix Guillem de 

Collell, fill de Bernat de Collell, de Sant Marti de Llémena, per 45 sous. 
N. Francesc Simó. 19 x 28 cms. +V. 20. 
 
6597 
(1339) 1340 febrer 5 
Ermengol, abat de Vilabertran, enfranqueix Maria, filla de Pere Badeg, de 

Sant Martí Sasserra, per 2 sous 6 d. melg. 
N. Pere Colom. Amb signatura de Berenguer de Pujol, batlle de Vilademires 

per l’abat. 9 x 19 cms. +Vària pobles, 21. 
 
6598 
(1341) 1342 febrer 12 
L’abat Arnau, del monestir de Banyoles, senyor per un terç del mas de Coma, 

de Sant Martí de Campmajor, enfranqueix per 1/3 Margarida, filla de Pere de 
Coma, per 1/3 de 2 sous 8 d. 

N. Berenguer de Roca, de Banyoles. 13 x 34 cms. +Vària pobles, 22. 
 
6599 
1342 agost 1, Girona 
Bernat d’Olleda, clergue de Palafolls, natural de Santa Maria de Granollers, 

enfranqueix Margarida, filla de Pere de Coma, de Sant Martí de Campmajor, 
home propi seu per dues parts, per dues parts de 2 sous 8 diners. 

N. Francesc Simó. 12 x 30 cms. +Vària pobles, 23. 
 
6600 
1350 agost 16, Amer 
Fra Bosó, abat d’Amer, enfranqueix Arnau, fill de Guillema Isern de 

Costantins, per 30 sous. 
N. Bonanat Ballester. 21 x 26 cms. +Vària pobles, 24. 
 
6601 



1360 octubre 22, Girona 
Domènec de Gornal, hereu de Francesc de Gornal, ven a Bernat de Ferrera, de 

les Serres, una terra situada a les Serres, indrets de Camp Falia, sa Solera i sa 
Ganigarda, pel preu de 600 sous. 

N. Ramon de Peradalta. 58 x 53 cms. +Vària pobles, 25. 
 
6602 
1587 gener 16, Barcelona 
Sentència de la reial Audiència en causa dels homes de Vilobí, amb Constança 

Cavaller i Margarida Garona contra l’ardiaca de la Selva, Ferran Vilar, i els veïns 
de Vilobí Nicolau Alrà i Francesc Serra, sobre pagar delme dels llobins, mestall, 
segle, faves, lli i cànem, a Vilobí, Salitja i Estanyol. 

N. Miquel Joan Amat. 80 x 88 cms. +Vària pobles, 32. 
 
6603 
1074 març 4 
a) Els esposos Ramon Domènec i Blancussa venen a Ramon Sunyer i a la seva 

muller Sicardis una terra, vinya i sagrera a la sagrera de Santa Margarida, situada 
al comtat de Girona, a la parròquia de Vilobí, per 15 sous. 

b) Els esposos Bernat i Constança venen a Ramon [Sunyer] i a la seva esposa 
Sicardis una terra situada al comtat de Girona, a la parròquia de Vilobí, per 6 sous 
de quatern. 

N. Pere, prevere. 12 x 34 cms. +Vària pobles, 34. 
 
6604 
1248 abril 7 
Arbitratge d’Arnau de Miana, canonge de la seu, en causa entre Pere de 

Gornal, senyor de Vilobí i Ferrer de Tavertet, sobre la meitat indivisa de béns de 
Vilobí en possessió de Berenguer de Vilobí que dit Pere pretèn com a fill de 
Berenguera de Vilobí, entre els quals s’esmenten els masos Berenguer, Roig, 
Viader, Voltregà i altres. 

N. Berenguer d’Albera. 
32 x 22 cm 
+Vària pobles, 35. 
 
6605 
1262 desembre 30 
Pere de Gornal, ciutadà de Girona, enfranqueix Pere de Bassa, fill de 

Berenguer de Bassa, de Vilobí, junt amb la seva filla Guillema, per 130 sous. 
N. Fresolf de Vilobí, prevere. 15 x 20 cms. +Vària pobles, 36 
 
6606 
1267 octubre 24 
Pere de Bassa, de Vilobí, la seva esposa Guillema i els seus fills Pere i Guillem, 

es fan homes propis del monestir de Sant Vicenç de Cardona en mans de l’abat 
Ramon [en passar a residir a Fornells]. 

N. Berenguer de Cabissó, clergue de Fornells. 12 x 31 cms. +Vària pobles, 37. 
 
6607 
(1269) 1270 febrer 7 



Bernat de Gornal enfraqueix Guillema, filla de Pere Fresolf, de Vilobí, per 2 
sous 8 d. 

N. Fresolf de Vilobí, prevere. 11 x 21 cms. +Vària pobles, 38. 
 
6608 
1293 juliol 6 
Bernat Perantoni, rector de l’altar de Sant Vicenç, de Sant Feliu de Girona, 

enfranqueix Guillema, filla de Ferrer de Comoliva i de Guillema, de Vilobí, per 2 
sous 8 d. 

N. Jaume de Malvi, de Barcelona. 13 x 17 cms. +Vària pobles, 39. 
 
6609 
1295 novembre 25 
Valentí de Vilobí, procurador del prior de Sant Pere de Casserres, enfranqueix 

Berenguera, filla de Pere de Bosc de Brugueroles de Vilobí, per 2 sous 8 d., a fi que 
pugui pssar a ser dona pròpia de l’Almoina. 

N. Ponç de Mieres, claver de l’església de Vilobí. 
9/5 x 14 cm 
+Vària Pobles, 40. 
 
6610 
(1334) 1335 març 5 
Francesc Calic, de Santa Coloma de Farners, enfranqueix Brunissendis, filla 

de Berenguer Dogal, de Vilobí, per 2 sous 8 d. 
N. Francesc de Port, clergue de Santa Coloma. 16 x 18 cms. +Vària pobles, 41. 
 
6611 
1336 maig 4 
Ramon Malars, senyor del castell de Vilobí, i Pere Fresolf, senyor del feu de 

Bedós de la mateixa parròquia, enfranqueixen Margarida, filla de Guillem 
Barceló, per 2/3 i 1/3 respectivament, per 2 sous 8 d. 

N. Marimon de Murtra, sagristà de Vilobí. 15 x 28 cms. +Vària pobles, 42. 
 
6612 
1339 abril 30 
El bisbe Arnau de Mont-rodon firma rebut a Pere de Casadevall, paborde de 

l’Almoina, de 2.000 sous que aquest li devia per la firma de certes parts de delme 
[de Vilobí] recentment adquirides. 

N. Bernat de Verdaguer. 11 x 25 cms. +Vària pobles, 43. 
 
6613 
1348 desembre 18 
Bernat Cavaller de Besalú, procurador testamentari de Ramon Malars, fill i 

hereu de Ramon Malars, ciutadà de Gerina, amb consentiment de Francesc de 
Terrades, ciutadà de Girona, enfranqueix Francesca, filla de Pere de Cinmasa, de 
Vilobí, per 2 sous 8 diners 

N. Bartomeu Vives, de Girona. 
26 x 32 cm 
+Vària Pobles, 44. 
 



6614 
1352 juliol 15, Girona 
Jaume Massot, prevere de capítol de la seu, procurador del cardenal Guillem, 

del títol dels Quatre Sants Coronats i sagristà de la seu, enfranqueix Caterina, filla 
d’Arnau Riquer, de Vilobí, dona pròpia de la sagristia, per 2 sous 8 d. 

N. Pere Miró, de la cúria episcopal. 19 x 24 cms. +Vària pobles, 45. 
 
6615 
1356 desembre 21 
Bernat Burgués, sastre de Vilobí, fill de Pere Burgués, de Brunyola, reconeix a 

Ramon de Clota, paborde, ser home propi de l’Almoina, per haver-hi estat el seu 
pare, i promet pagar 2 sous anuals per Carnestoltes 

N. Pere Miró, clergue i notari del bisbe. 
28 x 28 cm 
+Vària Pobles, 46. 
 
6616 
1385 juny 12, Sant Dalmai 
Fra Bernat de Nou, cambre i procurador de Bernat Micer Terrè, prior del 

monestir de Sant Pere del castell de (...) enfranqueix Francesca, viuda de 
Berenguer Malver de Vilobí, per 8 lliures 5 sous. 

N- Guillem d’Estanyol, notari de Brunyola. 
24 x 31 cm. 
Vària Pobles, 47 
 
6617 
1402 setembre 14, Girona 
Guillem Milà, de Sant Martí Vell, fa donació per causa de núpcies a 

Margarida, filla d’Esteve Mateu, de Vilobí, de 30 lliures. I Margarida, amb 
consentiment dels seus oncles, Guillem Duran àlies Gener i Margarida, dota el seu 
marit amb 30 lliures sobre el seu mas Duran, que té per l’Almoina. 

Sense cloure. Carta partida. Hi ha els dos exemplars. +Vària pobles, 48. 
 
6618 
1288 agost 17 
Bernat Estrader, ciutadà de Girona, enfranqueix Marquesa, filla de Berenguer 

de Moladera i d’Ermessendis, esposos de Riudarenes, que passa a ser dona pròpia 
de l’Almoina. 

N. Vidal de Puig, domer de Riudarenes. 18 x 16 cms. +Vària pobles, 49. 
 
6619 
(1325) 1326 febrer 15 
Berenguer Renall, jurista de Girona, i marmessor de Guillem Escarrer, senyor 

del castell de Cassà de la Selva i de la casa de l’Esparra, enfranqueix Elicsendis, 
filla de Bernat Portell, de Riudarenes, per 4 sous. 

N. Jaume Tresfort. 15 x 34 cms. +Vària pobles, 52. 
 
6620 
1294 maig 13 



Simó de Gironella enfranqueix Guillema, filla de Bernat Pasqual, de Sils, per 2 
sous 8 d. 

N. Besalú Burgués, de Girona 12 x 19 cms. +Vària pobles, 53. 
 
6621 
(1313) 1314 febrer 12 
Arnau de Santromà, veguer de Marquesa, comtessa d’Empúries i vescomtessa 

de Cabrera, enfranqueix Guillema, filla de Berenguer de Fàbregues, de Sils, que 
passa a ser dona pròpia de l’Almoina, per 4 sous, dels que reb 1/3 Ramon de 
Montcorb. 

N. Pere de Santantoni. 19 x 20 cms. +Vària pobles, 54. 
 
6622 
1200 juliol 6 
Guillem de Paba i Alamanda, esposos, venen a Ramon Calvet el seu mas de 

Malver, de Vilobí, i el camp de Saug (Saüc), de Salt, per 900 sous, després d’haver-
li-ho empenyorat per 385 sous. 

N. Berenguer, prevere. S. Gener. Còpia de 1206. 31 x 19 cms. +Vària pobles, 
55. 

 
6623 
1361 maig 1, Girona 
Constança, filla de Pere Traver, de Blanes, amb consentiment del seu cosí 

Bartomeu Vives, i del seu oncle Bartomeu Tort, notaris de Girona, dota el seu futir 
marit, Miquel Martí, amb 180 lliures i tres peces de terra de Blanes. I aquest li 
dona el tantumdem. 

N. Ramon Gil. Carta partida. Hi ha els dos exemplars. 37 x 28 cms. +Vària 
pobles, 60. 

 
6624 
1361 maig 1, Girona 
Miquel Martí, mercader de Girona, atès que en els capítols matrimonials entre 

ella i Constança, filla de Pere Traver, de Blanes, neboda de Bartomeu Tort, notari 
de Girona, s’havia pactat el lliurament de 100 lliures a dita Constança, la realitza 
en forma d’escreix mutu. 

N. Ramon Gil. 38 x 31 cms. +Vària pobles, 61. 
 
6625 
1356 setembre 3, Girona 
Bernat Colom, de Mata prop Banyoles, firma rebut a Joan Albert, ciutadà de 

Girona, de la meitat indivisa de dues vaques que té per ell en comanda. 
N. Simó de Bosseganys. 12 x 30 cms. +Vària pobles, 63. 
 
6626 
1406 setembre 20, Blanes 
Pere Fabrech, patró de barca, i Bartomeua, esposos, originaris de Lloret i veïns 

de Blanes, venen a Joan Julià, fuster de Blanes, una casa situada a Blanes, al 
carrer d’en Tapiola, per 8 lliures 5 sous. 

N. Joan Verdaguer. 36 x 40 cms. +Vària pobles, 64. 
 



6627 
1277 setembre 23 
Dalmau de Vilardida, prepòsit del monestir de Breda, enfranqueix Ponç 

d’Oller, d’Arbúcies, per 36 sous. 
N. Arnau, dit de Planes, sacerdot. 10 x 12 cms. +Vària pobles, 65. 
 
6628 
1292 març 25 
Gispert, abat electe de Breda, enfranqueix Guillema, filla de Pere de Paria, 

d’Horsavinyà, que passa a ser dona pròpia de l’Almoina, per 20 sous. 
N. Pere de Santantoni, d’Hostalric. 12 x 21 cms. +Vària pobles, 66. 
 
6629 
(1308) 1309 març 15 
Arnau de Soler, de Tossa, procurador de l’abat Ramon de Ripoll, enfranqueix 

Arnau de Font, de Tossa, per 70 sous. 
N. Berenguer d’Om, de Tossa. 15 x 24 cms. +Vària pobles, 67. 
 
6630 
1328 maig 10 
Guillema Teixidor i la seva filla Margarida, de Massanes, reconeixen a Bernat 

de Pera, paborde de l’Almoina, ser dones pròpies seves, i fer, la mare 8 diners, i la 
filla 16 diners de cens. 

N. Pere Pintor. 14 x 30 cms. +Vària pobles, 68. 
 
6631 
(1256) 1257 gener 25 
Pere de Maçanet, la seva mare Berenguera i la seva esposa Guillema 

enfranqueixen Berenguer de Guàrdies, de Maçanet de la Selva, que passa a ser 
home propi de l’Almoina, per 105 sous. 

N. Berenguer Lombard. 16 x 18 cms. +Vària pobles, 69. 
 
6632 
1292 desembre 8 
Ramon de Salelles, cambrer de Sant Pere de Galligants, enfranqueix 

Ermessendis, filla de Guillem Creu, de Vallcanera, per 2 sous 8 d. 
N. Arnau de Serra, notari de Caldes i Llagostera. 10 x 22 cms. +Vària pobles, 

70. 
 

6633 
1346 agost 26 
Francesc Rovira, fill de Ramon Rovira, de Sant Dalmai, enfranquit per 

l’Almoina, es fa home propi de Sant Pere de Galligants i del seu cambrer, Arnau 
de pou, en casar-se al mas Gilabert de Vallcanera, amb la propietària, Saurina 
Gilabert. 

N. Ramon de Bruguera. 12 x 37 cms. +Vària pobles, 71. 
 
6634 
1317 maig 30 



Sentència de Bernat de Llapart, jutge per l’abat Tomàs, del monestir de Sant 
Feliu de Guíxols, en la causa del monestir contra Berenguer Ginesta i Ermessendis, 
esposos de Vall-llobrega i homes propis del monestir, que tenen la borda de na 
Miquela pel mateix, sobre haver deixat enrunar l’edifici i haver interromput el 
pagament de prestacions agràries. 

N. Guillem Palet. 51 x 40 cms. +Vària pobles, 77. 
 
6635 
1333 agost 26 
Maçot de Daró, de la Bisbal, reconeix ser home propi de l’Almoina, i cabreva 

el seu mas Daró i 24 possessions que té, unes per l’Almoina i altres en alou, a la 
Bisbal, Sant Martí de Llaneres, Corçà i Cruïlles. 

N. Simó Ballester, de la Bisbal. Carta partida. 77 x 48 cms. +Vària pobles, 78. 
 
6636 
1339 juliol 1 
Ava, viuda de Ramon Albert, ciutadà de Girona, que li havia aportat en dot 

1.000 morabatins comptats a 10 sous bar. Cada un, i n’havia rebut 800, assegurats 
sobre béns situats a les parròquies de Sant Mateu de Montnegre i Santa Àgata, fa 
donació al seu fill Pere Albert de tot el seu dot, amb retenció de 5.000 sous i de 
diversos objectes. 

N. Pere Massanet. Carta partida. 67 x 48 cms. +Vària pobles, 79. 
 

6637 
1357 gener 20 
Francescde Daró, fill de Maçot de Daró, de la Bisbal, reconeix ser home propi 

de l’Almoina, junt amb la seva esposa Berenguera i cabreva el seu mas Daró i 24 
possessions que té, unes per l’Almoina i altres en alou, a la Bisbal, Sant Martí de 
Llaneres, Corçà i Cruïlles. 

N. Guillem Llobet. 69 x 58 cms. +Vària pobles, 80. 
 
6638 
1358 gener 28, Girona 
Francesc de Daró, de la Bisbal, fill de Maçot de Daró i Berenguera, esposos, 

ven a Ramon de Clota, paborde de l’Almoina, un cens de 33 sous 4 d. sobre terres 
que té en alou, per 50 lliures. 

N. Ramon de Bruguera. 63 x 61 cms. +Vària pobles, 81. 
 
6639 
1366 abril 13, Corçà 
Ermessendis, esposa de Guillem Banyes, de Sant Martí Vell, i Margarida, 

viuda de Feliu Sotabruguer, de Santa Pellaia, firmen a l’Almoina la venda que el 
seu germà, Francesc de Daró, ha fet a la mateixa de 33 sous censals sobre el seu 
mas de Daró. 

N. Bernat de Pins, de Girona. 52 x 34 cms. +Vària pobles, 82. 
 
6640 
1349 abril 18 
Testament de Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, que pren per 

marmessors Jaume Ferrer, prevere de capítol de la seu, el claver de la mateixa, 



Ramon d’Hort, clergue de la seu i Bernat Rossinyol, domer de Sant Genís de 
Palafolls; elegeix sepultura a la seu; fa llegats de devoció; institueix un aniversari 
de 60 preveres, dotat amb diversos masos de Palafrugell, i després de deixar 
memória de que ha dotat un dia de pa per als pobres de l’Almoina, institueix 
aquesta hereva seva universal. En codicil llega al dit Bernat Rossinyol dos 
breviaris i tots els seus llibres. 

N. Jaume Comte. 72 x 61 cms. +Vària pobles, 83. 
 
6641 
1352 gener 28, Girona 
Codicil de Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, que llega a Bernat 

Rossinyol, domer de Palafolls, un llit, i anulꞏla el llegat d’un breviari al seu criat 
Ponç Trobat, però li assigna 100 sous anyals durant tres anys per aprendre lletres, 
i assigna 100 sous a la seva criada Bartomeua Aumar. 

N. Ramon de Bruguera. 26 x 37 cms. +Vària pobles, 84. 
 
6642 
1354 març 27, Girona 
Ramon des Ferrer, de Sant Sadurní, reconeix a Ramon de Clota, paborde de 

l’Almoina, ser home propi de l’Almoia i fer mitja lliura de cera de cens. 
N. Pere Rei. 22 x 45 cms. +Vària pobles, 85. 
 
6643 
1244 abril 13 
Testament d’Ermengardis de Santiscle, que pren per marmessors Arnau de 

Santiscle, Pere de Terrades i Pere, clergue; llega a l’Almoina el seu mas de 
Calonge, on habita Francesca. 

N. Guillem de Santiscle. Còpia parcial de 1288. 11 x 22 cms. +86. 
 
6644 
1277 novembre 28 –1279 juny 25 
Capbreu dels béns que Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, té a Calonge, 

atorgat per 1) Ermessendis Sabet de Fonts, dona pròpia, pel mas Sabet; b) Ramon 
de Romanyà de Fonts, per un quadró a Miram Playam, prop del camí de Santa 
Maria del Mar; c) Margarida, priora de Santa Maria del Mar, per una feixa del 
camp de Litrà; d) Guillema, donada de l’església de Sant Daniel de Calonge, per 
un quadró prop de Sant Daniel. 

N. Guillem de Figueres. 73 x 17 cms. +Vària pobles, 87 
 
6645 
(1298) 1299 febrer 9 
Bartomeu Ribot, per sí i per la seva germana Agnès, viuda de Pere de 

Santceloni, estableix a Jaume Rossell de Balbons, de Calonge, una feixa de 
Calonge, indret de ses Comes, a mesura de tres mitges quarteres de blat, mesura 
de Calonge, per 3 sous d’entrada. 

N. Bernat Ponç. Carta partida. 18 x 24 cms. +Vària pobles, 88. 
 
6646 
(1298) 1299 febrer 8 



Bartomeu Ribot, ciutadà de Girona, per sí i per la seva germana Agnès, viuda 
de Pere de Santceloni, estableix a Ramon Roig, de la cellera de Calonge, una feixa 
de Calonge, indret de Savies, a cens de 2 migeres de blat, a mesura de Calonge, per 
6 sous d’entrada. 

N. Bernat Ponç. Carta partida. 18 x 20 cms. +Vària pobles, 89. 
 
6647 
(1298) 1299 febrer 7 
Bartomeu Ribot, ciutadà de Girona, per sí i per la seva germana Agnès, viuda 

de Pere de Santceloni, estableix a Ramon de Puig, de la cellera de Calonge, una 
feixa de Calonge, dita feixa Torta, situada a l’indret de ses Comes, a cens d’una 
migera de blat, a mesura de Calonge, per 6 sous d’entrada. 

N. Bernat Ponç. Carta partida. 16 x 27 cms. +Vària pobles, 90. 
 
6648 
(1298) 1299 febrer 7 
Bartomeu Ribot, ciutadà de Girona, per sí i per la seva germana Agnès, viuda 

de Pere de Santceloni, estableix a Bernat de Fonts, de Calonge, a la seva esposa 
Guillema i al seu pare, Joan Bernat, una feixa de Calonge, indret de Pedra del Mal 
Consell, a cens d’una quartera de blat, a mesura de Calonge, per 10 sous 
d’entrada. 

N. Bernat Ponç. Carta partida. 16 x 24 cms. +Vària pobles, 91. 
 
6649 
(1313) 1314 febrer 10 
El bisbe Guillem de Vilamarí enfranqueix Dolça, filla d’Arnau Manca, de Vila-

romà, [que entra al mas de Bernat Sabet, de Calonge], per 2 sous 8 d. 
N. Guillem Palet, de Palamós. 10 x 28 cms. +Vària pobles, 92. 
 
6650 
1324 desembre 29 
Capbreu que fan a Bernat Ribot, ciutadà de Girona, i a Agnès, esposa de 

Bernat d’Escala, senyor de Vinyoles, Bernat de Vila, fill de Maimó Negre, 
Berenguera, filla de Pere Martí, Guillema, filla de Pere Martí, Guillem Ribot de 
Fonts, Bernat Rotllant i Jaume Nadal, tots de Calonge. 

N. Arnau de Mas. 66 x 51 cms. +Vària pobles, 93. 
 
6651 
(1338) 1339 gener 21 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, estableix a Garsendis, priora del 

monestir de Santa Maria del Mar de Calonge, dues feixes properes al mateix 
monestir, a l’indret de Camp de Litran, sota prestacions agràries i cens de 2 sous 6 
d. 

N. Berenguer Ramon, de Palamós. Carta partida. 30 x 25 cms. +Vària pobles, 
94. 

 
6652 
1338 agost 6 



Bernat Sabet de Fonts, de Calonge, firma debitori a Pere de Casadevall, 
paborde de l’Almoina, de 30 sous 9 d., per raó d’un censal del que ha interromput 
el pagament. 

N. Berenguer Ramon, de Palamós. 12 x 19 cms. +Vària pobles, 95. 
 
6653 
1386 agost 17 
Huguet de Bosch, jutge ordinari de Palamós, a instància de Francesc Morat, 

sagristà de Vila-romà i procurador de l’Almoina, declara abandonat el mas Sabet 
de les Franqueses de ses Fonts, parròquia de Calonge. 

N. Ramon Gallart. 56 x 43 cms. Llatí i català. +Vària pobles, 96. 
 
6654 
1233 novembre 22 
El bisbe Guillem de Cabanelles firma a Quartó la venda que Oliver de Llorà 

havia fet al pare d’aquest, del mas de Mascot (sic) de la Bisbal, per 100 sous, i en 
rep homenatge. 

N. Oller, notari episcopal. 11 x 16 cms. +Vària pobles, 97. 
 
6655 
1233 setembre 22 
El bisbe Guillem de Cabanelles firma a Quartó de Sant Feliu de Guíxols, el 

mas de Mascot (sic) de la Bisbal, comprat a Oliver de Llorà, per 100 sous, dels de 
88 el marc. 

N. Bernat de Vic. S. Pasqual. 18 x 20 cms. Hi ha dos exemplars. +Vària pobles, 
98-99. 

 
6656 
1303 agost 21 
Berenguer, prior del monestir de Lladó, enfranqueix Maria, filla de Berenguer 

Caragol, de Lladó, per 10 sous. 
N. Berenguer Rodball. 15 x 21 cms. Probablement fora de lloc. +Vària pobles, 

99bis 
 
6657 
1256 octubre 24 
Quartó de Sant Feliu de Guíxols, en bé d’ànima, dòna a l’Almoina en mà de 

Pere Gispert, paborde, el mas de Daró, on habita Raimunda, esposa de Maçot de 
Daró, situat a la Bisbal. 

N. Bernat de Vic. S. Joan de Porqueres. 23 x 23 cms. +Vària pobles, 100. 
 
6658 
1256 octubre 24 
Pere Gispert, paborde de l’Almoina, dòna en violari a Quartó de Sant Feliu, en 

recompensa de les rendes del mas de Daró, de la Bisbal, que aquest ha cedit a 
l’Almoina, les rendes del Vilar Ferriol, de Santa Cristina d’Aro. 

N. Bernat de Vic. S. Joan de Porqueres. 15 x 22 cms. +Vària pobles, 101. 
 
6659 
1239 febrer 17 



Testament de Guillem de Cassà, de la Bisbal, que pren per marmessors Arnau 
de Cassà, fill seu, i Ramon de Cassà, nebot seu; elegeix sepultura a Santa Maria de 
la Bisbal; deixa en llegats per bé d’ànima 400 sous; a Guillema de Murell, neboda 
seva, 30 sous; a Berenguer de Cassà, nebot seu, 100 morabatins sobre el mas de 
Roca; a la seva germana Maria, 75 sous, i institueix hereu el dit fill Arnau. 

N. Guillem Redorta. 19 x 18 cms. +Vària pobles, 103. 
 
6660 
1312 abril 28 
Berenguera, esposa de Maçot de Daró, de la Bisbal, es fa dona pròpia d’Arnau 

Adroher, paborde de l’Almoina. 
N. Jaume Ballester, de la Bisbal. 11 x 29 cms. +Vària pobles, 104. 
 
6661 
1333 setembre 10 
Pere, fill de Bernat Sadurní, de la Bisbal, cabreva a Pere de Casadevall, 

paborde de l’Almoina, una casa situada a la Bisbal, prop del cementiri, que fa un 
parell de capons de cens. 

N. Simó Ballester. 11 x 35 cms. +Vària pobles, 105. 
 
6662 
1334 novembre 26 
Maçot de Daró, de la Bisbal, i la seva esposa Berenguera, firmen rebut a Pere 

de Casadevall, paborde de l’Almoina, de 980 sous, preu de venda de 14 migeres 
d’ordi censals. 

N. Francesc Ballester, de la Bisbal. 16 x 28 cms. +Vària pobles, 106. 
 
6663 
1540 juny 26, Girona 
Salvador Pagès, paraire de la Bisbal, cabreva a Baldiri Balle, paborde de 

l’Almoina, una casa situada prop de l’església de la Bisbal, que fa de cens una tassa 
d’aigua. 

N. Gaspar Barrot. 26 x 28 cms. +Vària pobles, 107. 
 
6664 
1342 febrer 10 
Tomasa de Masó, filla de Bernat de Masó, amb consentiment del seu marit, 

Guillem de Romagueres, dòna a la seva germana Guillema 2.600 sous de legítima, 
que aquesta aporta en dot a Berenguer de Daró, de la Bisbal, que els hipoteca 
sobre el mas Daró, que posseeix per l’Almoina, i sobre terres que té en alou. 

Sense cloure. 61 x 37 cms. +Vària pobles, 108. 
 
6665 
1365 febrer 5, la Bisbal 
Bernat de Pont, obtentor de la capellania de la Bisbal, enfranqueix Caterina, 

filla de Berenguer de Bruguera, de la vila de baix de la Bisbal [que casa amb 
Francesc Daró, del mateix lloc], per 2 sous 8 d. 

N. Guillem Banyils. 23 x 26 cms. +Vària pobles, 109. 
 
6666 



1365 abril 26, Girona 
Caterina, filla de Berenguer de Bruguera, es fa dona pròpia de l’Almoina, per 

haver casat al mas Daró de la Bisbal, amb Francesc Daró, propietari del mateix. 
N. Miquel de Vilanova. 24 x 33 cms. +Vària pobles, 110. 
 
6667 
1263 agost 22 
Bernat d’Escala, ciutadà de Girona, i la seva mare Guillema, enfranqueixen 

Raimunda, filla d’Ermessendis Marcó de Valldèmia [Sant Martí Vell], per 2 sous 8 
d. 

N. Arnau, prevere de Sant Martí Vell. 11 x 15 cms. +Vària pobles, 110bis 
 
6668 
1360 maig 7, Sant Miquel de Fluvià 
Berenguer Terrades, veí de Vilabertran, procurador de berengtuer de 

Rocabruna, cambrer del monestir de Vilabertran, enfranqueix Francesca, filla de 
Berenguer Codolet, d’Arenys, per 2 sous 8 d. 

N. Bernat de Clota. 15 x 20 cms. +Vària pobles, 111. 
 
6669 
1371 gener 25, la Bisbal 
Arnau de Blanes, donzell de la Bisbal, enfranqueix Joan Gispert, fill de Pere 

Gispert de Vilar, parròquia de la Bisbal, per 16 lliures 
N. Pere Avinent. 22 x 26 cms. +Vària pobles, 111bis 
 
6670 
1444 abril 16, la Bisbal 
a) Bernat Daró, de la Bisbal, ven a Ponç Roca, paraire, un hort situat a la 

Bisbal, indret dit abans Horta de na Daró i ara Horta d’en Roig, que es té per 
l’Almoina, per 22 sous. 

b) Joana, esposa de Berenguer Torrador àlies Guardioles, de la Bisbal, un hort 
pròxim al de l’acte anterior, per 11 sous. 

Sense cloure. 43 x 31 cms. +Vària pobles, 112. 
 
6671 
(1241) 1242 gener 9 
Gilabert de Cruïlles i la seva esposa Cecília, en bé de llurs ànimes, donen a 

l’Almoina en mà del paborde Pere de Pedrinyà, 20 migeres de blat censals que 
reben d’Angís, Canta, Ramon de sa Riba, Bernat Motgera, Ramon Ferrer, Bertran 
de Sols, Pere Borra i Domènec de Carreres. 

N. Bernat de Vic. S. Arnau de Santmartí. 24 x 16 cms. +Vària pobles, 113. 
 
6672 
(1286) 1287 març 2 
Guillem d’Ullastret, sagristà de Santa Maria d’Ullà, enfranqueix Elicsendis, 

filla de Nicolau Pereguillem, de Llofriu, que passa a ser dona pròpia de l’Almoina, 
per 2 sous 8 d. 

N. Joan de Palafrugell. 9 x 18 cms. +Vària pobles, 114. 
 
6673 



1295 juny 9 
Gueraua d’Albons, senyora del castell de Torrent, enfranqueix Pere, fill de 

Soludena, de Torrent, que passa a ser home propi de l’Almoina, per 30 sous. 
N. Arnau de (...). 12 x 17 cms. +Vària pobles, 115. 
 
6674 
(1307) 1308 gener 4 
Ramunda, viuda de Ramon Carbonell des Vilar, de Madremanya, i el seu fill 

Berenguer, donen a Guillem, fill de Pere Bosèn, de Sant Mateu de Montnegre, la 
seva filla i germana Raimunda en esposa, dotada amb 350 sous bar. i aixovar, i dit 
Guillem dòna a l’esmentada Raimunda en donació per causa de núpcies el 
tantumdem, i assegura 400 sous sobre el seu mas que té pel rector de l’altar de 
Santa Margarida, de l’església de Sant Martí Sacosta, de Girona. 

N. Jaume Martí, de Monells. Carta partida. 22 x 25 cms. +Vària pobles, 116. 
 
6675 
1333 setembre 10, 
Guillem de Canonica, de la Bisbal, cabreva a Pere de Casadevall, paborde de 

l’Almoina, un quadró de 2 vessanes situat a Sant Martí de Llaneres, indret d’Illes 
de Malver, del que Maçot de la Bisbal rep el quart. 

N. Simó Ballester, de la Bisbal. 10 x 34 cms. +Vària pobles, 117. 
 
6676 
1342 abril 24 
Fra Bernat de Llapart, prior de Sant Llorenç de les Arenes, orde de l’Hospital, 

amb procura de Pere Guillem d’Oms, comanador, enfranqueix Pere de Puig, fill de 
Berenguer de Puig, de Fitor, per 50 sous. 

N. Ponç Arnau. 20 x 23 cms. +Vària pobles, 118. 
 
6677 
1410 gener 2, Monells 
Guillema, esposa de Narcís de Falgueres, de Monells, es fa dona pròpia de 

l’Almoina, en mans de Jaume Abella, procurador de la mateixa. 
N. Pere Antoni. 22 x 34 cms. +Vària pobles, 119. 
 
6678 
1243 agost 7 
Ramon de Llagostera, amb consentiment del seu germà Berenguer de 

Llagostera, sagristà de la seu, dòna al seu germà Arnau de Llagostera un home 
propi seu, Pere Guillem, de Sant Sadurní. 

N. Bernat de Vic. S. Pasqual. 13 x 17 cms. +Vària pobles, 120. 
 
6679 
(1261) 1262 febrer 27 
Berenguera de Llagostera, viuda de Ramon de Llagostera, de Romanyà de la 

Selva, dòna al seu fill Ramon el seu home propi, Pere Guillem, de Sant Sadurní. 
N. Pere de Serra, de Llagostera. S. Francesc de Pi. 10 x 26 cms. +Vària pobles, 

121. 
 
6680 



1262 juliol 16 
Ramon de Llagostera, fill de Ramon de Llagostera, senyor per donació de la 

seva mare Berenguera, de Pere Guillem, veí de Sant Sadurní, l’enfranqueix a fi 
que passi a ser home propi de Marquès de Santacecília, paborde de l’Almoina, per 
17 sous. 

N. Ramon de Cassà. S. Miquel d’Om. 14 x 16 cms. +Vària pobles, 122. 
 
6681 
1378 març 10, Girona 
Joan Ferrer, fill de Ramon Ferrer, de Sant Sadurní, reconeix a Jaume de 

Soler, paborde de l’Almoina, ser home propi seu per haver-ho estat el seu pare, i 
fer una lliura de cera de cens. 

N. Pere Pinós. 21 x 36 cms. +Vària pobles, 123. 
 
6682 
1402 març 1, Girona 
Francesc de Santceloni, dipositari de les lluïcions reials a Girona, firma rebut a 

Guillem Salvador, Guillem Boscà, del veïnat d’Arades i Jaume de Vilademarc, de 
Sant Sadurní, de 99 sous per sis focs del veïnat d’Arades, a raó de florí i mig per 
foc, per recuperar la jurisdicció reial. 

N. Pere Pinós. 22 x 28 cms. +Vària pobles, 124. 
 
6683 
1402 març 16, Girona 
Francesc de Santceloni, dipositari de les lluïcions reials a Girona, firma rebut a 

Joan Vancells de Rissec d’Estrabau, de Sant Sadurní, de 7 lliures, part de l’ajut a 
les lluïcions que han de pagar els veïnats d’Estrabau i de Rissec. 

N. Pere Pinós. 13 x 25 cms. +Vària pobles, 125. 
 
6684 
1402 març 16 i maig 12, Girona 
a) Francesc de Santceloni, dipositari de les lluïcions reials a Girona, firma 

rebut a Joan Lloret, de Banyeres, de Sant Sadurní, de 6 florins dels 12 que li deu el 
veïnat de Banyeres. 

b) El mateix firma rebut al mateix de la resta del deute referit a l’acte anterior. 
N. Pere Pinós. 42 x 45 cms. +Vària pobles, 126. 
 
6685 
1326 abril 18 
Berenguer Domènec, obtentor del benefici fundat a la seu per Arnau de 

Bordils, enfranqueix Sabet Aldrich, fill d’Aldrich de Guàrdies, de Sant Cebrià de 
Lledó, per 80 sous, dels quals la meitat pertoquen a l’Almoina. 

N. Jaume Martí. 14 x 23 cms. +Vària pobles, 127. 
 
6686 
1276 abril 28 
Gispert de Botonac, sagristà de la seu, enfranqueix Joan, fill d’Arnau Feliu, de 

Sant Cebrià dels Alls, que passa a ser home propi de l’Almoina, i en rep 11 sous, 
valor d’un aureum, que se suposa ser el valor usual de la remença. 

N. Ramon de Cassà. S. Miquel d’Om. 13 x 24 cms. +Vària pobles, 127. 



 
6687 
1326 abril 19 
Berenguer Domènec, obtentor del benefici fundat a la seu per Arnau de 

Bordils, enfranqueix Berenguera Boscà, de Sant Cebrià de Lledó, per 2 sous 8 d. 
N. Jaume Martí, de Monells. 14 x 23 cms. +Vària pobles, 128. 
 
6688 
1347 novembre 26 
Guillem de Mont, cavaller, enfranqueix Arnau Pol, fill d’Arnau Pol, de Sant 

Cebrià de Lledó, per 80 sous. 
N. Guillem de Coll. 18 x 22 cms. +Vària pobles, 129. 
 
6689 
(1249) 1250 febrer 23, València 
El rei Jaume I firma la donació feta per Bernat de Santaeugènia a l’Almoina, 

de 10.000 sous sobre el castell de Pals. 
N. Guillem Escrivà. S. Arnau d’Om. 14 x 22 cms. +Vària pobles, 130. 
 
6690 
1509 agost 20, Pals 
Joan Jofre, de Pals, fill d’Antoni i Constança, ven a Francesc Ferran, prevere 

de Pals, a carta de gràcia, un censal mort d’11 sous de pensió per 11 lliures. 
N. Miquel Duran. 41 x 41 cms. +Vària pobles, 131. 
 
6691 
1511 maig 31, Pals 
Jaume Pols i Joan Sant, domer de Pals, procurador del benefici dels Quatre 

Màrtirs de la seu, firmen a Antoni Pou, de Pals, tres peces de terra de Pals, 
anomenades Cavall, Mas de Pere Talec i Pauleta, que són a directe domini de 
l’esmentat benefici. 

N. Jaume Bou. 22 x 28 cms. +Vària pobles, 132. 
 
6692 
(1272) 1273 febrer 22 
Guillem de Planes, paborde de Xungla de Sant Feliu de Girona, enfranqueix 

Raimunda, filla de Bernat Jordi, de Sarrià, que passa a ser dona pròpia de 
l’Almoina i dels hereus d’Arnau d’Escala, per 2 sous 8 d. 

N. Ramon de Cassà. S. Ramon Estruch. 13 x 18 cms. +Vària pobles, 132. 
 
6693 
(1287) 1288 febrer 10 
Guillem de Planes, paborde de Xungla de Sant Feliu de Girona, enfranqueix 

Guillema, filla de Bernat Jordi, de Sarrià, per 2 sous 8 d. 
N. Bernat Palol, de Girona. 10 x 19 cms. +Vària pobles, 133. 
 
6694 
1294 abril 17 
Bernat de Montpalau, fill de Pere de Llavanera, de Besalú, i de Gueraua de 

Mosset, ven a Pere de Daró, de la Bisbal, el domini directe sobre els terres que 



aquest té per ell a Corçà, sobre la carretera de la Bisbal, dites camp Pontarró, 
atravessat pel rec de Prats, i Camp de Coma, per 300 sous. 

N. Pere de Coll. S. Guillem d’Espolla. Còpia de 1333. 54 x 31 cms. +Vària 
pobles, 133 

 
6695 
1294 maig 7 
Marquesa, esposa de Bernat de Montpalau, fill de Pere de Llavanera, de 

Besalú, i de Gueraua de Mosset, firma a Pere de Daró, de la Bisbal, la venda que el 
seu marit li ha fet per 300 sous el domini directe sobre els terres que dit Pere de 
Baró tenia pel seu marit a Corçà.  

N. Pere de Coll. Còpia de 1333. 22 x 28 cms. +Vària pobles, 134. 
 
6696 
1390 agost 13, Girona 
Pere de Montcorb, prevere de capítol de la seu, i Guillem Ramon de Serres i 

Pere Berenguer de Casanova, protectors dels aniversaris de la mateixa seu, a fi de 
satisfer a Pere de Santmartí, senyor del castell de Vilobí 20.420 sous, import de 
terres i censos comprats a Vilobí, venen a Pere Morer, de Corçà, el directe domini i 
10 sous censals sobre una feixa de terra pròxima al mas Morer, per 20 lliures. 

N. Pere de Pont. 55 x 55 cms. +Vària pobles, 135. 
 
6697 
1506 abril 15, Girona 
Joan Moré i Dolça, esposos de Corçà, venen a Joan Riera àlies Palet, paborde 

de l’Almoina, el directe domini i un cens de 3 sous sobre una feixa de 5 vessanes 
situada prop del camí reial de Corçà a Rupià, per 10 lliures. 

N. Joan Guilana. 63 x 60 cms. Hi ha còpia del s. XVI. +Vària pobles, 136. 
 
6698 
1524 gener 25, Corçà 
Miquel Finestres, propietari del mas Ponspere del veïnat d’Anyells a Corçà, 

ven a Miquel Niell, del mateix veïnat, una terra de 2’5 vessanes, prop del torrent 
(...)dall, que té per Jerònima, esposa de Francesc de la Via, de Girona, pel preu de 
38 lliures. 

N. Fèlix Estanyol Balle. 43 x 33 cms. +Vària pobles, 137. 
 
6699 
1208 desembre 16 
Ramon de Farners, en bé d’ànima dòna al monestir de Sant Pere Cercada i al 

seu prior Pere tot el domini que té a les parròquies de Sant Pere de Vilamajor, 
Sant Joan Sanata i Santa Maria de Llinars, constituït pels masos de Masó, Guillem 
de Riba, Pere de Pou, Arnau de Riba, Bernat de Riera, Pere Vives, Ramon Gasull, 
Escriba i Guillem de Riba, i rep la promesa de que el monestir mantindrà un 
beneficiat a la capella de Farners o al monestir mateix. 

N. Bernat, sots-diaca. Carta partida. 31 x 38 cms. +Vària pobles, 138. 
 
6700 
1230 novembre 5 



Bernat, prior de Sant Miquel (de Cruïlles?), enfranqueix Maria, filla de 
Domènec de ses Mates de Vilardell i la seva filla Maria, que passen a ser dones 
pròpies de la Tallada, per 24 sous. 

N. Pere, prevere. 7 x 19 cms. +Vària pobles, 139. 
 
6701 
(1242) 1243 març 14, la Bisbal 
El prior Dalmau, del monestir d’Ullà, enfranqueix Guillem, germà de Pere 

Batlle de Vilosser, que passa a ser home propi de Berenguer de Finestres, per 40 
sous. 

N. Guillem Redorta. 10 x 18 cms. +Vària pobles, 140. 
 
6702 
1265 agost 2 
Arnau de Vilademany dòna a Berenguer de Joanet, home seu, i al fill d’aquest, 

Bernat, la batllia de Joanet i de Solterra, per 40 sous. 
N. Arnau Pere de Vallors, notari de Farners. Còpia del s. XIII. 18 x 20 cms. 

+Vària pobles, 141. 
 
6703 
1326 juliol 31 
Guillem Sunyer, de Girona, enfranqueix Arnau Bosquet, fill de Guillem 

Bosquet, de Sarrià, per 100 sous. 
N. Francesc Simó, de Girona. 11 x 31 cms. +Vària pobles, 143. 
 
6704 
1333 juny 19 
Guillem de Fornells, canonge i paborde de Xungla a Sant Feliu de Girona, i 

Ponç de Xungla, de Ssarrià, es defineixen mútuament les qüestions pendents per 
raó del molí de Xungla, de Sarrià, per les que dit Ponç abona 30 sous. 

N. Pere Massanet. 26 x 34 cms. +Vària pobles, 145. 
 
6705 
1260 desembre 23 
Brunissendis de Vilaür, filla de Berenguer de Vilamarí, i el seu marit Bernat de 

Lledó, enfranqueixen Mateu de Colomer, fill de Pere de Colomer de Vilaür, per 
100 sous. 

N. Guillemde Corts, sacerdot. 14 x 21 cms. +Vària pobles, 147. 
 
6706 
1268) 1269 febrer 13 
Arnau, clergue de Vilaür, enfranqueix Pere, fill de Guillem de Vilaür, de la 

parròquia de Vilaür. 
N. Ramon Oller de Palol, de la cúria episcopal. 13 x 21 cms. +Vària pobles, 

148. 
 
6707 
(1268) 1269 gener 14 
Pere, fill de Guillem de Vilaür, de Vilaür, es fa home propi de l’Almoina en 

mans de Marquès de Santacecília, i promet fer-li una migera de blat de cens. 



N. Ramon Oller de Palol, de la cúria episcopal. 14 x 22 cms. +Vària pobles, 
149. 

 
6708 
1276 novembre 9 
Bernat de Saus, almoiner del monestir de Sant Miquel de Fluvià, enfranqueix 

Guillema, filla de Guillem Molí, de Vilaür, que passa a ser dona pròpia de 
l’Almoina i del monestir d’Ullà. 

N. Bernat, clergue de Sant Miquel. 14 x 18 cms. +Vària pobles, 150. 
 
6709 
1311 juliol 13 
Gispert Mateu, de Castelló, amb consentiment de Ramon Pere i la seva esposa 

Astruga, ven a Bernat Pagès, de Valldavià, una terra de Saus, indret d’Artigues, 
pel preu de 201 sous melg. 

N. Guillem Bernat. 23 x 27 cms. +Vària pobles, 151. 
 
6710 
1571 març 17, Girona 
Joan Garrofa, d’Aiguaviva, propietari del mas Gironès de Riudellots de la 

Selva, cabreva a Jeroni Balle, obtentor del benefici de Santa Anastàsia de la seu, 
una terra de dit mas Gironès de 8 vessanes de cabuda, situada a l’indret de Ribera, 
que afronta a migdia amb l’Onyar. 

N. Miquel Vila. 17 x 37 cms. +Santa Anastàsia, 2 
 
6711 
1343 març 28 
Bernat Gombau, de Riudellots de la Selva, ven a Pere de Casadevall, paborde 

de l’Almoina, que compra en nom propi, el domini directe d’una terra, dita Illa, de 
4 vessanes de cabuda que afronta “in rivo novo Undaris”; el d’una altra terra, dita 
ça Rovira, de 2 vessanes, per on passa el camí reial, i 30 sous de cens sobre les dues 
terres dites, pel preu de 1.100 sous. 

N. Jaume Comte. 56 x 40 cms. +Santa Anastàsia, 3. 
 
6712 
1539 novembre 8, Girona 
Bartomeu Onyar, propietari del mas Onyar de Riudellots de la Selva, ven a 

Narcís Oller àlies Esteve, del mateix lloc, una terra pedregosa de 2 vessanes, dita 
Prat des Calç, per 25 lliures. 

N. Joan Gonech. 43 x 52 cms. +Santa Anastàsia, 5. 
 
6713 
1358 juny 12, Girona 
Margarida, filla de Guillem des Pont, de Falgons, enfranquida per Pere 

Galceran, fill de Guillem Galceran de Cartellà, es fa dona pròpia de Ramon de 
Clota, paborde de l’Almoina, com a obtentor del benefici de Santa Anastàsia de la 
seu, per haver entrat al mas Congost de Mont, de Sant Vicenç de Camós. 

N. Pere Miró, de la cúria episcopal. 25 x 39 cms. +Santa Anastàsia, 6. 
 
6714 



1389 març 18, Girona 
Pere Roca, de Sant Vicenç de Camós, reconeix a Pere Radulf, obtentor del 

benefici de Santa Anastàsia de la seu, ser home propi seu per raó del mas Roca, 
junt amb la seva esposa Guillema, filla d’Arnau de Casadellà, de Mieres. 

N. Pere de Pont. 20 x 37 cms. +Santa Anastàsia, 7. 
 
6715 
1314 novembre 17 
Arnau Adroher, obtentor del benefici de Santa Anastàsia de la seu, redueix a 

cens a Berenguer de Roca, Ramon de Serrat, Mateu de Congost de Vall, Garsendis 
de Congost de Mont i Pere de Prat de Matamós, tots de Sant Vicenç de Camós, les 
prestacions agràries i personals, per quantitats que s’especifiquen. 

N. Francesc Simó. Còpia de 1359, 43 x 26 cms. +Santa Anastàsia, 8. 
 
6716 
1282 juliol 30 
Guillem de Clota, paborde de l’Almoina, com a obtentor del benefici de Santa 

Anastàsia de la seu, estableix a Berenguer de Roca i Joan de Congost, de Sant 
Vicenç de Camós, una possessió dita d’Avellanedes, situada a aquesta parròquia, a 
tasca i cens de 3 gallines per 8 sous d’acapte. 

N. Besalú Burgués. Carta partida. 21 x 23 cms. +Santa Anastàsia, 10 
 
6717 
1222 juliol 17 
Adelaida, esposa d’Arbert de Calonge, firma a Arnau d’Escala, clergue de 

Girona, la possessió de Congost, situada a les parròquies de Sant Vicenç i Santa 
Maria de Camós, que aquest ha comprat a dit Arbert per 28 marcs de plata. 

N. Bernat Esteve. S. Bernat Sanç. 10 x 32 cms. +Santa Anastàsia, 11. 
 
6718 
(1286) 1287 febrer 11 
Saurina, viuda de Joan de Prat del Congost, parròquia de Sant Vicenç de 

Camós, defineix a Guillem de Clota, paborde de l’Almoina, com a obtentor del 
benefici de Santa Anastàsia de la seu, els seus drets sobre el mas de Prat, propi del 
benefici, per 40 sous. 

N. Besalú Burgués. 13 x 19 cms. +Santa Anastàsia, 12. 
 
6719 
(1184) 1185 gener 31 
Bernarda de Dosquers, amb consentiment del seu oncle, Guillem de Palera, i 

del seu marit, Arnau de Palol, i d’Arnau de Palol major i de Ramon de Monells, 
dòna a la seva germana Beatriu en herència i legítima la possessió de Congost, de 
Sant Vicenç de Camós i 300 aurei hipotecats sobre la seva possessió de Vilavenut, 
béns que dita Beatriu aporta en dot a Berenguer de Calonge 

N. Ermengol, levita. S. Berenguer Sifred, sots-diaca. Còpia de 1221. 36 x 18 
cms. +Santa Anastàsia, 13. 

 
6720 
1550 gener 28, Girona 



Jaume Prat, pagès del veïnat de Regombert, parròquia de Fontcoberta, 
cabreva a Baldiri Balle, obtentor del benefici de Santa Anastàsia de la seu, un erm 
dit Serra d’Olives, situat a Fontcoberta, que té per compra feta a en Llandric del 
mateix lloc. 

N. Joan Gonech. 18 x 37 cms. +Santa Anastàsia, 13. 
 
6721 
1276 juny 10 
Testament de Sibilꞏla, esposa d’Arnau Ermengol, ciutadà de Girona, que pren 

per marmessors el seu marit, Joan Llorenç, de Banyoles, el paborde de l’Almoina i 
Jaume de Santmartí, ciutadà de Girona; elegeix sepultura a la tomba familiar, a 
l’església de Centenys; disposa sufragis; fa llegats a Ramon Pujals i Guillem de 
Savarrés i a Guillema i Sibilꞏla, fills de Bernat Renall, germà de la testadora; dota 
un aniversari a Centenys amb una possessió situada a Vilert, el camp de 
Serrapelada i el mas de Sala; torna al seu marit el dot de 200 aurei i institueix 
hereva universal l’Almoina. 

N. Bernat de Reixach, de Banyoles. S. Arnau Guillem de Puig. 79 x 22 cms. 
+Santa Anastàsia, 13bis. 

 
6722 
1548 maig 22, Girona 
Bernat Vallòria àlies Prat de Regombert, de Fontcoberta, cabreva a Baldiri 

Balle, canonge i obtentor del benefici de Santa Anastàsia de la seu, una terra del 
mas Ros d’Hiserga, situada a l’indret de Roca, de 5 vessanes, que ha comprat a 
carta de gràcia a Joan Llandric àlies Ros i a la seva esposa Bartomeua, propietària 
del mas Ros de Fontcoberta. 

N. Miquel Garbí. 21 x 21 cms. +Santa Anastàsia, 14. 
 
6723 
1541 febrer 3, Girona 
Jaume Audet, del veïnat de Campdorà, cabreva a Baldiri Balle, paborde de 

l’Almoina, una terra pròxima a l’hospital dels leprosos i del camí reial [de Pedret], 
indret de l’Agulló, de 6 vessanes entre camp i costa. 

N. Gaspar Barrot. 25 x 28 cms. +Santa Anastàsia, 15. 
 
6724 
1359 agost 17., Girona 
Guillem ça Carrera, de Vila-roja, cabreva a Ramon Ferrer, obtentor del 

benefici de Santa Anastàsia de la seu, una avellaneda de cabuda de la cavava de 50 
homes, situada a Vila-roja. 

N. Ramon de Bruguera. 14 x 54 cms. +Santa Anastàsia, 17. 
 
6725 
1350 octubre 25 
Bonanat de Llémena, draper de Girona, ven a Pere de Casadevall, com a 

obtentor del benefici de Santa Anastàsia de la seu, 3 sous de cens sobre una terra i 
avellaneda situada a la muntanya de Girona, propietat de Miquel de Noguera, 
bracer, per 50 sous. 

N. Bartomeu Vives. 61 x 37 cms. +Santa Anastàsia, 18. 
 



6726 
1380 juliol 12, Girona 
Castelló de Verdera, ciutadà de Girona, reconeix a Jaume de Soler, paborde de 

l’Almoina i obtentor del benefici de Santa Anastàsia de la seu, el dret a fer un 
marge prop del primer pont de Girona, al costat de la possessió de Manola, on hi 
ha una gran bassa que s’havia esllavissat, i renuncia a prosseguir un plet que li 
havia posat. 

N. Ramon Gil. 39 x 34 cms. +Santa Anastàsia, 19. 
 
6727 
1615 desembre 31, Girona 
Anna Sampsó, viuda de Gabriel Forn, de Massanes, constitueix en dot per a 

Joan Gispert, futur marit seu, una casa situada a Girona, al carrer de Santa 
Eulàlia Sacosta, i rep d’ell el tantumdem. 

N. Onofre Caxas. 24 x 26 cms. +Santa Anastàsia, 20. 
 
6728 
1562 maig 8, Girona 
Pau Abras, paraire, Pere Puyet, picapedrer, Narcís Duran, treballador, Miquel 

Busquets, bracer, de Montjuïc, parròquia de Sant Feliu de Girona, i Narcís Aulet, 
de Montjuïc, parròquia de Santa Eulàlia Sacosta, cabreven a Baldiri Balle, 
obtentor del benefici de Santa Anastàsia de la seu, diverses possessions situades a 
Montjuïc, prop de l’hort dels leprosos. 

N. Miquel Vila. 30 x 37 cms. +Santa Anastàsia, 21. 
 
6729 
1291 novembre 12 
Pere Ariol, clergue de Girona, ven a Ferrer de Clota i Manseia, esposos, veïns 

de la mateixa ciutat, un quadró de terra situat damunt dels molins de Menola, sota 
la casa dels malalts de Pedret, indret d’Agulló, que es té pel paborde [de Juny] de 
Sant Feliu de Girona, pel preu de 120 sous. 

N. Besalú Burgués. S. Pere Ferrer. 27 x 25 cms. +Santa Anastàsia, 22. 
 
6730 
1288 juny 6, Girona 
Arnau de Ribera, cavaller, promet a Pere Ariol, clergue, que procurarà que el 

seu fill Arnau, quan sigui a Girona, firmi la venda que li ha fet, d’un quadró situat 
damunt del molí dit de Menola, terme de la parròquia de Sant Feliu de Girona. 

N. Besalú Burgués 
13 x 18 cm. 
+Santa Anastàsia, 23. 
 
6731 
1471 setembre 3, Girona 
Pere Frou, batlle de Girona, ven en pública subhasta a Joan Minguet, blanquer 

de Girona, una terra que és a directe domini de l’obtentor del benefici de Santa 
Anastàsia de la seu, que havia estat renunciada per Antic Romeu, mestre de cases 
de Girona, ara veí de Castelló d’Empúries, de 4 vessanes de cabuda, situada a 
l’indret d’Agulló, entre la capella de Sant Jaume dels Sans i la casa dels mesells, i 
que afronta amb el camí reial, per 5 lliures 10 sous. 



N. Miquel Masdevall. 70 x 58 cms. +Santa Anastàsia, 24. 
 
6732 
a) 1595 agost 5, Girona 
Antoni Costa, que s’ha casat al mas Carreres de Vila-roja, cabreva a Enric 

Sampsó, obtentor del benefici de Santa Anastàsia de la seu, una vinya i bosc de 50 
jornals de cavadura, situada a Vila-roja. 

b) 1595 agost 31, Girona 
Antiga Closa, viuda de Pere Closa, del veïnat de la Manola, parròquia de Sant 

Feliu, cabreva al mateix una casa situada prop de l’hospital dels leprosos de 
Girona 

N. Miquel Vila. 28 x 65 cms. +Santa Anastàsia, 26. 
 
6733 
1335 juny 9 
Ramon de Clota, Bernat d’Estanyol i Guillem Torrentà, clergues de la seu, 

marmessors de Ferrer de Clota, ciutadà de Girona, venen a Pere de Casadevall, 
obtentor del benefici de Santa Anastàsia de la seu, un quadró de terra situat a la 
parròquia de Sant Feliu de Girona, indret d’Agulló, que és a domini directe del 
cabiscol de Sant Feliu, pel preu de 35 lliures. 

N. Arnau de Mas. Còpia de 1359. 37 x 28 cms. +Santa Anastàsia, 27 
 
6734 
1639 juny 11 
Jeroni Sanou, obtentor del benefici de Santa Anastàsia de la seu, estableix a 

Miquel Busquets una petita casa situada prop de l’hospital dels leprosos de 
Girona, a cens de 24 sous, per 2 parells de capons d’entrada. 

N. Salvi Fàbrega. 57 x 23 cms. +Santa Anastàsia, 28. 
 
6735 
1624 setembre 16, Roma 
Lletres d’Ascanius Rivaldus, executor apostòlic, que comunica al bisbe de 

Girona la colꞏlació feta pel papa del benefici de Santa Anastàsia, vacant per òbit 
d’Enric Sampsó, a Francesc Balle, clergue. 

N. Lucius Calderinus. 40 x 28 cms. +Santa Anastàsia, 29. 
 
6736 
1359 juliol 1, Girona 
Cabrevacions que fan a Ramon Ferrer obtentor del benefici de Santa 

Anastàsia de la seu, Berenguer Ribot, Bernat Valentí i Ramon Pere Mut, de Salt, 
Guillem de Maçana, de Vilablareix, i Bonanat de Llor, de Montfullà, de terres que 
es descriuen, situades a Salt. 

N. Ramon de Bruguera. 68 x 54 cms. +Santa Anastàsia, 31 
 
6737 
1359 juliol 5, Girona 
Cabrevacions que fan a Ramon Ferrer obtentor del benefici de Santa 

Anastàsia de la seu, Guillem Esteve de Marroc i Pere de Capdeserra, de 
Vilablareix, Pere de Vall-llobera, de Sant Feliu de Girona, i Guillema, viuda de 



Bernat de Coromina, de Vilablareix, de terres situades a Salt i Vilablareix, indret 
de Madrencs. 

N. Ramon de Bruguera. 50 x 54 cms. +Santa Anastàsia, 32. 
 
6738 
a) 1211 abril 1 
Adam firma rebut a Arnau d’Escala, clergue de Girona, de 200 aurei de 

barbaroja, pels que tenia en penyora el mas Madrencs, comprat per dit Arnau a 
Ramon de Madrencs. 

b) 1211 abril 13 
Dalmau de Creixell cedeix a Arnau d’Escala, clergue, els seus drets sobre un 

deute que li tenia Ramon de Madrencs. 
N. Bernat Esteve, levita. S. Pere de Santaeugènia. 14 x 17 cms. +Santa 

Anastàsia, 33. 
 
6739 
1575 agost 9, Girona 
Antoni Esteve, propietari del mas Esteve del veïnat de Marrocs de Vilablareix, 

reconeix a Jeroni Balle, paborde de l’Almoina, tenir pel benefici de Santa 
Anastàsia de la seu una coromina prop del veïnat del Perelló, indret de Madrencs, 
de 7 jornals de bous. 

N. Miquel Vila. 18 x 37 cms. +Santa Anastàsia, 33. 
 
6740 
a) 1359 juliol 6, Girona 
Astruga, filla de Simó de Costa, de Vilablateix, cabreva a Ramon Ferrer, 

obtentor del benefici de Santa Anastàsia de la seu, la borda Costa amb 8 vessanes 
de terra i altres peces que es descriuen, situades a Salt i Bescanó. 

b) 1359 juliol 16, Girona 
Guillem d’Onyar, propietari del mas Onyar de Riudellots de la Selva, el 

cabreva al mateix. 
N. Ramon de Bruguera. 67 x 55 cms. +Santa Anastàsia, 34. 
 
6741 
1341 setembre 7 
Cabrevacions que fan a Pere de Casadevall, obtentor del benefici de Santa 

Anastàsia de la seu, Guillem Maçana de Vall, de Vilablareix, i Jaume Quintana de 
Vall-llobera, de Sant Feliu de Girona, de terres situades a Vilablareix i Salt. 

N. Ramon de Bruguera. 30 x 54 cms. +Santa Anastàsia, 35. 
 
6742 
1359 juny 21 
Cabrevacions que fan a Ramon Ferrer, obtentor del benefici de Santa 

Anastàsia de la seu, Miquel Noguer i Guillem Vengut, de Girona, Guillem 
Teixidor, de Montfullà, Guillem Marrocs i Jaume Pellicer, de Vilablareix, de terres 
situades a Montjuïc, indret de Vallboscona, Salt i Vilablareix. 

N. Ramon de Bruguera. 69 x 54 cms. +Santa Anastàsia, 36. 
 
6743 
1361 febrer 13, Girona 



Bonanat de Pont, obtentor del benefici de Santa Anastàsia de la seu fundat per 
Arnau Adroher, firma rebut a Nicolau de Font i Ramon de Masó, procuradors de 
l’Almoina, de 500 sous, obtinguts per Ramon de Clota, paborde de l’Almoina, per 
la reducció dels homes i dones de la borda de Francesc Colomer, de Vilablareix. 

N. Berenguer Guerau, de la cúria episcopal. 20 x 29 cms. +Santa Anastàsia, 37. 
 
6744 
1364 octubre 29, Girona 
Bonanat de Pont, obtentor del benefici de Santa Anastàsia de la seu fundat per 

Arnau Adroher, enfranqueix Margarida, viuda de Guillem de Trilla, de 
Vilablareix, per 150 sous. 

N. Pere de Pont. 14 x 36 cms. +Santa Anastàsia, 38. 
 
6745 
1359 juny 27 – juliol 4, Girona 
Cabrevació que fan a Ramon Ferrer, clergue obtentor del benefici de Santa 

Anastàsia de la seu, Guillem Nadal de Montfullà, Pere Pol, també de Montfullà, 
Guillem de Turon, sastre de Vilablareix i Francesca, filla de Pere Dalmau, de 
Vilablareix. 

N. Ramon de Bruguera. 65 x 54 cms. +Santa Anastàsia, 39. 
 
6746 
1346 novembre 2 
Cabrevació que fan a Pere de Casadevall, obtentor del benefici de Santa 

Anastàsia de la seu, Jaume Pellicer, ciutadà de Girona, Pere Dalmau, Bernat Llor i 
Pere de Marrocs, de Vilablareix, de terres situades a Vilablareix. 

N. Ramon de Bruguera. 61 x 48 cms. +Santa Anastàsia, 39bis. 
 
6747 
(1347) 1348 febrer 27 
Cabrevacions que fan a Pere de Casadevall, obtentor del benefici de Santa 

Anastàsia de la seu, Pere de Capdeserra i Guillem Maçana de Vall, de Vilabareix, 
de terres situades a Vilablareix. 

N. Ramon de Bruguera. 45 x 48 cms. +Santa Anastàsia, 40. 
 
6748 
1348 maig 16 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, com a obtentor del benefici de 

Santa Anastàsia de la seu, que ha rebut 2.250 sous de Guillem Narcís, dit Riuclar, i 
400 de Jaume Quintana, dit Vall-llobera per certs establiments, els inverteix en la 
compra de 30 sous censals al mas Gubau de Riudellots de la Selva i 50 sous en una 
possessió de Llofriu comprada al cabiscol Berenguer de Cruïlles, per a l’esmentat 
benefici. 

N. Ramon Gil, de Girona. 64 x 41 cms. +Santa Anastàsia, 41. 
 
6749 
1350 novembre 13, Girona 
Bonanat de Llémena, draper de Girona, ven a Pere de Casadevall, paborde de 

l’Almoina, un censal mort de 20 sous, part dels 40 que Francesc de Santfeliu, 



ciutadà de Girona, li havia venut sobre una terra de 3 vessanes, dita Camp Clotal, 
situada al pla de Girona, prop del torrent Marrocs, pel preu de 450 sous. 

N. Jaume Comte. Carta partida. 165 x 52 cms. +Santa Anastàsia, 42. 
 
6750 
1548 abril 21, Girona 
Martirià Llunell, propietari del mas Llunell del veïnat de Palagret de Celrà, 

ven a Baldiri Balle, paborde de l’Almoina, un censal de pensió 6 sous per 6 lliures. 
N. (...). 50 x 63 cms. +Santa Anastàsia, 43. 
 
6751 
1368 setembre 14, Girona 
a) Bernat Honrat, de Viladesens, cabreva a Pere Joan, paborde de l’Almoina i 

obtentor del benefici de Santa Anastàsia de la seu, una feixa de terra dita des Forn, 
comprada a Ramon Isarn, de Viladesens. 

b) Acte anàleg passa Arnau de Roure, de Viladesens. 
c) Acte semblant atorgat per Berenguer Teixidor, del mateix poble, per un 

quadró de Viladesens, indret de Cinyana, una feixa dita del Raval, d’una vessana i 
una feixa a la Riera del Ferrer,també d’una vessana, comprades totes al dit Isarn. 

N. Ramon Gil. 52 x 47 cms. + Santa Anastàsia, 44. 
 
6752 
1415 octubre 18,Girona 
Bernat Honrat, de Viladesens, reconeix a Pere de Bergadà, obtentor del 

benefici de Santa Anastàsia de la seu, ser home propi seu per raó del mas Honrat. 
N. Joan de Font. 27 x 35 cms. + Santa Anastàsia, 45. 
 
6753 
1356 octubre 27 
Ermessendis, viuda de Pere Juliol, de Siurana, amb consentiment del seu 

germà Bernat Terol, de Saldet, dòna en dot a Ramon Isarn, de Viladesens, 1.200 
sous, que aquest, amb consentiment del seu germà, Berenguer Eyder, de Torroella 
de Fluvià, assegura sobre béns que té per l’Almoina, pel monestir d’Ullà i en franc 
alou. 

Sense cloure. 39 x 34 cms. + Santa Anastàsia, 46. 
 
6754 
(1290) 1291 març 11 
Berenguer de Sitjar, fill de Berenguer de Sitjar, de Viladesens, garanteix 

d’evicció a Arnau Isarn la venda que li ha fet d’una casa, un cortal i una feixa de 
terra, i li dòna com a fiador Pere Castelló, veí de Castelló. 

N. Bernat de Plaja, clergue de Cervià. 21 x 16 cms. + Santa Anastàsia, 
Viladesens. 

 
6755 
1232 novembre 15 
Guillem de Viladesens i la seva esposa Alamanda venen a Arnau d’Escala el 

mas que Berenguer Isarn, fill de Pere Isarn, té a Viladesens, pel que fa dues oques 
de cens, tasca i braçatge, pel preu de 40 sous dels de 88 el marc. 

N. Bernat Esteve. S. Guillem Pere. 37 x 17 cms. + Santa Anastàsia, 48. 



 
6756 
1363 maig 8,Girona 
Bernat Honrat, de Viladesens, cabreva al benefici de Santa Anastàsia de la seu 

una feixa de Viladesens, dita Feixa del Forn, d’una vessana. 
N. Pere Pinòs. 19 x 58 cms. + Santa Anastàsia, 49. 
 
6757 
1368 abril 13,Girona 
Bernat Miquel, de Viladesens, cabreva a Pere Joan, paborde de l’Almoina i 

obtentor del benefici de Santa Anastàsia de la seu, una terra de dos saions 
comprada a Ramon Isarn, de Viladesens. 

N. Pere Pinós. 20 x 58 cms. + Santa Anastàsia, 50. 
 
6758 
(1333) 1334 gener 18 
Guillem Berenguer de Mollet dòna a la seva filla Guillema i diverses peces de 

vestir, que ella constitueix en dot per a Ramon Isarn, fill d’Arnau Isarn, de 
Viladesens, i aquest obliga per 1.800 sous tot el mas Isarn que té pel benefici de 
Santa Anastàsia de la seu i per 400 sous, les possessions que té per Huguet 
d’Espasèn, cavaller. 

N. Pere Massanet. Carta partida. 52 x 25 cms. + Santa Anastàsia, 51. 
 
6759 
1345 octubre 18 
Margarida, filla de Pere Figuera, de Fornells, esposa de Pere d’Onyar, de 

Riudellots de la Selva, enfranquida per l’abat de Cardona, es fa dona pròpia de 
Pere de Casadevall, obtentor del benefici de Santa Anastàsia de la seu, per raó del 
seu matrimoni. 

N.Ramon de Bruguera. 13 x 38 cms. + Santa Anastàsia, 52. 
 
6760 
1228 novembre 24 
Guillem d’Onyar, de Riudellots de la Selva, la seva esposa Guillema i el seu fill 

Arrufat, declaren a Arnau d’Escala, del que són homes propis, que tota la 
possessió que tenen és en franc alou, excepte el camp Traver, de Campllong, que 
tenen per Bernat de Sitjar i per l’Almoina, i una feixa de Riudellots, indret de 
Boventó, i que fan a dit Arnau 20 sous bar. de cens. 

N. Bernat de Vic. S. Pasqual. Carta partida. 20 x 19 cms. + Santa Anastàsia, 
53. 

 
6761 
1412 desembre 3,Girona 
Antoni Estrader, natural de Salt i veí de Girona, fa donació a Pere Onyar, de 

Riudellots de la Selva, del mas Onyar del mateix lloc, comprat a Pere de Bergadà, 
paborde de l’Almoina, com a obtentor del benefici de Santa Anastàsia de la seu, el 
qual continúa tenint-ne l domini directe. 

N. Nicolau Masdevall. 26 x 33 cms. + Santa Anastàsia, 54. 
 
6762 



1244 novembre 3 
Pere Ramon de Vilademany, la seva esposa Ermengardis i els seus fills Arnau i 

Bernat, venen a Guillem Corretger el mas on havia estat Ferrer d’Onyar, situat a 
Riudellots de la Selva, exceptuant-ne peces venudes a Pere Gubau, Guillem 
Guerau de Benaula, Pere Mira i Galceran de Campllong, pel preu de 58 aurei. 

N. Bernat de Vic. Còpia de 1277. 64 x 26 cms. + Santa Anastàsia, 55. 
 
6763 
1417 març 19,Girona 
Pere Onyar, propietari del mas Onyar de Riudellots de la Selva, fill de 

Francesc i Caterina, filla aquesta de Guillem Banyoles de Salt, reconeixen a Pere 
de Bergadà, obtentor del benefici de Santa Anastàsia de la seu, ser persones 
pròpies seves per raó del dit mas. 

N. Bernat de Soler. 32 x 28 cms. + Santa Anastàsia, 56. 
 
6764 
a) 1226 abril 24 
Pere Ramon de Vilademany, la seva esposa Ermengardis i el seu fill Arnau 

venen a Arnau d’Escala, clergue, el mas de Riudellots de la Selva on habita 
Guillem d’Onyar, per 3.970 sous bar. dels de 88 el marc. 

b) 1226 maig 20 
Esteve Jaume declara a Arnau d’Escala que el mas que ha comprat és lliure de 

penyores. 
N. Bernat Sanç, de Girona. 53 x 31 cms. + Santa Anastàsia, 57. 
 
6765 
1340 agost 5 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, com a obtentor del benefici de 

Santa Anastàsia de la seu, estableix a Guillem de Riuclar, dit Guillem Narcís, 
ciutadà de Girona, el mas Madrencs de Vilablareix i la coromina d’aquest, a cens 
de 30 migeres de blat, per 3.000 sous d’entrada. 

N. Ramon de Bruguera. Carta partida. 69 x 40 cms.+ Santa Anastàsia, 58. 
 
6766 
1413 maig 9,Girona 
Pere de Bergadà, obtentor del benefici de Santa Anastàsia de la seu, 

enfranqueix Jaume Onyar, fill de Francesc, de Riudellots de la Selva, per 15 florins 
d’or. 

N. Pere Cervià. 27 x 31 cms. + Santa Anastàsia, 58. 
 
6767 
1340 octubre 4 
Pere de Casadevall, obtentor del benefici de Santa Anastàsia de la seu, 

estableix a Bonanat Sabet, sastre de Girona, 8 peces de terra situades a 
Vilablareix, a cens de 15 migeres de blat, per 2.000 sous d’entrada. 

N. Ramon Bruguera. Carta partida. 51 x 53 cms. + Santa Anastàsia, 59. 
 
6768 
1326 (...) 



Pere d’Onyar, de Riudellots de la Selva, i la seva esposa Guillema fan 
heretament al seu fill Guillem de tot el mas Onyar, li substitueixen els altres 
germans, Dalmau i Julià, i el seu nét, Bernat, fill de Bernat Viader, barber de 
Girona, amb retenció de 1.000 sous, de dos camps, dits des Call i de Serra, que es 
tenen per l’Almoina, d’aliments per al seu fill Arrufat, i d’aliments, llibres i salari 
de mestre durant dos anys per dit fill Julià. 

N. (...) Carta partida. 41 x 33 cms. + Santa Anastàsia, 59bis. 
 
6769 
1353 novembre 16,Girona 
Maria, esposa de Guillem d’Onyar, de Riudellots de la Selva, es fa dona pròpia 

de Ramon de Clota, paborde de l’Almoina, com a obtentor del benefici de Santa 
Anastàsia de la seu, per raó del matrimoni que ha contret, i el seu marit renova 
l’homenatge al beneficiat. 

N.. Bartomeu Tort. 29 x 35 cms. + Santa Anastàsia, 60. 
 
6770 
1549 gener 19,Girona 
Jaume Onyar, propietari del mas Onyar de Riudellots de la Selva, ven a carta 

de gràcia a Antic Goyu, propietari del mas Goy de Fornells, un camp de 10 
vessanes situat a Riudellots, dit Pla de l’Onyar, que té pel benefici de Santa 
Anastàsia de la seu, pel preu de 108 lliures. 

N. Joan Gonech. 57 x 41 cms. + Santa Anastàsia, 61. 
 
6771 
1553 juny 3,Girona 
Francesca, esposa de Montserrat Moner àlies Goy, traginer de Riudellots de la 

Selva, i hereva del mas Goy de Fornells, atès que Jaume Onyar havia venut al seu 
pare Antic Goy a carta de gràcia un camp de 10 vessanes per 108 lliures 8 sous, li 
revèn pel mateix preu 

N. Pere Agustí. 44 x 39 cms. + Santa Anastàsia, 62. 
 
6772 
1334 juliol 13,Girona 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina i obtentor del benefici de Santa 

Anastàsia de la seu, permuta amb Arnau Rafart, citadà de Girona, el directe 
domini que el seu benefici té sobre tres feixes del pla de Girona, prop del mas 
Rafart, d’extensió total d’un jornal de bous, situades entre el rec Tordera i el riu 
Güell, per un cens d’una migera de blat i una gallina sobre un camp de 
Vilablareix, indret de Madrencs, que per dit Rafart té Bernat de Coromina, de 
Vilablareix. 

N. Arnau de Mas. Carta partida. 56 x 37 cms. + Santa Anastàsia, 63. 
 
6773 
1389 gener 22, Brunyola 
Guillem de Torramilans i el seu fill Pere, de Brunyola, donen a Cilia, filla i 

germana respectiva seva, 70 lliures de legítima, que ella aporta en dot a Berenguer, 
fill de Pere de Cornellà, de Salitja, el qual n’hi assigura 40 sobre el mas Cornellà 
que té per l’obtentor del benefici de Santa Anastàsia de la seu i les 30 restants 
sobre altres béns seus. 



N. Jaume Agustí. Carta partida. 55 x 31 cms. + Santa Anastàsia, 64. 
 
6774 
1411 juny 15,Girona 
Nicolau Pedró, de la Pera, propietari del mas Pedró i la seva filla Antònia, 

esposa de Joan Lledó àlies Pedró, venen a Pere de Bergadà, obtentor del benefici 
de Santa Anastàsia de la seu, una migera de blat censal a mesura de Girona, per 20 
lliures. 

N. Miquel Pere. 74 x 53 cms. + Santa Anastàsia, 65bis. 
 
6775 
1594 gebrer 17,Girona 
a) Joan Capdeferro, propietari de la borda Costa o Capdeferro, de Vilablareix, 

la cabreva a Enric Sampsó, canonge, obtentor del benefici de Santa Anastàsia de la 
seu. 

b) Antic Fuser, pagès del pla de Salt, cabreva al mateix un camp del pla de 
Salt, dit Clot, de 6 jornals de bous. 

c) Pere Alomar, de Vilablareix, cabreva al mateix una terra de 2 vessanes de 
l’indret de Madrencs. 

d) Onofre Mir, de Vilablareix, cabreva al mateix la coromina de Madrencs, de 
8 vessanes. 

N. Miquel Vila. 84 x 54 cms. + Santa Anastàsia, 65-68 
 
6776 
1652 juny 17, Roma 
Mandat apostòlic del papa Inocenci X, que confereix a Josep Batlle el benefici 

de Santa Anastàsia i la pabordia de l’Almoina, vacants per òbit de Francesc Batlle. 
33 x 48 cms. + Santa Anastàsia, 67. 
 
6777 
1462 març 31, Roma 
El papa Pius II, després de remoure Gaspar Xatmar, per administració infidel, 

confereix la pabordia de la Pia Almoina a Joan sa Vila, prevere de Girona. 
Còpia autenticada per Andreu Alfonsello i closa per Martí Sastre, notari de 

Girona 
36 x 59 
+Santa Anastàsia, 67 bis 
 
6778 
1462 agost 12, Roma 
Comissió del papa Pius II, en causa entre Gaspar Xatmar, remogut per 

administració infidel, i Joan sa Vila, paborde de l’Almoina nomenat pel mateix 
papa. 

Còpia autenticada per Andreu Alfonsello i closa per Martí Sastre, notari de 
Girona 

141 x 58 cm 
+Santa Anastàsia, 70. 
 
6779 
1413 octubre 7,Girona 



Bernat Cabot, paraire de Celrà, renuncia a Pere de Bergadà, paborde de 
l’Almoina, una casa que té a Celrà i que abans havia estat de Berenguer Garriga, 
per la que fa un cens de dues gallines, per ignorar l’existència del cens. 

N. Miquel Pere. 26 x 63 cms. Llatí i català. + Santa Anastàsia, 75. 
 
6780 
1473 agost 30,Girona 
Joana, propietària del mas Palau de Celrà i el seu marit, Antoni Saló, 

renuncien a l’obtentor del benefici de Santa Anastàsia de la seu, la borda Garriga 
de Celrà per cens excessiu. 

N. Narcís Cotxa. 28 x 28 cms. + Santa Anastàsia, 76. 
 
6781 
1392 desembre 8,Girona 
Francesc de Vall-llovera, de Palau (Sacosta), ven a Francesc Fuser, del mateix 

lloc, un camp de Salt pròxim a la riera de Maçana i al torrent de Marrocs, que és a 
directe domini del benefici de Santa Anastàsia de la seu, per 1.250 sous. 

N. Pere Mut. 61 x 39 cms. + Santa Anastàsia, 77. 
 
6782 
1299 octubre 13 
Arnau Adroher, paborde de l’Almoina i obtentor del benefici de Santa 

Anastàsia de la seu, estableix a Pere Ramon Mut una terra situada a Salt, a dues 
tasques, per 100 sous d’entrada. 

N. Guillem Fuyà. Carta partida. 34 x 27 cms. + Santa Anastàsia, 78. 
 
6783 
1408 març 30,Girona 
Ramon Dejú, de Salt, cabreva a Pere de Bergadà, obtentor del benefici de 

Santa Anastàsia de la seu, un mitjó de terra de Salt, de mitja parellada de cabuda. 
Sense cloure. 18 x 29 cms. + Santa Anastàsia, 79. 
 
6784 
1355 març 19,Girona 
Ramon Mut, de Salt, cabreva a Ramon de Clota, obtentor del benefici de Santa 

Anastàsia de la seu, un quadró de mig jornal de bous, situat a Salt, indret d’Escala, 
dit Camp Corbat. 

N. Ramon de Bruguera. 21 x 34 cms. + Santa Anastàsia, 80. 
 
6785 
1261 setembre 6 
Arnau Pere de Vallors, rector de l’església de Santa Maria de Farners, 

permuta amb Marquès de Santacecília, obtentor del benefici de Santa Anastàsia de 
la seu, una feixa que té per l’esmentada capella a Salt, indret de sa Guardiola, i que 
afronta amb el Marrocs, per una altra feixa pròxima a la primera. 

N. Ramon Oller de Palol, de la cúria episcopal. 23 x 27 cms. + Santa Anastàsia, 
81. 

 
6786 
(1274) 1275 gener 25 



Marquès de Santacecília, paborde de l’Almoina, permuta amb Ramon de 
Camps, rector de la capella de Santa Maria de Farners, una feixa situada a Salt, 
prop de l’estany de Limena, indret de Guardiola, per una altra feixa, també de 
Salt, situada prop de la riera del Marrocs, sota el camí de Vic. 

N. Bernat de Vic. S. Miquel d’Om. Carta partida. 53 x 25 cms. + Santa 
Anastàsia, 82. 

 
6787 
1341 agost 29 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina i obtentor del benefici de Santa 

Anastàsia de la seu, atès que Bonanat Sabet, sastre de Girona, vengué a Jaume de 
Quintana de Vall-llobera, de la parròquia de Sant Feliu de Girona, unes terres, les 
fatiga i estableix a dit Jaume el canp de Marrocs o des Dot, de Salt, una feixa 
contigua i el camp de Serra, de Salt, que tot havia estat establert a dit Sabet el 
1340, a cens de 9 migeres de blat, per 83 lliures d’entrada. 

N. Pere Pinós. Carta partida. 55 x 36 cms. + Santa Anastàsia, 83. 
 
6788 
1474 gener 29,Girona 
Narcís Bruguera, obtentor del benefici de Santa Anastàsia de la seu, estableix a 

Joan Pellicer, sabater de Girona, un camp que Pere Moner de Vilablareix li havia 
renunciat per cens excessiu, que té cabuda de 5 vessanes, a cens de 20 sous, per 9 
lliures d’entrada. 

N. Pere de Begudà. 54 x 55 cms. + Santa Anastàsia, 84. 
 
6789 
1573 maig 11,Girona 
Jeroni Balle, canonge de la seu i paborde de l’Almoina, autoritza Francesc 

Estrany, obtentor del benefici de Santa Anastàsia de la seu, a renunciar el benefici. 
N. Jaume Vives. 18 x 31 cms. + Santa Anastàsia, 84bis 
 
6790 
1206 juliol 1 
Ramon Calvet i Estefania, esposos, venen a Arnau d’Escala un camp dit del 

Saug (Saüc), que tenen per compra feta a Guillem de Paba i Alamanda, esposos, 
per 400 sous bar. 

N. Bernat Esteve, levita. S. Gener.18 x 21 cms. + Santa Anastàsia, 85. 
 
6791 
1356 març 29,Girona 
Ramon de Clota, paborde de l’Almoina, com a obtentor del benefici de Santa 

Anastàsia de la seu, que té la coromina de Saüc al pla de Salt, atesa la dificultat de 
trobar conreadors a causa de les mortaldats, estableix a Guillem Nadal, de 
Montfullà, una feixa de la mateixa coromina, a cens de 6 sous, per 124 sous 
d’entrada. 

N.. Ramon de Bruguera. 44 x 44 cms. + Santa Anastàsia, 86. 
 
6792 
1356 març 29,Girona 



Ramon de Clota, paborde de l’Almoina, com a obtentor del benefici de Santa 
Anastàsia de la seu, que té la coromina de Saüc al pla de Salt, atesa la dificultat de 
trobar conreadors a causa de les mortaldats, estableix a Joan de Busquets, de 
Montfullà, una feixa de la mateixa coromina, a cens de 6 sous, per 100 sous 
d’entrada. 

N. Pere Pinós. Carta partida. 51 x 36 cms. + Santa Anastàsia, 88. 
 
6793 
1365 setembre 4,Girona 
Guillem de Roca, procurador de Pere Joan, paborde de l’Almoina, estableix a 

Guillem Turon, de Vilablareix, una feixa d’un jornal de bous situada a Salt, indret 
de Daró, que ha estat renunciada per Margarida Llor, a cens de 6 sous per 50 sous 
d’entrada. 

N. Ramon de Bruguera. Carta partida. 43 x 38 cms. + Santa Anastàsia, 89. 
 
6794 
1356 març 29,Girona 
Cabrevacions que fan al benefici de Santa Anastàsia de la seu, de feixes de la 

coromina de Saüc, del pla Salt: Berenguer Ribot (1 jornal de bous), Bernat de Vila 
àlies Valentí, de Salt (1 jornal); Guillem Teixidor, de Montfullà (1 jornal), Guillem 
Turon, de Vliablareix (1 jornal); Joan de Busquets, de Montfullà (1 jornal); 
Guillem Nadal, de Montfullà (1 jornal), Pere Pol, de Montfullà (2 jornals), cada un 
dels quals fa 6 sous de cens, excepte el darrer, que en fa 12. 

N. Ramon de Bruguera. 78 x 59 cms. + Santa Anastàsia, 90. 
 
6795 
1227 juliol 1 
Arnau Artau de Madrencs, la seva esposa Berenguera i el seu fill Berenguer 

venen a Arnau d’Escala una feixa de [Vilablareix, situada a] l’indret de Madrencs 
per 233 sous dels de 88 el marc. 

N. Bernat de Vic. S. Pasqual. 20 x 29 cms. + Santa Anastàsia, 91. 
 
6796 
1594 febrer 9, Girona 
Jeroni Llorens, teixidor de lli del veïnat del Perelló, parròquia de Vilablareix, 

cabreva a Enric Sampsó, obtentor del benefici de Santa Anastàsia de la seu, unes 
terres que havien estat del mas Madrencs i una casa que havia estat del mas 
Romaguera del mateix lloc. 

N. Miquel Vila. 22 x 63 cms. + Santa Anastàsia, 91bis. 
 
6797 
1261 agost 22 
Arnau Pere de Vallors, rector de l’església de Santa Maria de Farners, 

permuta amb Marquès de Santacecília, obtentor del benefici de Santa Anastàsia de 
la seu, una part de la coromina que la seva església té a Vilablareix, indret de 
Madrencs, per 30 sous. 

N. Ramon Oller de Palol, de la cúria episcopal. 24 x 29 cms. + Santa Anastàsia, 
92. 

 
6798 



1510 gener 17,Girona 
Francesc Romaguera, beneficiat de la seu, propietari del mas Suanyes o 

Pellicer de Vilablareix, estableix a Antoni Pi un mitjó de terra situat prop de la 
carnisseria del Perelló a 8 sous de cens, per un parell de gallines d’entrada. 

N. Joan Guilana. 27 x 41 cms. + Santa Anastàsia, 94. 
 
6799 
1262 juliol 17 
Pere de Santaeugènia i el seu fill Pere venen a Pere Coll, sagristà de Sant Pere 

de Galligants, el braçatge o batlliu que reben al camp que Bernat de Sotera havia 
venut a Marquès de Santacecília com a obtentor del benefici de Santa Anastàsia de 
la seu, situat a Vilablareix, indret de Madrencs, per 30 sous. 

N. Ramon de Cassà. S. Miquel d’Om. 31 x 24 cms. + Santa Anastàsia, 95. 
 
6800 
1557 agost 24,Girona 
Baldiri Balle, obtentor del benefici de Santa Anastàsia de la seu, firma rebut a 

Miquel Vendrell, ciutadà de Girona veí de Vilablareix, de 15 lliures 10 sous, part 
de les 10 anualitats que li devia per un camp de dit benefici, dit Camp Gravat. 

N. Joan Benet Pasqual. 20 x 26 cms. + Santa Anastàsia, 96. 
 
6801 
1601 gener 25,Girona 
Sebastià Llunell, sabater de Girona, cabreva a Enric Sampsó, obtentor del 

benefici de Santa Anastàsia de la seu, la borda dita abans de Costa i ara de 
Capdeferro, amb 8 vessanes de terra. 

N. Rafael Albert. 26 x 27 cms. + Santa Anastàsia, 98. 
 
6802 
1262 maig 15 
Bernat de Sotera, fill de Bernat, de Vilablareix, i la seva esposa Agnès venen a 

Marquès de Santacecília, paborde de l’Almoina i al benefici de la pabordía, una 
feixa que tenen pel monestir de Sant Pere de Galligants a Vilablareix, indret de 
Madrencs, per 157 sous. 

N. Bernat de Vic. S. Ramon de Bas. 32 x 21 cms. + Santa Anastàsia, 99. 
 
6803 
1289 octubre 4 
Guillem de Clota, paborde de l’Almoina i obtentor del benefici de Santa 

Anastàsia de la seu, estableix a Pere des Pouador, de Sant Vicenç de Camós i a la 
seva esposa Raimunda, el mas de Prat des Congost, de la mateixa parròquia, a 
condició de fer-hi una casa a més de la que ja hi ha en el termini de 6 anys, i de fer 
una persona pròpia entre els seus fills en el termini de 8 anys, per 100 sous 
d’entrada. 

N. Besalú Burgués. Carta partida. 27 x 20 cms. +Santa Anastàsia, 99bis. 
 
6804 
1163 agost 30 



Dolça i el seu marit Guillem Dalmau venen a Arnau Artau un quadró situat a 
la parròquia de Vilablareix, indret de Madrencs, que afronta amb el camí de 
Girona, amb Isarn i amb Ramon de Farners, per 90 sous de diners de Girona. 

N. Bernat, sots-diaca. 11 x 21 cms. +Santa Anastàsia, 100 
 
6805 
1540 febrer 17, Girona 
Gaspar Sabater, teixidor de lli d’Aiguaviva, cabreva a Baldiri Balle, obtentor 

del benefici de Santa Anastàsia de la seu, una casa i hort que havien estat del mas 
Romaguera de Vilablareix i que afronten amb el camí reial de Girona a Vic. 

N. Joan Gonech. 18 x 37 cms. +Santa Anastàsia, 101. 
 
6806 
1208 octubre 27 
a) Estrader Altimir, la seva esposa Dolça i el seu fill Ramon venen a Arnau 

d’Escala, clergue, la feixa de Riera que tenen pel monestir de Sant Daniel a 
Vilablareix, per 150 sous de diners bar. 

b) Els mateixos garanteixen d’evicció la venda anterior i donen per fiador a 
Pere de Maçana, de Vilablareix. 

N. Bernat Esteve. S. Pere Ramon. 28 x 15 cms. +Santa Anastàsia, 102. 
 
6807 
1539 gener 21, Girona 
Roc Esteve, de Vilablareix, cabreva a Baldiri Balle, obtentor del benefici de 

Santa Anastàsia de la seu, un camp situat a Vilablareix, indret de Madrencs, prop 
del veïnat del Perelló, de 7 jornals de bous, i que afronta amb el camí reial de 
Girona a Vic. 

N. Joan Gonech. 23 x 32 cms. +Santa Anastàsia, 103. 
 
6808 
1317 abril 8 
Berenguera, viuda de Ramon Renall, pellicer de Girona, cabreva a Ramon 

Andreu, ciutadà de Girona, una feixa situada al pla de Vilablareix, que és part del 
mas Frener. 

N. Francesc Simó. Carta partida. 19 x 26 cms. +Santa Anastàsia, 104. 
 
6809 
1317 abril 9, Girona 
Ramon Andreu, ciutadà de Girona, ven a Berenguer de Masvidal, clergue, fill 

de Bonet de Masvidal, dues fargues i el cens d’una oca i directe domini que rep 
sobre una feixa que té per ell Berenguera, viuda de Ramon Renall al pla de 
Vilablareix, per 200 sous. 

N. Francesc Simó. 55 x 34 cms. +Santa Anastàsia, 105. 
 
6810 
1350 juny 26, Girona 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, com a obtentor del benefici de 

Santa Anastàsia de la seu, atès que Astruga, filla de Simó de Costa, propietària de 
la borda Costa de Vilablareix, ha demanat de reduir a cens les servituts personals, 
tasques i censos que fa dita borda, les redueix a cens de 26 sous. 



N. Jaume Comte. Carta partida. 65 x 52 cms. +Santa Anastàsia, 107. 
 
6811 
1331 novembre 8 
Pere de Prat, jurista de Girona, ven a Ramon Renall, ciutadà de Girona, un 

camp situat a Vilablareix, al pla de Madrencs, que afronta amb el camí de Vic, per 
800 sous. 

N. Francesc Simó. 59 x 29 cms. +Santa Anastàsia, 108. 
 
6812 
(1302) 1303 gener 3 
Arnau Adroher, paborde de l’Almoina i obtentor del benefici de Santa 

Anastàsia de la seu, estableix a Simó, fill de Maria de Trilla, de Vilablareix, la 
borda Costa d’aquest lloc, a dues tasques, cens de 18 diners i un parell de gallines, 
per 30 sous d’entrada. 

N. Besalú Burgués. Carta partida. 25 x 31 cms. +Santa Anastàsia, 109. 
 
6813 
(1221) 1222 febrer 18 
Bernat de Lledó, de Vilablareix, i la seva esposa Ermessendis, venen a Arnau 

d’Escala, clergue de la seu, el mas de Costa i una feixa situada prop del camp 
Jaginum, tot a Vilablareix, per 6 marcs de plata. 

N. Ramon de Costa. 15 x 27 cms. +Santa Anastàsia, 110. 
 
6814 
1221 març 30 
Ramon de Madrencs, fill d’Arnau de Madrencs, ven a Arnau d’Escala, 

clergue, el mas que té a Madrencs, parròquia de Vilablareix, per 1.800 sous, i n’hi 
garanteix l’evicció. 

N. Bernat Esteve. S. Pere de Santaeugènia. 35 x 21 cms. +Santa Anastàsia, 111. 
 
6815 
(1228) 1229 febrer 16 
Arnau Artau de Madrencs, la seva esposa Berenguera i el seu fill Berenguer, 

venen a Arnau d’Escala una feixa que tenen pel monestir de Sant Pere de 
Galligants, situada a Vilablareix, per 100 sous dels de 88 el marc. 

N. Bernat de Vic. S. Guillem de Canelles. 25 x 20 cms. +Santa Anastàsia, 112. 
 
6816 
1289 octubre 22 
Guillem de Clota, paborde de l’Almoina, estableix a Guillem de Salavedra, 

clergue, la borda de Costa, de Vilablareix, pròpia del benefici de la pabordia, a 
dues tasques i cens de 8 diners, per 30 sous d’entrada. 

N. Besalú Burgués. Carta partida. 26 x 19 cms. +Santa Anastàsia, 113. 
 
6817 
1334 juliol 14 
Bernat de Coromina, de Vilablareix, cabreva a Pere de Casadevall, paborde de 

l’Almoina i obtentor del benefici de Santa Anastàsia de la seu, un camp situat a 



Vilablareix, indret de Madrencs, que posseeix per permuta feta amb Arnau 
Rafart, ciutadà de Girona. 

N. Arnau de Mas. 14 x 26 cms. +Santa Anastàsia, 114. 
 
6818 
1212 octubre 5 
L’abat Bernat, del monestir de Santes Creus, defineix a Arnau d’Escala els 

seus drets sobre el mas que aquest ha comprat a Ramon de Madrencs, situat al pla 
de Girona, indret de Madrencs, per 160 sous. 

N. Arnau, diaca. 17 x 22 cms. +Santa Anastàsia, 115. 
 
6819 
1346 novembre 4 
Guillem de Riuclar, ciutadà de Girona, amb consentiment de Pere de 

Casadevall, obtentor del benefici de Santa Anastàsia de la seu, ven a Pere de 
Marrocs, de Vilablareix, un camp que havia estat del mas Madrencs del mateix 
lloc, i que afronta amb el camí de Vic, per 40 lliures. 

N. Ramon de Bruguera. 60 x 38 cms. +Santa Anastàsia, 116. 
 
6820 
1361 gener 15, Girona 
Ramon d’Horta, procurador de Ramon Ferrer, obtentor del benefici de Santa 

Anastàsia de la seu, redueix a Pere Lombard, tintorer de Girona, a cens de 7 sous, 
certes prestacions d’una terra del mas Frener de Vilablareix, situada al pla de 
Vilablareix. 

N. Ramon de Bruguera. Carta partida. 35 x 56 cms. +Santa Anastàsia, 117. 
 
6821 
1474 abril 19, Girona 
Narcís Bruguera, obtentor del benefici de Santa Anastàsia de la seu, estableix 

després d’encant públic a Joan Pellicer, sabater de Girona, un camp situat a la 
parròquia de Salt, de 5 vessanes de cabuda, a cens de 20 sous per 9 lliures 
d’entrada. 

N. Pere de Begudà. 61 x 55 cms. +Santa Anastàsia, 118. 
 
6822 
1373 juliol 27, Girona 
Ponç Oliba, de Riudellots de la Creu, propietari del mas Vendrell de 

Vilablareix per successió del seu avi, Pere Vendrell, ven a Guillem de Prat, 
propietari del mas Prat, també de Vilablareix, un camp de 4 vessanes que afronta 
amb el torrent Marrocs i és a directe domini de la pabordia de Desembre de la seu, 
per 14 lliures 10 sous. 

N. Ramon Gil. Còpia de 1387. 32 x 65 cms. +Santa Anastàsia, 119. 
 
6823 
1371 febrer 18, Girona 
Guillem de Maçana, de Vilablareix, permuta amb Guillem Prat, de 

Vilablareix, la seva part de la coromina de Marrocs, per una feixa dita feixa Olera, 
situada a Vilablareix, indret de Font Altimira. 

N. Ramon de Bruguera. 26 x 65 cms. +Santa Anastàsia, 120. 



 
6824 
1388 octubre 27, Girona 
Guillema, esposa de Pere de Puig, de Viladamí, reconeix ser dona pròpia de 

Pere Radulf, obtentor del benefici de Santa Anastàsia de la seu, per raó del mas de 
Puig on ha casat. 

N. Pere Mut. 20 x 31 cms. +Santa Anastàsia, 122. 
 
6825 
1401 juliol 22 
Pere de Puig, de Viladamí, reconeix a Pere de Bergadà, obtentor del benefici de 

Santa Anastàsia de la seu, ser home propi seu per raó del mas Puig de Viladamí. 
N. Bernat Pintor. 18 x 30 cms. +Santa Anastàsia, 123. 
 
6826 
1377 març 5, Girona 
Brunissendis, esposa de Pere Lavina, de Viladamí, es fa dona pròpia de Jaume 

de Soler, obtentor del benefici de Santa Anastàsia de la seu, per raó del mas 
Lavina. 

N. Ramon de Peradalta. 36 x 17 cms. +Santa Anastàsia, 124. 
 
6827 
1555 desembre 6, Girona 
Joan Pijoan, propietari del mas Pijoan de Centenys, cabreva a Baldiri Balle, 

obtentor del benefici de Santa Anastàsia de la seu, una terra dita la Figuerassa, 
que havia estat del mas Vilar de Viladamí, de 25 vessanes i que afronta a ponent 
amb la riera de Farguet, de la qual es recensionen antics propietaris. 

N. Joan Benet Pasqual. 33 x 22 cms. +Santa Anastàsia, 125. 
 
6828 
1336 setembre 12 
Arnau Cavaller, clergue de Salitja, Arnau de Roca, clergue de la capella de 

Sant Jaume del castell de Vilademany, i Bernat de Pujalar, clergue de Sant Julià 
del Llor, marmessors de Berenguer de Masvidal, clergue de Sant Dalmai natural 
d’Usall, venen a Pere de Casadevall el cens d’una oca que aquest rebia de 
Berenguera, viuda de Ramon Renall, pellicer de Girona, per una terra de 
Vilablareix que havia estat del mas Frener, pel preu de 9 lliures. 

N. Arnau de Mas. 56 x 29 cms. +Santa Anastàsia, 126. 
 
6829 
1501 abril 8, Girona 
Julià Frigola, de Viladamí i la seva esposa Caterina, reconeixen a Nicolau 

Masdeu, obtentor del benefici de Santa Anastàsia de la seu, el deute de 25 lliures 
per pensions endarrerides de censos del mas Lloberes de Viladamí, i estableix els 
terminis de liquidació del deute. 

N. Joan Guilana. 32 x 39 cms. +Santa Anastàsia, 126bis. 
 
6830 
1665 febrer 7, Girona 



Miquel Llobera, propietari del mas Llobera de Viladamí i del mas Reig, unit a 
aquest, els cabreva a Josep Batlle, obtentor del benefici de Santa Anastàsia de la 
seu. 

N. Nicolau Roig. 26 x 19 cms. +Santa Anastàsia, 127. 
 
6831 
(1334) 1335 gener 2 
Guillema, esposa de Ramon Isarn, de Viladesens, es fa dona pròpia de 

l’obtentor del benefici de Santa Anastàsia de la seu. 
N. Guillem Mallol, domer de Cervià. 10 x 28 cms. +Santa Anastàsia, 128. 
 
6832 
1403 gener 15 
Joan Llavina major i Joan Llavina menor, germans, fills de Pere i 

Brunissendis, de Viladamí, reconeixen ser homes propis de Pere de Bergadà, 
obtentor del benefici de Santa Anastàsia de la seu. 

N. (...) 28 x 17 cms. +Santa Anastàsia, 128 bis. 
 
6833 
1556 gener 11, Girona 
Elisabet, viuda de Pere Pijoan àlies Gifreu, pagès de Centenys, i el seu fill Pere 

Gifreu, cabreven a Baldiri Balle, obtentor del benefici de Santa Anastàsia de la 
seu, una terra situada a Viladamí, indret de Puig de Roures, que havia estat del 
mas Llavina, de 4 vessanes de cabuda. 

N. Joan Benet Pasqual. 28 x 25 cms. +Santa Anastàsia, 129. 
 
6834 
1332 desembre 
Guillem de Biure, cavaller, enfranqueix Raimunda, esposa de Jaume de Vilar, 

de Viladamí, i la filla d’aquesta, Dolça, per 30 sous melg., que en valen altres tants 
de barcelonesos. 

N. Bernat de Jonquer, de Castelló. 13 x 24 cms. +Santa Anastàsia, 130. 
 
6835 
1280 juliol 12 
Sibilꞏla de Centenys, fills de Bernat Renall, redueix a Berenguera, viuda de 

Castelló de Vall-llobrega, a cens de 50 sous, les prestacions que rep del mas Vall-
llobrega de Viladamí. 

N. Bernat de Reixach, de Banyoles. Carta partida. 24 x 23 cms. +Santa 
Anastàsia, 131. 

 
6836 
1561 abril 16, Girona 
Arbitratge de Francesc Vivet, jurista de Girona, entre Miquel Pedrosa àlies 

Mariscot, i Bartomeu Vilar, sobre l’obligació del mas Vilar de Viladamí, de signar 
revenda d’una terra venuda a carta de gràcia, situada a Viladamí, indret de puig 
d’Oliva. 

N. Joan Fontanet. 26 x 44 cms. +Santa Anastàsia, 132. 
 
6837 



1400 gener 23, Girona 
Bernat Moret, de Viladamí, cabreva a Pere de Bergadà, obtentor del benefici 

de Santa Anastàsia de la seu, una terra dita Coma, situada a Viladamí, per la que 
fa 6 sous 6 diners de cens, 

N. Bernat Pintor. 27 x 25 cms. +Santa Anastàsia, 133. 
 
6838 
1273 maig 15 
Girona Mata i Joan de Querol, de Viladamí, venen a Bonaventura, fill de 

Guillem de Trull, del mateix lloc, i a la seva mare Maria dues peces de terra que 
havien estat de la birda de Coma i que els pertanyen per donació de Bernat Renall, 
una de les quals és a Garraffan i afronta amb la riera de Vilar, i l’altra a l’indret 
d’Illes, i afronta amb el torrent de Remediana, que es tenen a domini dicecte de 
Sibilꞏla, esposa d’Arnau Ermengol de Girona, germana de dit Bernat Renall, per 
60 sous bar. 

N. Ramon, clergue de Viladamí. 23 x 28 cms. +Santa Anastàsia, 134. 
 
6839 
1280 juliol 14 
Sibilꞏla de Centenys, filla de Bernat Renall, redueix les prestacions que rep del 

mas Puig de Viladamí a 27 sous de cens. I Bernat de Puig i la seva nora, viuda de 
Ramon de Puig, s’obliguen a pagar el cens. 

N. Bernat de Reixach. Carta partida. 22 x 25 cms. +Santa Anastàsia, 135. 
 
6840 
1485 març 12, Girona 
Nicolau Masdeu, paborde de l’Almoina, estableix el mas Lavina de Viladamí, 

rònec des de molt temps, a Joan Gori, prevere i rector de Viladamí, sota les 
prestacions acostumades, per un parell de pollastres d’entrada. 

N. Joan Oliu. Carta partida. 33 x 51 cms. +Santa Anastàsia, 136. 
 
6841 
1564 abril 29, Viladamí 
Esteve Escales, de Viladamí, propietari dels masos Escales i Reig, fa donació a 

Gabriel Vilert, teixidor de Viladamí i a la seva esposa Margarida d’un casalot que 
havia estat del mas Reig i tres quartons que té per l’Almoina. 

N. Antic Pujades. 49 x 56 cms. +Santa Anastàsia, 137. 
 
6842 
1359 juliol 1, Girona 
Capbreu fet a Ramon Ferrer, obtentor del benefici de Santa Anastàsia de la 

seu per Jaume Roca de Congost, junt amb la seva esposa Bonanata, de Sant Vicenç 
de Camós, pel mas Roca, pel qual són persones pròpies del benefici. 

N. Ramon de Bruguera. 70 x 54 cms. +Santa Anastàsia, 138. 
 
6843 
1359 juliol 1, Sant Vicenç de Camós 
Cabrevacions que fan a Ramon Ferrer, clergue obtentor del benefici de Santa 

Anastàsia de la seu, Joan de Congost de Mont, de Sant Vicenç de Camós, de la 



borda Congost amb les seves possesisons, que es descriuen, i Guillem de Casadevall 
de Vilar, del mateix lloc, d’un petit hortal o farraginar. 

N. Ramon de Bruguera. 69 x 54 cms. +Santa Anastàsia, 139. 
 
6844 
1359 juliol 1, Sant Vicenç de Camós 
Cabrevacions que fan a Ramon Ferrer, clergue obtentor del benefici de Santa 

Anastàsia de la seu, Guillem de Congost de Vall, del mas Congost de Sant Vicenç 
de Camós, Gironès de Camós, de Sant Maurici de Cals, d’una terra, i Arnau 
Roure de Vilar, de Camós, d’un jornal de bous, situat tot a Camós 

N. Ramon de Bruguera. 67 x 54 cms. +Santa Anastàsia, 140. 
 
6845 
1359 juliol 1, Sant Vicenç de Camós 
Cabrevació que fa a Ramon Ferrer, clergue obtentor del benefici de Santa 

Anastàsia de la seu, Pere de Prat, de Sant Vicenç de Camós, del mas Prat i les seves 
terres. 

N. Ramon de Bruguera. 64 x 54 cms. +Santa Anastàsia, 141. 
 
6846 
1359 juliol 1, Sant Vicenç de Camós 
Cabrevacions que fan a Ramon Ferrer, clergue obtentor del benefici de Santa 

Anastàsia de la seu, Joan de Serrat i Guillema, esposos, pel mas Serrat de Camós; 
Guillem de Vilar, de Sant Vicenç de Camós, i Pere de Güell, batlle de Corts. 

N. Ramon de Bruguera. 63 x 54 cms. +Santa Anastàsia, 142. 
 
6847 
1359 agost 29, Girona 
Cabrevacions que fan a Ramon Ferrer, clergue obtentor del benefici de Santa 

Anastàsia de la seu, Guillem de Mont de Vilar, de Sant Vicenç de Camós, d’una 
terra d’una vessana que havia estat del mas de Pere Guillem de Vilar, i Maria, 
viuda de Pere Perer de Matamós, del mateix lloc, d’una terra situada a l’indret de 
Ferriol, que té la cabuda de la cavada de dos homes. 

N. Ramon de Bruguera. 30 x 54 cms. +Santa Anastàsia, 143. 
 
6848 
1281 novembre 14 
Joan de Prat de Matamós, parròquia de Sant Vicenç de Camós, natural del 

mas de Serrat, i la seva esposa Saurina, es fan persones pròpies de Guillem de 
Clota, obtentor del benefici de Santa Anastàsia de la seu, per raó del mas de Prat, 
que dit Joan havia acaptat a Marquès de Santacecília, predecessor de dit Clota. 

N. Bernat de Reixach, de Banyoles. S. Tortosa de Reixach. 16 x 20 cms. +Santa 
Anastàsia, 144. 

 
6849 
1469 octubre 6, Girona  
Joan sa Vila, obtentor del benefici de Santa Anastàsia de la seu, estableix a 

Pere Querol, mestre en medicina, una terra de 3 vessanes de cabuda, situada a 
Salt, prop de l’església de Sant Jaume, a cens de 8 sous, per un parell de capons 
d’entrada. 



N. Pere Gilabert. 32 x 40 cms. +Santa Anastàsia, 145. 
 
6850 
1451 juliol 30, Girona 
Joan Marrocs, de Vilablareix, renuncia per cens excessiu a Gaspar Xatmar, 

obtentor del benefici de Santa Anastàsia de la seu, un camp que havia estat del mas 
Madrencs i que fa 3 migeres i una quartera de blat de cens. 

N. Nicolau Roca.30 x 47 cms. +Santa Anastàsia, 146. 
 
6851 
(1225) 1226 març 17 
Martí de Vic estableix a Arnau de Riba, de Montfullà, una vinya que tè per 

permuta feta a Guillem Gich i Ramon de Turon, situada a Montfullà, a dues 
tasques, per 28 sous d’entrada. 

N. Bernat Sanç. Carta partida. 12 x 21 cms. +Santa Anastàsia, 147. 
 
6852 
1313 octubre 8 
Ramon de Vilarig, ardiaca, Arnau de Mont-rodon, canonge, i Dalmau de 

Pujals, prevere de capítol, obrers de l’obra de l’absis de la seu, prometen a Arnau 
Adroher, obtentor del benefici de Santa Anastàsia de la seu, que per 2.500 sous que 
aquest els ha de lliurar construiran al mateix absis una capella dedicada a Santa 
Anastàsia. 

N. Berenguer Roig, de la cúria episcopal. 15 x 23 cms. +Santa Anastàsia, 148. 
 
6853 
1265 octubre 16 
Marquès de Santacecília, obtentor del benefici de Santa Anastàsia de la seu, 

estableix a Berenguer de Serrat, de Girona, una vinya situada a Vila-roja, a cens 
de 6 sous, per 12 diners d’entrada. 

N. Ramon de Cassà, de Girona. Carta partida. 14 x 25 cms. +Santa Anastàsia, 
149. 

 
6854 
1359 desembre 9, Girona 
Pere Padrela (sic), d’Olives, parròquia de Sant Esteve de Guialbes, cabreva a 

Ramon Ferrer, obtentor del benefici de Santa Anastàsia de la seu, un camp dit de 
Sant Ferriol, situat a la mateixa parròquia, de dues vessanes, plantat de vinya. 

N. Ramon de Bruguera. 19 x 31 cms. +Santa Anastàsia, 150. 
 
6855 
1298 setembre 20 
Guillem de Queixàs, clergue de capítol de la seu, fill de Bernat de Quiexàs, 

cavaller, enfranqueix Mateu, fill de Berenguer de Casadevall i Beatriu, de la 
parròquia de Merlant, per 35 sous. 

N. Bernat de Reixach, de Banyoles. 15 x 27 cms. +Santa Anastàsia, 151. 
 
6856 
(1341) 1342 gener 4 



Fra Bernat Negrell, cambrer del monestir de Santa Maria d’Olives, 
enfranqueix Pereta, filla de Bernat Marí, de Sords. 

N. Guillem Simó, de Cornellà. 16 x 22 cms. +Santa Anastàsia, 152 
 
6857 
1280 juliol 
Sibilꞏla de Centenys, filla de Bernat Renall, redueix els censos que rep del mas 

de Vilar de Viladamí a cens de 30 sous 3 diners bar., quantitat que Pere Guillem de 
Vilar s’obliga a satisfer. 

N. Bernat de Reixach, de Banyoles. Carta partida. 22 x 24 cms. +Santa 
Anastàsia, 160 

 
6858 
1415 febrer 15, Salt 
Bernat de Sitjar, ciutadà de Girona, estableix a Guillem Cortada, de Santa 

Eugènia, quatre vessanes de la possessió de Sitjar de Salt, a cens de 4 migeres de 
blat, per 14 lliures d’entrada. 

N. Bernat de Soler, de Girona 45 x 37 cms. +Santa Anastàsia, s.n. 
 
6859 
1401 juliol 22, Girona 
Elicsendis, filla de Bernat Soler, de Vilavenut, sposa de Pere de Puig, de 

Viladamí, es fa dona pròpia de Pere de Bergadà, obtentor del benefici de Santa 
Anastàsia de la seu, per raó del mas Puig. 

N. Bernat Pintor. 18 x 30 cms. +Santa Anastàsia, s.n. 
 
6860 
1596 desembre 28 
Sixta Ravell, viuda de Bartomeu Rafart àlies Ravell, de Celrà, propietària del 

mas Ravell, firma debitori a Jaume Gilet, francès, ferrer de Celrà, de 20 lliures, 
que constitueix en dot per a la seva filla Antònia, en vista al matrimoni amb 
aquest. 

N. Miquel Vidal. 18 x 19 cms. +Santa Anastàsia, 197. 
 
6861 
1385 juliol 7, g 
Blanca, filla de Pere Rigau, paraire de Girona, firma rebut a Agnès, viuda de 

Pere de Pou, escriptor de Girona, i a Agnès, mare d’aquesta, de 50 sous, donats 
dels béns del difunt com a auxili de casament. 

N. Joan de Fontcoberta. 18 x 22 cms. +Àpoques I, 1 
 
6862 
1366 juny 23, Girona  
Pere Sacosta, conseller reial i batlle general de Catalunya, firma rebut als 

procuradors de l’Almoina de 594 sous que l’herència de Bernat de Tornavells 
devia al rei per l’administració de les lleudes i censal menut del rei a Girona . 

Sense cloure. Còpia de 1367. Català. +Àpoques I, 26 
 
6863 
1299 setembre 25 



Pere de Puigcalb, de Requesens, firma debitori a Arnau Perpinyà de Peralada 
de 50 sous melg., resta dels 110 que li havia de pagar per dues vaques i dos vedells 
de pèl roig que li havia comprat. 

N. Jaume Barrachi. 11 x 26 cms. +Àpoques I, 31 
 
6864 
1454 juny 12, Banyoles 
Deposicions testificals de Joana, esclava de Joan de Canadal, sobre el 

comportament d’aquest a la Jonquera. 
N. Joan Batlle. 77 x 52 cms. +Àpoques I, 33. 
 
6865 
(1229) 1230 gener 24 
Arnau de Prat firma rebut a Provençal Sabater, germà seu, de 450 sous dels de 

988 el marc, que aquest li ha manllevat, i obliga tots els seus béns per pagar el 
deute. 

N. Bernat Esteve. S. Ricard d’Osca. 14 x 15 cms. +Àpoques I, 37 
 
6866 
1391 juny 12, Girona  
Francesc Plana, procurador de Joan Pellicer i Guillem Mestre, mercaders de 

Vilafranca del Penedés, firma rebut a l’Almoina de 6.114 sous per 764 migeres 
d’ordi de les 1.000 migeres d’ordi que dit Pellicer havia venut a aquesta. 

N. Bernat de Donç. 32 x 34 cms. +Àpoques I, 38. 
 
6867 
(1261) 1262 febrer 17 
Berenguer Burgués, natural d’Estanyol, es dòna per ben pagat de totes les 

obligacions que li tenia Bernat Ramon de Déu i els marmessors d’aquest, Pere 
Isarn, Marquès de Santacecília i Pere de Déu, dels que rep 140 sous 10 diners. 

N. Ramon Oller de Palol, de la cúria episcopal. 14 x 21 cms. +Àpoques I, 39. 
 
6868 
1240 abril 24 
Ramon de Cornellà, canonge de la seu, i Bernat de Prat, cedeixen a Bernat de 

Tallada els seus drets sobre la penyora de 100 aurei corresponent a la causa 
d’apelꞏlació vertent entre el bisbe Guillem de Cabanelles i Bernat de Tallada, 
penyora dipositada en mà de l’abat Bernat, de Sant Feliu de Guíxols. 

N. Arnau Ponç. 14 x 20 cms. +Àpoques I, 40. 
 
6869 
1261 juliol 8 
Guillema, filla de Guillem Bru, i el seu marit Ramon de Juià fan homenatge a 

Guillem de Montgrí, sagristà de la seu, pels béns que aquest posseeix al comtat de 
Girona . 

N. Bernat de Vic. S. Joan de Porqueres. 18 x 16 cms. +Àpoques I, 42. 
 
6870 
(1276) 1277 març 9 



Ramon de Taialà, habitant al burg de Sant Pere de Galligants, firma rebut a 
Bernat Picó, clergue, de 1.731 sous 8 diners, prei de llibres que li ha comprat 
aquest darrre. 

N. Ramon de Cassà. S. Guillem Fullà. 12 x 24 cms. +Àpoques I, 43. 
 
6871 
1291 octubre 15 
Guillem de Camós, fill d’Arnau de Camós, cavaller, firma rebut a Salomó 

Bonafè de 200 sous bar., i li promet 20 sous d’interès per mig any, i el 20% si 
s’allargués el préstec. 

N. Besalú Burgués. S. Ramon de Cot. 15 x 18 cms. Signatura hebrea al dors. 
+Àpoques I, 44. 

 
6872 
1307 octubre 29 
Raimunda de Palol, priora del monestir de Bell-lloc, promet a Pere de 

Cantallops que li revendrà una terra que aquest li vén de la seva coromina per 300 
sous melg., mentre se li demani en el termini de 5 anys. 

N. Guillem Veyll, de la Jonquera. 16 x 20 cms. +Àpoques I, 45. 
 
6873 
(1322) 1323 gener 14 
Guillem Macip firma debitori a Bonanat d’Ullà, botxí de Girona, de 55 sous 

bar. 4 diners rebuts en préstec, que pagarà a ordre d’aquest. 
N. Jaume Tresfort. 14 x 22 cms. +Àpoques I, 46. 
 
6874 
1322 abril 26 
Astruc Caravida (...) firma rebut a Ramon Albert de 12’5 lliures bar que 

aquest li pagà per Ramon Andreu, cobrades en dues vingudes, una a la taula de 
Pere de Santacoloma, banquer de Girona, i l’altra directament a dit Ramon 
Andreu 

N. Jaume Tresfort. 17 x 22 cms. +Àpoques I, 47. 
 
6875 
1329 agost 17 
a) Guillem Boscà i Peregrina, esposos de Riudellots de la Selva, reconeixen 

tenir en dipòsit i comanda per Bernat de Perer, paborde de l’Almoina, 96 sous 8 
diners que pagaran a ordre d’ell 

b) Guillem Boscà firma rebut de la suma anterior. 
N. Arnau de Mas. 18 x 28 cms. +Àpoques I, 48 
 
6876 
1329 octubre 5 
Bernat de Llach, prevere de capítol de la seu i Pere de Miars, beneficiat de 

Sant Daniel, marmessors de Pere de Miars, paborde de l’Almoina, firmen rebut a 
Bernat de Perer, paborde actual, de 1.000 sous, a compte d’un deute que l’Almoina 
tenia a dit Pere. 

N. Ramon de Vinyes. 18 x 24 c,ms. +Àpoques I, 49. 
 



6877 
(1335) 1336 gener 5 
Ramon Bosch, mercader de Peralada, firma rebut a Arnau Perpinyà, 

mercader de Girona, de 47 lliures melg., en nom de Pere Rossinyol, mercader de 
Mallorca. 

N. Arnau Joan, de Peralada. 15 x 18 cms. +Àpoques I, 50. 
 
6878 
1332 octubre 22 
Ramon des Truïll, fill de Ramon des Truïll, de Borrassà, firma rebut a (...) de 

Mercadell de Figueres, de 120 sous, capital pel que pagarà 10 sous anuals 
d’interessos, i dòna Guillem Vermell, pagès de Taravaus, com a fermança. 

N. Bernat Palacín, de Figueres. Signatura hebrea al dors. Cancelꞏlat. 11 x 29 
cms. +Àpoques I, 51 

 
6879 
(1333) 1334 febrer 16, Càller 
Guillem de Besers, veí de Càller, amo i patró d’un vaixell o coca baionesa, dit 

Santa Trinitat, firma rebut a Pere Compte, de Pals, de 20 lliures alfonsines per a 
l’expedició que dit patró es proposa de fer contra els enemics de la Creu i d’Aragó, 
a retornar després del viatge. 

N. Guillem Brocoll, notari reial per tot el regne de Sardenya i Còrsega. 22 x 28 
cms. +Àpoques I, 52. 

 
6880 
1350 juny 1, Girona  
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, firma rebut a Francesc Andreu, 

procurador de la mateixa, de 53 lliures, corresponents al compte que ha donat. 
N. Jaume Comte. 19 x 37 cms. +Àpoques I, 54. 
 
6881 
1342 octubre 7 
Notes d’un establiment fet per Agnès de Santacecília a Pere Coromines, de 

Llambilles i de debitoris rebuts per la mateixa; de Guillem Pere, de Llambilles, 475 
sous; de Guillem de Vilar, 475; de Pere Suradella, 500 sous; de Pere Sastre, 300, i 
de Berenguer Mateu, 600 sous. 

Sense cloure. 10 x 39 cms. +Àpoques I, 57. 
 
6882 
1240 setembre 13 
Guillem Pich, de Sant Genís de Fontanes, i la seva esposa Astruga, firmen 

debitori a Guillem de Corb, de Palau, de 65 sous, per draps que li han comprat. 
N. Bernat Belt, de Palau (Elna). 14 x 29 cms. +Àpoques I, 58. 
 
6883 
1346 desembre 12 
Fra Marimon, comanador del convent de la Mercè de Girona, firma rebut a 

Joan Albert, fill i hereu de Ramon Albert, d’un calze de plata de valor 100 sous, 
que el seu pare havia llegat a l’església de la Mercè. 

N. Ramon de Bruguera. 14 x 22 cms. +Àpoques I, 59. 



 
6884 
1354 maig 11, Brunyola 
Jaume d’Olivella i Guillem Marquès, obrers de l’església de Brunyola, firma 

rebut a Ramon de Clota, paborde de l’Almoina, de 25 sous, import de la 
construcció d’una paret entre el cementiri i la casa de l’Almoina 

N. Guillem d’Estanyol. 16 x 25 cms. +Àpoques I, 60. 
 
6885 
1352 juny 30, Peralada 
Ramon de Juià, tutor del noble Dalmau, vescomte de Rocabertí firma rebut a 

Julià Mas, d’Agullana, i Arnau Guerau, de Cantallops, de 10 lliures melg., 
procedents de manlleuta feta a Arnau Gibert, de la Jonquera. 

N. Ramon d’Orrtal. 17 x 33 cms. +Àpoques I, 61. 
 
6886 
1355 octubre 10, Girona  
Francesc Savarrés i Guillem Jordà, banquers de Girona, firma rebut a Agnès, 

viuda de Bernat de Torre, manescal de Girona, de 293 sous 9 diners, part d’un 
préstec de 1.200 sous que li havien fet l’any 1350. 

N. Bartomeu Vives. 14 x 30 cms. +Àpoques I, 62. 
 
6887 
1355 novembre 4, Girona  
a) Bernat Colom i Caterina, esposos de Mata prop Banyoles, reconeixen tenir 

en comanda per Joan Albert, ciutadà de Girona, dues vaques, una de pèl vermell, i 
l’altra, roig. 

b) Els mateixos firmen rebut de les referides vaques. 
N. Simó de Bosseganys. 30 x 31 cms. +Àpoques I, 65 
 
6888 
1362 maig 28, Girona  
Nicolau Cavalleria, apotecari de Girona, firma rebut a Joan de Rayret, clergue 

de Sant Feliu de Girona, i a Nicolaua, viuda de Guillem Irondell, mestre de 
medicina, de Girona, de 43 sous 6 diners, per medicines subministrades a dit 
Guillem durant la seva darrera malaltia. 

N. Ramon de Bruguera. 21 x 34 cms. +Àpoques I, 66 
 
6889 
1364 juny 19, Barcelona 
El bisbe Guillem, de Barcelona, confereix a Jaume de Bruguera, prevere de 

Girona, un dels beneficis recentment fundats per la reina Elisenda al monestir de 
Pedralbes. 

15 x 42 cms. +Àpoques I, 67. 
 
6890 
1365 octubre 30, Girona  
Fra Jaume Sacosta, prior provincial de l’orde del Carme, firma rebut a Ramon 

de Masó i Nicolau de Font, procuradors de l’Almoina, de 10 lliures que se li donen 



d’ordre del bisbe i capítol de la seu com a ajut per les despeses del capítol 
provincial celebrat a Girona . 

N. Ramon de Bruguera. 22 x 25 cms. +Àpoques I, 68. 
 
6891 
1368 abril 18, Girona  
Bernat Ribot, ciutadà de Girona, que ha rebut de la seva mare Francesca, 

viuda de Ramon Ribot, donació dels drets sobre els béns de Nicolaua, viuda de 
mestre Guillem Irondell, metge, firma rebut als marmessors de dita Nicolaua, de 
83 lliures 5 sous, suma que li va ser atribuïda en arbitratge per Guillem Domenge, 
Pere Moles i Pere Cantó, juristes de Girona . 

N. Ramon de Peradalta. 33 x 29 cms. +Àpoques I, 69 
 
6892 
1371 octubre 19, Girona  
a) Pere de Vilar, corredor d’orella de Girona, firma rebut a Arnau de Roca, 

procurador de Pere Dalmau, paborde de l’Almoina, de 155 sous, procedents de la 
venda de diverses rendes de l’Almoina a Borgonyà, Salt, Marenyà, Borrassà, 
Brunyola, Caldes, la Pera i Vilavenut. 

b) Joana, viuda d’Arnau de Puig, taverner i coredor d’orella de Girona, firma 
rebut al mateix Arnau de Roca de 8 lliures 10 sous que se li devien pels corretatges 
de la venda de rendes de l’Almoina a Vilobí, Aro, Llambilles, Cassà, Estanyol, 
Viladesens, Santa Llogaia de Terri, Riudellots de la Selva, Fornells i Serinyà. 

N. Ramon Gil. 30 x 28 cms. +Àpoques I, 70. 
 
6893 
1375 setembre 6, Girona  
Pere Lledó, de Sant Martí Sapresa, firma rebut a Jaume de Soler, paborde de 

l’Almoina, de 180 sous 5 diners, salari d’un any, 10 mesos i 8 dies de la seva filla, 
que treballava a l’Almoina. 

N. Pere de Pont. 16 x 26 cms. +Àpoques I, 71. 
 
6894 
1375 setembre 11, Girona  
Berenguer ses Eres, de Santa Llogaia de Terri, firma rebut a Jaume de Soler, 

paborde de l’Almoina, de 12 lliures que se li devien per despeses de refer una casa 
de l’Almoina situada a Santa Llogaia. 

N. Pere de Pont. 16 x 26 cms. +Àpoques I, 72. 
 
6895 
1379 juny 10, Girona  
Blanca, viuda de Berenguer de Planes, de Castanyet, firma rebut a Jaume de 

Soler, paborde de l’Almoina, del salari que l’Almoina li devia per 7 anys, després 
d’haver passat comptes el 1372, i que puja a 700 sous, dels que ha rebut ja 80 en 
roba de llana i 90 en gra. 

N. Ramon de Peradalta. 28 x 37 cms. +Àpoques I, 73. 
 
6896 
1380 febrer 9, Girona  



Guillema, filla de Guillem Sàbat, d’Estanyol, esposa de Pere de Sperapans, de 
Palau [Sacosta], firma rebut a Jaume de Soler, paborde de l’Almoina, de 333 sous 
4 diners, salari de 3 anys i 3 mesos de treball, començats el 18 d’octubre de 1376. 

N. Ramon de Peradalta. 22 x 37 cms. +Àpoques I, 74. 
 
6897 
1381 febrer 20 
Berenguer de Palau, mercader d’Osor, firma rebut a Pere Jafre, procurador 

de Galceran de Vilanova, ardiaca de Besalú, de 75 florins d’or d’Aragó, prestats a 
dit ardiaca mentre era a Tolosa, el dia 10 de gener anterior. 

N. Joan de Fontcoberta. 20 x 23 cms. +Àpoques I, 75. 
 
6898 
1382 juny 17, Girona  
Guillem des Cros, sabater de Girona, que té el forn de Ruca, firma rebut a 

Jaume de Soler, paborde de l’Almoina, de 21 lliures 5 sous, que se li devien per 
coure el pa de l’Almoina durant l’any que acaba el darrer dia de maig de 1382. 

N. Ramon de Peradalta. 19 x 26 cms.+Àpoques I, 76. 
 
6899 
1384 juliol 16, Rupià 
Pere i Jaume, fills de Bernat de Soler, de Rupià, firma rebut a Pere Arnau, 

prevere de capítol, Berenguer de Font, tresorer de la seu, Bartomeu Benet, draper, 
i Francesc de Soler, ciutadà de Girona, marmessors de Jaume de Soler, sagristà de 
dita seu, i oncle dels atorgants, de 50 sous que els havia llegat. 

N. Francesc Guinart. 19 x 34 cms. +Àpoques I, 77. 
 
6900 
1384 agost 3, Rupià 
Pere Ferrer de Fàbrega, de Rupià, legítim administrador de la seva esposa 

Francesca, filla de Simó de Soler. firma rebut a Pere Arnau, prevere de capítol, 
Berenguer de Font, tresorer de la seu, Bartomeu Benet, draper, i Francesc de 
Soler, ciutadà de Girona, marmessors de Jaume de Soler, sagristà de dita seu, de 
300 sous que li havia llegat. 

N. Francesc Guinart. 24 x 29 cms. +Àpoques I, 78. 
 
6901 
1385 anril 7, Girona  
Bernat Vives, mercader de Girona, procurador de Bernat Albert de la 

Belladona, de Vallcanera, firma rebut a Pere de Fàbrega, procurador de 
l’Almoina, de 146 lliures, preu de 33 migeres de blat a 44 sous la migera. 

N. Guillem Banyil. 22 x 33 cms. +Àpoques I, 79. 
 
6902 
185 abril 19, Girona  
Peregrina, filla de Guillem Gruart ses Parades de Cassà de la Selva, esposa de 

Dalmau d’Esclet, firma rebut a Ramon de Serres i Pere de Fàbrega, procuradors 
de l’Almoina, de 35 lliures que se li devien de salari. 

N. Guillem Llobet. 23 x 35 cms. +Àpoques I, 80. 
 



6903 
1385 juny 19, Girona  
Francesc Vila, forner de Girona, i la seva esposa Magdalena, firmen rebut a 

Pere de Fàbrega, procurador de l’Almoina, de 591 sous 8 diners, preu de coure el 
pa. 

N. Pere Mut. 16 x 26 cms. +Àpoques I, 81 
 
6904 
1386 juliol 3, Girona  
Pere de Vilanova, moliner de Girona, firma rebut a Pere de Fàbrega, 

procurador de l’Almoina, de 90 sous, preu de moldre 190 migeres de gra als molins 
de Guillem Llobet, notari de Girona . 

N. Guillem Llobet. 16 x 27 cms. +Àpoques I, 83 
 
6905 
1386 juliol 7, Girona  
Miquela, filla d’Antoni ses Poses, veïna d’Anglès, firma rebut a Pere de 

Fàbrega, procurador de l’Almoina, de 141 sous, salari d’un any i 6 mesos. 
N. Guillem Llobet. 21 x 31 cms. +Àpoques I, 84. 
 
6906 
1386 juliol 30, Girona  
Francesc Vila, forner de Girona, firma rebut a Pere de Fàbrega, procurador 

de l’Almoina, de 19 lliures 5 diners per 45.650 pans cuits per l’Almoina, a raó de 
10 diners el cent. 

N. Pere Mut. 21 x 19 cms. +Àpoques I, 85. 
 
6907 
1386 maig 29, Girona 
Pere Vilar, moliner de Girona, firma rebut a Pere de Fàbrega, procurador de 

l’Almoina, de 82 sous, preu de moltura de gra. 
N. Guillem Llobet. 16 x 23 cms. +Àpoques I, 86 
 
6908 
1386 agost 29, Rupià 
El bisbe Berenguer de Cruïlles firma rebut a Pere de Fàbrega, procurador de 

l’Almoina de 100 lliures, preu de venda de 100 migeres de blat, feta per Bernat 
Compte, rector de Boixadors, bisbat de Vic. 

N. Joan de Bosch, de la cúria episcopal. 18 x 35 cms. +Àpoques I, 87. 
 
6909 
1387 octubre 29, Girona  
Sança, filla de Guillem Ballell, del veïnat d’Esclet de Cassà de la Selva, firma 

rebut a Pere de Fàbrega, procurador de l’Almoina, de 330 sous, salari de 3 anys i 3 
mesos com a criada de l’Almoina. 

N. Guillem Llobet. 23 x 36 cms. +Àpoques I, 88. 
 
6910 
1389 març 28, la Jonquera 



Andreu Agullana, batlle de Peralada, firma rebut a Arnau de Canadal, 
donzell, de tots els pagaments pendents d’un violari que li devia. 

N. Pere Sitjar. 14 x 16 cms. +Àpoques I, 89. 
 
6911 
1389 juliol 23, Girona  
Francesc Vila, forner, i Magdalena, esposos, firma rebut a Pere de Fàbrega, 

procurador de l’Almoina, de 18 lliures 8 diners, preu de coure 43.300 pans. 
N. Pere Mut. 9 x 42 cms. +Àpoques I, 90. 
 
6912 
1389 setembre 2, Girona  
Blanca, viuda de Berenguer de Planes, de Castanyet, firma rebut a Pere de 

Fàbrega, procurador de l’Almoina, de 100 sous, que se li devien en concepte de 
salari. 

N. Guillem Llobet. 17 x 26 cms. +Àpoques I, 91. 
 
6913 
1388 gener 17, Girona  
Pere Gallart dit Gornès., bracer de Girona, firma rebut a Pere de Fàbrega, 

procurador de l’Almoina, de 6 lliures 16 sous 6 diners, per salari de 7’5 mesos de 
treball. 

N. Guillem Llobet. 15 x 43 cms. +Àpoques I, 92. 
 
6914 
1388 maig 15, Girona  
Blanca, viuda de Berenguer de Planes, de Castanyet, firma rebut a Pere de 

Fàbrega, procurador de l’Almoina, de 100 sous que se li devien per salari de l’any 
acabat el dia 27 d’abril proppassat. 

N. Guillem Llobet. 12 x 44 cms. +Àpoques I, 93. 
 
6915 
1388 juny 17, Girona  
Francesc de Vilar, forner de Girona, i la seva esposa Magdalena, firmen rebut 

a Pere de Fàbrega, procurador de l’Almoina de 18 lliures, 16 sous 8 diners, per 
coure 45.207 pans, a raó de 10 diners el cent. 

N. Pere Mut. 17 x 19 cms. +Àpoques I, 94. 
 
6916 
1390 juliol 5, Girona 
Francesc Vila, forner, i la seva esposa Magdalena, que tenen el forn de Rucha, 

firmen a Guillem Ramon de Serres i a Pere de Fàbrega, procuradors de l’Almoina, 
rebut de 880 sous bar. Per la cocció de 115.600 pans en el periode d’1 de novembre 
a 31 de maig darrer, compresos 10 florins d’arrendament del forn. 

N. Narcís Simó. 
21 x 27 cm 
+Àpoques I, 95.  
 
6917 
1391 gener 5, Girona  



Caterina, filla de Pere ça Vena, de Santa Creu d’Horta, amb consentiment de 
Pere Pi d’Osor, germà seu, firma rebut a Pere de Fàbrega, procurador de 
l’Almoina, de 100 sous que se li devien per un any de treball com a criada de 
l’Almoina. 

N. Narcís Simó. 19 x 25 cms. +Àpoques I, 96. 
 
6918 
1391 abril 7, Girona  
a) Francesc Bells, de Sant Dalmai, firma rebut a Pere de Fàbrega, procurador 

de l’Almoina, de 27 lliures 2 sous, salari de dos anys i dos mesos, a raó de 12’5 
lliures l’any. 

b) Francesca, filla de Pere Sabater de Llançà, esposa de l’anterior, firma rebut 
de 216 sous 8 diners pel seu salari al servei de l’Almoina, a raó de 100 sous l’any. 

N.Guillem Llobet. 33 x 32 cms. +Àpoques I, 97. 
 
6919 
1391 maig 31, Girona  
Francesc de Vilar, forner de Girona, i la seva esposa Magdalena firma rebut a 

Pere de Fàbrega, procurador de l’Almoina, de 23 lliures 8 sous 6 diners, per 47429 
pans cuits al forn de Ruca. 

N. Bernat de Donç. 18 x 30 cms. +Àpoques I, 98. 
 
6920 
1391 juny 2, Girona  
Pere de Vilanova, moliner, firma rebut a Pere de Fàbrega, procurador de 

l’Almoina, de 27 lliures 4 sous, salari de moldre 816 migeres de blat i ordi durant 
l’any 1389, a raó de 8 diners la migera. 

N. Guillem Llobet. 16 x 30 cms. +Àpoques I, 99. 
 
6921 
1391 juliol 2, Girona  
Pere de Vilanova, moliner de Girona, firma rebut a Pere de Fàbrega, 

procurador de l’Almoina, de 6 lliures 19 sous, per moldre 278 migeres de gra 
durant l’any que acaba el dia 1 de maig darrer. 

N.Bernat de Donç. 18 x 22 cms. +Àpoques I, 100 
 
6922 
1399 juny 16, Girona  
Pere Vidal, forner de Girona, firma rebut a Pere de Fàbrega, procurador de 

l’Almoina, de 12 lliures, 7 sous 11 diners preu de coure 9.150 pans de la mateixa 
Almoina. 

N. Pere Mut. 32 x 9 cms. +Àpoques I, 104. 
 
6923 
1401 desembre 10, Girona 
Joan de Donç, jurista de Girona, firma rebut a Bernat Bells, blanquer de 

Girona, marmessor de Francesc Bells, mercader, de les quantitats obtingudes en la 
venda a l’encant dels béns del difunt que s’enumeren. 

N. Guillem de Donç. 23 x 32 cms. +Àpoques I, 105. 
 



6924 
1402 març 1, Girona 
Francesc de Santceloni, dipositari dels fons de redempció de jurisdiccions 

reials firma rebut a Guillem Gelabert de Vilardell, de Sant Sadurní, de 1’5 florins 
d’or d’Aragó per a la redempció de la jurisdicció de Sant Sadurní. 

N. Pere Pinós. 16 x 26 cms. +Àpoques I, 106 
 
6925 
1402 abril 28, Girona 
Francesc de Santceloni, dipositari dels fons de redempció de jurisdiccions 

reials firma rebut a Joan Vancells de Rissec i d’Estrabau, parròquia de Sant 
Sadurní, de 7 lliures 6 diners, part del deute dels 17 focs d’Estrabau i Rissec, a raó 
d’un florí i mig per foc. 

N. Pere Pinós. 20 x 24 cms. +Àpoques I, 107. 
 
6926 
1411 febrer 19, Girona 
Guillem de Cirer, ciutadà de Girona, i la seva esposa Ceterina, firmen rebut a 

Elvira, viuda de Bernat Estruch, de tots els deutes que aquest els pogués tenir. 
N. Francesc Vidal. 13 x 26 cms. +Àpoques I, 109. 
 
6927 
1417 febrer 6, Amer 
Constança, esposa de Joan de Cot, de la Barroca, firma rebut a Agnès, viuda 

de Guillem Vengut, jurista de Girona, de 10 lliures en concepte d’ajut per casar-se. 
N. Dalmau Tuffarer. 16 x 20 cms. +Àpoques I, 110. 
 
6928 
1418 juliol 8, Girona 
Fra Bernat de Galliners, de l’orde de Sant Joan, castellania d’Amposta, fill de 

Pere de Galliners, cavaller senyor del castell de Soler, firma rebut al seu pare de 
500 florins d’or d’Aragó, en concepte de donació en entrar en religió. 

N. Nicolau Frugell. 14 x 31 cms. +Àpoques I, 111. 
 
6929 
1469 abril 28, Sant Feliu de Guíxols 
Fra Joan Tambusca, prior del monestir de Sant Feliu, i la comunitat, firma 

rebut a Miquel Oliva, mercader de Barcelona, de 20 florins que a aquest havia 
encomanat Miquel Guerau, monjo de la casa. 

N. Antoni Company. 18 x 22 cms. +Àpoques I, 115. 
 
6930 
1483 agost 6, Girona 
Joan Guerau, paraire de Girona, firma rebut a Pere Ramon (...) marmessors 

de (...) de 22 lliures, resta de les 55 que dit Pere Ramon li havia promès com a dot 
de l’esposa de l’atorgant, Narcisa, filla de Miquel Mut, de Salt. 

N. Narcís (...). 13 x 28 cms. +Àpoques I, 116. 
 
6931 
1483 desembre 16, Girona 



Gabriel Amat i Martí Limes, obrers de la parròquia de Vilanna, amb 
consentiment de Bartomeu Soler i Joan Verdera, de la mateixa parròquia, firma 
rebut a Nicolau Masdeu, paborde de l’Almoina, de certa quantitat de tela de color 
burell, valorada en 50 sous, que cada any l’Almoina dòna als homes de Vilanna en 
virtut d’una deixa feta per Bernat Estruch, ciutadà de Girona. N. Ramon 
Mercader. 17 x 31 cms. +Àpoques I, 117. 

 
6931 
1454 desembre 10, Girona 
Margarida, viuda de Guillem Pere (...) firma rebut a Guillem Espígol, paborde 

de l’Almoina, de 10 lliures, import d’una anualitat del violari que el seu marit li 
deixà en fer l’Almoina hereva universal dels seus béns. 

N. Nicolau Clota. 16 x 21 cms. +Àpoques I, 118. 
 
6932 
1458 novembre 20, Girona 
Bartomeu Frigola, forner de l’Almoina, firma rebut a Joan Duran, paborde, de 

10 lliures 17 sous que se li devien pel seu ofici. 
N. Antoni Serra. 17 x 24 cms. +Àpoques I, 119. 
 
6933 
1601 setembre 25, Girona 
Gaspar Bosch, treballador de Torroella de Montgrí, fill de Galceran Riera 

àlies Bosch, que casà al mas Bosch de Sant Dalmai, defineix a Salvador Serra àlies 
Bosch, espòs d’Anna Bosch, propietària del mas, la seva legítima per 25 lliures. 

N. Miquel Vila. 40 x 19 cms. +Àpoques I, 120. 
 
6934 
1600 novembre 25, Girona 
Jaume de Cardona, procurador general a Girona del noble Miquel de 

Requesens de Campllong, abans de Cruïlles, senyor de la notaria de Girona, firma 
rebut a Miquel Vila de 200 lliures a compte de les 400 que li devia com a fiador de 
Rafael Joan Ferrer, ciutadà de Girona, Benet Anglasell, mercader, i Jaume 
Caselles, botiguer de Girona. 

N. Segimon Solà. 29 x 22 cms. +Àpoques I, 121. 
 
6935 
137. gener 29, Ullà 
Guillem Pedrera, clergue d’Ullà i beneficiat de Sant Feliu de la Garriga, firma 

rebut als procuradors de l’Almoina d’un capbreu. 
N. Guillem Pedrera. 17 x 9 cms. +Àpoques I, 126. 
 
6936 
1498 març 21, Girona 
Francesca (...) dòna a l’Almoina 200 florins per dotar la distribució de pa 

durant dos dies. 
N. Pere de Pont. Molt deteriorat. 24 x 26 cms. +Àpoques I, 129. 
 
6937 
s. XIV 



(...) beneficiat de Sant Joan a (...) firma rebut a Ramon de Serres i Pere de 
Fàbrega, procuradors de l’Almoina (...) 

N. (...). 9 x 16 cms. Fragment. +Àpoques I, 131. 
 
6938 
1265 (...) 
(...) de Palol de Revardit, el seu fill Ramon Martí i l’esposa d’aquest Maria, 

firmen rebut a Ponç de Martorell de (...) dot i aixovar de dita Maria. 
N. (...) 7 x 7 cms. Fragment. +Àpoques I, 132. 
 
6939 
s. XIV 
Fragment referent a Banyoles 
N. (...). Molt deteriorat. +Àpoques I, 133. 
 
6940 
1363 setembre 17, Llagostera 
Joan Llach, veí de Llagostera, ven a Bonanata de Torró, de Fonolleres (...) per 

108 sous, amb reserva de cens (...) 
N. Bernat Guilla. Amb firma d’Arnau Síbils, batlle de Gastó de Montcada. 43 

x 30 cms. +Àpoques I, 134. 
 
6941 
1275 octubre 7, Girona 
Beatriu (...) Berenguera (...) firma rebut a Marquès de Santacecília i Pere de 

Cornellà, procurador de l’Almoina (...) 
N. Ramon de Cassà. S. Miquel d’Om. 17 x 21 cms. +Àpoques I, 135. 
 
6942 
(s. XIV, 2ª. Meitat) 
Elvira, esposa de Bernat Estruch, ciutadà de Girona, amb consentiment del seu 

marit, aprova a Francesc Gili, beneficiat de Peralada, els comptes que aquest li 
presenta sobre censos que percebeix a aquesta vila. 

N. (...) 13 x 23 cms. +Àpoques I, 136 
 
6943 
1593 maig 20, la Bisbal 
Magí Pons cedeix un censal creat pel poble de (...) al seu pare. 
Sense cloure. Conservat parcialment. +Àpoques I, 137. 
 
6944 
1453 
La reina Maria autoritza Joan Marrocs a entrar en possessió de la tercera part 

de l’herència de Bernat Marrocs de Vilablareix.  
N. Jaume Oliver. 38 x 15 cms. +Àpoques I, 138. 
 
6945 
s. XIV, 2ª. Meitat 
Bernat Pasqual, mercader de Girona, reconeix davant l’oficial del bisbe (...) 

140 sous. 



N. (...) 55 x 21 cms. +Àpoques I, 139 
 
6946 
15(...) 
Bernat Torrobia, de Madremanya, procurador de Pere Torrobia, canonge de 

la seu, ven a (...) un censal de 32 sous pel preu de 32 lliures. 
Sense cloure. Fragment. 35 x 33 cms. +Àpoques I, 141. 
 
6947 
1338 desembre 22, Girona 
Guillem de Coll, mercader de Girona, administrador de la seva filla Bonanata, 

firma rebut a Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, de 100 sous, llegats per 
Sança, viuda de Ramon Albert i padrina de dita Sança. 

N. Ramon Viader. 15 x 26 cms. +Àpoques II, 31 
 
6948 
1338 desembre 22 
Bernat Gallissà, fourater de Girona, per cessió d’Elicsendis, filla de Pere de 

Casture, de Sant Privat de Bas, i Guillema, esposa de l’atorgant i mare de dita 
Elicsendis, firma rebut a Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, de 100 sous, 
llegats per Sança, viuda de Ramon Albert. 

N. Ramon Viader. 17 x 26 cms. +Àpoques II, 32. 
 
6949 
1338 desembre 22 
Pere Tortosa de Queixàs, mercader de Girona, administrador legal de les seves 

filles Englentina i Margarida, firma rebut a Pere de Casadevall, paborde de 
l’Almoina, de 40 sous, llegat a aquestes de Sança, viuda de Ramon Albert.  

N. Ramon Viader. 14 x 26 cms. +Àpoques II, 33. 
 
6950 
1338 desembre 22 
Nadal de Palma, taverner de Girona, administrador legítim de les seves filles 

Caterina i Francesca, i la seva esposa Margarida, firma rebut a Pere de 
Casadevall, paborde de l’Almoina, de 50 sous, llegat de Sança, viuda de Ramon 
Albert. 

N. Ramon Viader. 14 x 34 cms. +Àpoques II, 34. 
 
6951 
1338 desembre 18 
Brunissendis Romeu i Pere Romeu, fill d’ella, sabater de Girona, firma rebut a 

Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, de 200 sous, llegat de Sança, viuda de 
Ramon Albert. 

N. Guillem Rei. 9 x 33 cms. +Àpoques II, 35. 
 
6952 
1338 desembre 14 
Ramon Viader i Guillem Rei, notaris de Girona, i Brunissendis i Bonanata, 

esposes seves respectivament, firma rebut a Pere de Casadevall, paborde de 



l’Almoina, de 150 sous, llegat de Sança, viuda de Ramon Albert; 100 sous a la 
primera parella i 50 a la segona. 

N. Ramon de Bruguera. 16 x 31 cms. +Àpoques II, 36 
 
6953 
1338 novembre 15 
Bonanata, esposa de Vicenç Nadal, barber de Girona, i fra Vicenç Nadal, 

dominic, firma rebut a Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, de 80 sous, 
llegat de Sança, viuda de Ramon Albert 

N.Ramon Viader. 18 x 22 cms. +Àpoques II, 42. 
 
6954 
1339 setembre 7 
Gueraua Escarrer, abadessa de Santa Clara de Girona, firma rebut a Pere de 

Casadevall, paborde de l’Almoina, de 500 sous, llegat de Sança, viuda de Ramon 
Albert, que els monges destinen a comprar a Guillem de Boixols, senyor de 
Gironella del Pla, la força de Cabirol i certes rendes de la parròquia de Montagut. 

N. Ramon de Bruguera.19 x 36 cms. +Àpoques II, 46. 
 
6955 
1339 octubre 26 
Francesc de Terrades i Ramon Albert, marmessors de Sança, viuda de 

Bonanat Tolosa, jurista de Girona, i després esposa de dit Ramon, i Pere de 
Casadevall, paborde de l’Almoina, a la que dita Sança havia instituït hereva 
universal, firmen rebut a Bernat d’Hospital, banquer de Girona, Guillem de 
Fellines, Guillem Castelló i Guillem Ramon ça Serra, taverner de Girona, 
marmessors de dit Bonanat Tolosa, de 106 lliures, part de les 3.000 en què es 
composaren les seves demandes. 

N. Pere Massanet. Carta partida. 31 x 33 cms. +Àpoques II, 48. 
 
6956 
1339 desembre 1 
a) Bartomeu Dorca, espaser de Girona, firma rebut a Pere de Casadevall, 

paborde de l’Almoina, de 1.000 sous, llegat de Sança, viuda de Ramon Albert 
b) Sibilꞏla, viuda de Benvingut Llorenç, firma rebut al mateix de 100 sous 

llegats per la mateixa testadora. 
N. Pere Massanet. 26 x 22 cms. +Àpoques II, 49 
 
6957 
1338 agost 20 
a) Ramon de Camps, de la Bisbal, reconeix tenir en comanda i diposit de Joan 

de Pou, de Celrà, 190 sous. 
b) Ramon de Camps firma rebut a Jaume de Pou de 190 sous. 
N. Francesc Ballester. 22 x 23 cms. +Àpoques II, 53. 
 
6958 
1339 desembre 16, Girona 
Guillem Vilosa, de Sant Martí Vell, firma rebut a Pere de Casadevall, paborde 

de l’Almoina, de 146 sous 6 diners, part d’una comanda de 440 sous feta per 
Massot de Daró. 



N. Francesc Fullà. 19 x 30 cms. +Àpoques II, 54. 
 
6959 
1358 novembre 9, Girona 
Pere Roig, clergue de la seu, sots-colꞏlector papal, firma rebut a Nicolau de 

Font i Ramon Masó, marmessors de Ramon de Clota, paborde de l’Almoina, de 30 
lliures, taxa del benefici del difunt d’acord amb l’ordre del colꞏlector Fulcó Périer 
que es transcriu. 

N. Ramon Gil. 24 x 37 cms. +Àpoques II, 57. 
 
6960 
1367 octubre (...), Girona 
Domènec (...) firma rebut a (...) paborde de l’Almoina, de 100 sous, salari de la 

seva filla Alamanda durant un any. 
N. Ramon de Peradalta. 14 x 34 cms. +Àpoques II, 60. 
 
6961 
1389 gener 7, Girona 
Brunissendis Miró, filla de Francesc Miró, de Fonolleres, i esposa de Pere 

Vaquer, del mateix lloc, firma a Pere de Fàbrega, procurador de l’Almoina, rebut 
de 300 sous, per la seva soldada com a criada de l’Almoina durant tres anys, que 
acaben el dia de Sant Vicenç. 

N. Guillem Llobet. 20 x 39 cms. +Àpoques II, 65. 
 
6962 
1304 agost 6 
Berenguera de Bellsoler, de Serinyà, i el seu fill Berenguer, firmen rebut a 

Arnau de Portell, del mateix lloc, de 150 sous i peces de vestir, d’un deute de 470 
del dot i aixovar de Gueraua, filla de dit Arnau i esposa de Berenguer. 

N. Bernat de Reixach, de Banyoles. S. Guillem de Quer. 12 x 22 cms. +Àpoques 
II, 67. 

 
6963 
1361 abril 28, Girona 
Fra Ramon de Vilademany, comanador de les cases de Barcelona, Sant Celoni i 

Aiguaviva de l’orde de l’Hospital, tutor de Bernat, fill de Pere de Vilademany, 
firma rebut a Ramon de Masó i Nicolau de Font, procuradors de l’Almoina, de 15 
lliures pel terç que toca al seu pupil en els ingressos de la cúria de Brunyola. 

N. Ramon de Bruguera. 17 x 31 cms. +Àpoques II, 73. 
 
6964 
1616 abril 5, Girona 
Montserrat Ribes, pagès i joer del mas Masjoan de Palau-sacosta, com a 

usufructuari per raó del seu matrimoni, firma rebut a Bernat Moner, propietari 
del mas Moner de Riudellots de la Selva, de 40 sous, pensió d’un censal de 40 
lliures. 

N. Rafael Albert. 18 x 31 cms. +Àpoques II, 77. 
 
6965 
1456 gener 8, Girona 



Pere Bosch, Esteve Puig, Bartomeu Tarrés i Antoni Bosch, tots de Vilanna, 
firmen rebut a Antoni Bagó, procurador de l’Almoina, de 12 lliures 10 sous a 
compte del donatiu que Bernat Estruch, ciutadà de Girona, havia encarregat de 
fer anualment per vestir pobres de Vilanna. 

N. Antoni Serra. 13 x 25 cms. +Àpoques II, 78 
 
6966 
1348 octubre 15 
Arnau de Pols, sagristà de Vilademuls, firma rebut a Pere de Pols, mestre del 

burg de Sant Feliu de Girona, fra Guillem Monald, dominic, i Resplanda, viuda 
d’Arnau de Pols, notari de Girona, tots marmessors d’aquest darrer, de 50 sous 
per a la celebració de misses a Vilademuls. 

N. Jaume Bruguera, de Navata. 13 x 22 cms. +Àpoques II, 87. 
 
6967 
1381 octubre 30, Girona 
Joan Pedrés, draper de lli de Girona, firma rebut a Constança, viuda de 

Miquel Martí, també draper de Girona, de 90 sous que li devia per draps. 
N. Guillem Banyils. 15 x 39 cms. +Àpoques II, 100. 
 
6968 
1386 juny 4, la Jonquera 
Antoni Morèn, natural d’Espolla, firma rebut a Arnau de Canadal, donzell, de 

10 lliures, part de les 20 amb què aquest dotà la seva neboda Sibilꞏla, per casar-la 
amb l’atorgant. 

N. Pere Sastre. 13 x 25 cms. +Àpoques II, 102. 
 
6969 
1391 abril 1, Girona 
Pere Montcada, guarda de la seu, firma rebut a Joan Albert, batlle de Girona, 

de 30 sous, despesa de tocar el “seny dels lladres” durant la Quaresma. 
N. Pere Vives. 8 x 26 cms. +Àpoques II, 103. 
 
6970 
1412 març 3, Girona 
Nicolau Dalmau, clergue de Sant Feliu de Girona, i Francesc Calvó, 

marmessors de Pere Gifreu, espaser de Girona, subrogats pel vicari general Pere 
de Bosch, firmen rebut a Antoni Bruguera, capeller de Girona, de 115 lliures que 
faltaven a pagar dels 8.000 sous que aquest devia a la marmessoria. 

N. Guillem de Coll. 22 x 32 cms. +Àpoques II, 110 
 
6971 
1263 agost 30 
Peregrina, filla de Bernat de Madrencs, de Santa Eugènia, viuda de Bernat 

Martorell, veí de Santa Eugènia i natural de Cassà, ven a Pere Tomàs, de Cassà 
una terra i roureda situada a Cassà, per 300 sous. 

N. Ramon de Cassà, de Girona, S. Arnau de Santmartí. (Veure si correspon al 
calaix de Riudellots-Cassà). +Àpoques II, 132. 

 
6972 



1381 octubre 7 i 9, Amer 
Joan de Vallmanya, porter reial intima a l’abat Bernat del monestir d’Amer, la 

prohibició reial de crear notaris, i en rep de resposta que el dret de fer-ho no depèn 
de la recent adquisició feta a carta de gràcia de la jurisdicció d’Amer 

N. Berenguer Capella. 40 x 50 cms. (Veure si prové d’un altre calaix) 
+Àpoques II, 138 

 
6973 
1384 març 19, Espolla 
Ramon Carbonell, dels Vilars d’Espolla, ven a Bernat Bassegoda, obtentor del 

benefici fundat per Bernat Feliu, domer d’Espolla a l’altar de Sant Joan d’aquesta 
església, un censal mort de 10 sous melg., sobre dues terres d’Espolla, indrets de 
Matapolls i Argelers, pel preu de 15 lliures melg. 

N. Perpinyà Collell. 33 x 57 cms. +Censals, 4 
 
6974 
1390 desembre 23, Girona 
Pere de Roura, manescal i ciutadà de Girona, i el seu fill, funcionari de la 

tresoreria reial, veí de Sant Feliu de Guíxols, venen a Blanca, viuda de Joan 
Albert, ciutadà de Girona, un cenal mort de pensió 330 sous pel preu de 160 
lliures. 

N. Pere Cervià. 80 x 57 cms. +Censals, 24 
 
6975 
1508 agost 26, Girona 
Pere Marí, clrgue de Girona i propietari de la Torre dels Vic, de Montfullà, 

ven a Antoni Prats, paborde de l’Almoina, a carta de gràcia, un censal de 54 sous 
pel preu de 54 lliures, i li obliga censos que rep de Jaume Barbonés, tintorer de 
Girona, per una casa del carrer d’en Ginesta de Girona, i de la universitat dels 
homes de Monells. 

N. Joan Guilana. 76 x 64 cms. +Censals, 32 
 
6976 
1422 juliol 8, Girona 
Antoni Bruguera, ciutadà de Girona, i la seva esposa Francesca, venen a 

Margarida, viuda de Pere Mateu, sastre de Marenyà, un censal de 40 sous de 
pensió pel preu de 40 lliures. 

N. Jaume Feliu. 65 x 55 cms. +Censals, 50 
 
6977 
1374 abril 10, Sant Dalmai 
Guillem de Rofreu i Caterina, esposos d’Estanyol, venen a Pere de Pla, de Sant 

Dalmai, un censal de 100 sous de pensió pel preu de 69 lliures. 
N. Guillem d’Estanyol, notari de Brunyola. 70 x 57 cms. +Censals, 61. 
 
6978 
1530 març 29, Sant Dalmai 
Joan Bosch, la seva esposa Francesca, el seu fill Joan i la seva esposa Sàlvia, 

venen a Marc Pujol, tots de Sant Dalmai, un censal de 8 sous de pensió pel preu de 
8 lliures. 



N. Lluís Pont. 48 x 64 cms. +Censals, 62. 
 
6979 
1458 març 8, Girona 
Guillem Carles, corretger de Girona, ven a Gaspar Xatmar, paborde de 

l’Almoina, un censal de 10 sous de pensió pel preu de 10 lliures. 
N. Nicolau Masdevall. 44 x 57 cms. +Censals, 63. 
 
6980 
1527 desembre 17, Castellfollit 
Joan Puntí, propietari del mas Puntí de Montagut, ven a Antoni Prats, 

paborde de l’Almoina, un censal de 25 sous de pensió pel preu de 25 lliures. 
N. Pere Teixidor. 61 x 53 cms. +Censals, 66. 
 
6981 
1474 febrer 26, Girona 
Francesc Serra, ciutadà de Girona, i la seva esposa Isabel, venen a Constança 

de Vallgornera, abadessa del monestir de Bell-lloc a Peralada, un censal de 40 sous 
de pensió pel preu de 40 lliures, dot de Leonor Calvet, religiosa del mateix 
monestir. 

N. Nicolau Roca. 74 x 57 cms. +Censals, 67. 
 
6982 
1482 març 12, Girona 
Pau Barberà, beneficiat de la seu, en nom propi i com a procurador de Justina, 

viuda en primeres núpcies de Francesc Fuster, mercader de Barcelona, i en 
segones, de Jaume Frugell, notari de Girona, ven a Pere Ramon Mut, paborde de 
l’Almoina, un censal de 30 sous de pensió pel preu de 30 lliures. 

N. Joan Guilana. 43 x 65 cms. +Censals, 69. 
 
6983 
1396 gener 2, Castell d’Aro 
Antoni Cateura, de Solius, ven a Pere Roquer, de Santa Cristina d’Aro, un 

censal de 7 sous 2 diners de pensió pel preu de 100 lliures. 
N. Bartomeu Collell. 46 x 64 cms. +Censals, 70 
 
6984 
1498 juliol 30, Girona 
Joan Pere de Cruïlles i la seva esposa Mundina, venen a Ramon Portes, 

beneficiat de Sant Sebastià de Verges, un censal de 12 lliures, 16 sous 8 diners de 
pensió pel preu de 300 lliures, amb hipoteca d’un altre censal que l’atorgant rep de 
la ciutat de Girona, i del delme de Caldes de Malavella. 

N. Joan Guilana. 85 x 76 cms. +Censals, 71. 
 
6985 
1446 gener 5, Girona 
Guillem Espígol, paborde de l’Almoina, ven a Pere Serra, Pere Sala i Jaume 

Dalmau, marmessors de Pere de Bergadà, sagristà de la seu, en vista a dotar un 
hospital recentment fundat a Sant Esteve de Bas, un censal de 55 sous de pensió pel 
preu de 110 lliures. 



N. Jaume Fèlix. 80 x 60 cms. +Censals, 72. 
 
6986 
1523 agost 13 
Joan Espígol, paraire de Sant Feliu de Pallerols, ven a Antoni Prats, paborde 

de l’Almoina, un censal de 25 sous de pensió pel preu de 25 lliures. 
N. Miquel Renart. 57 x 65 cms. +Censals, 74. 
 
6987 
1444 setembre 11, Sant Feliu de Guíxols 
Antoni Cartellà, ciutadà de Girona domiciliat a Sant Feliu, ven al seu germà 

Narcís Cartellà, rector de Sant Andreu de Llavaneres, en vista a un benefici que 
aquest institueix a l’església parroquial de Peratallada, un censal de 75 sous de 
pensió que li fan els homes de Peratallada pel preu de 150 lliures. 

N. Guillem Servià, de Palamós. 64 x 50 cms. +Censals, 75. 
 
6988 
1562 gener 2, Girona 
Pere Moner, propietari del mas Moner, de Riudellots de la Selva, i la seva 

esposa Margarida, venen a Guerau Sagalés, pagès de Sant Gregori, un censal de 40 
sous de pensió pel preu de 40 lliures. 

N. Gregori Codina. 68 x 63 cms. +Censals, 75. 
 
6989 
1564 juliol 29, Girona 
Jeroni Roca, jurista de Girona, ven a Baldiri Balle, paborde de l’Almoina, un 

censal de 100 sous de pensió creat a favor del seu pare, Jeroni Roca, per Galceran i 
Francesc de Vilanova, germans, donzells de Girona, obligant el delme d’Estanyol, 
pel preu de 100 lliures. 

N. Pere Agustí. 49 x 35 cms. +Censals, 79. 
 
6990 
1403 juliol 6, Girona 
Els jurats de Girona, en nom dels ciutadans de la ciutat, els noms dels quals 

s’enumeren, fan confessió judicial de deure a Elvira, viuda de Bernat Estruch, de 
Girona, una pensió de 40 lliures de cens per 801 lliures 10 sous de capital. 

N. Ramon Renard, de la cort reial. 60 x 69 cms. +Censals, 81. 
 
6991 
1526 agost 14, Girona 
Joan Mercer, canonge de la seu, administrador d’una causapia per casar 

donzelles de la seva família fundada per Joan Coll, també canonge de la seu, ven a 
Antoni Prats, paborde de l’Almoina, un censal de 7 sous de pensió pel preu de 7 
lliures. 

N. Miquel Jeroni Capmany. 69 x 57 cms. +Censals, 83. 
 
6992 
1488 setembre 3, Girona 
Lluís Santonge, nunci de la cort reial de Girona, i la seva esposa Isabel, venen a 

Nicolau Masdeu, paborde de l’Almoina, un censal de 30 sous de pensió pel preu de 



30 lliures, resta del preu pel qual la mateixa Almoina els ha venut una botiga de la 
plaça de les Cols. 

N. Carles Serdà. 58 x 62 cms. +Censals, 84. 
 
6993 
1596 octubre 8, Girona 
Joan Abras, propietari del mas Abras d’Aiguaviva, ven a Enric Sampsó, 

paborde de l’Almoina, un censal de 135 sous de pensió pel preu de 135 lliures. 
N. Rafael Albert. 64 x 60 cms. +Censals, 85. 
 
6994 
1429 maig 4, Corçà 
Margarida, esposa de Joan Pons, notari de Corçà, ven a Joan Banyils, 

escrivent de Girona, un censal de 17 lliures de pensió que li fa la ciutat de Girona, 
pel preu de 408 lliures. 

N. Joan Escuder. 52 x 69 cms. +Censals, 87 
 
6995 
1562 agost 7, Girona 
Jaume Ferrer, draper de Girona, i la seva esposa Anna, filla de Narcís 

Reixach, notari de Girona, venen a Jeroni Balle, paborde de l’Almoina, un censal 
de 6 lliures de pensió pel preu de 120 lliures. 

N. Narcís Gifra. 92 x 54 cms. +Censals, 88. 
 
6996 
1598 
Sentència contra Francesc Geli, de la Jonquera, sobre un censal a satisfer. 
+Censals, 90. 
 
6997 
1398 
Censal que fa Ramon Xatmar a Agnès, viuda de Guillem Vengut, de Girona. 
+Censals, 91. 
 
6998 
1425 maig 24, Peralada 
Batomeua, viuda de Ramon de Palol, cavaller senyor de Palol Sabaldòria i filla 

de Bernat Sagarriga, cavaller i de Caterina Vilaüt, ven a Pere Blau, donzell del 
Rosselló, a carta de gràcia, un censal de 1.562 sous 6 diners de pensió pel preu de 
25.000 sous, ques són lliurats a Leonor, víuda de Pere Sagarriga, nebot de 
l’atorgant, a la qual aquesta els devia per raó de dot. 

N. Antoni de Banyaloca. Còpia de 1431. 125 x 60 cms. +Censals, 94. 
 
6999 
1483 
Concòrdia sobre censals procedents de l’herència de Caterina de Casesnoves, a 

dividir entre l’Almoina i l’hospital nou de Girona 
+Censals, 95. 
 
7000 



1477 juliol 1, Girona 
Joana, viuda de Guillem Ribot, botiguer de Girona, ven a Joan Sarriera, 

cavaller de Girona, un censal de 5 lliures 7 sous de pensió pel preu de 82 lliures 10 
sous. 

N. Ramon Mercader. 57 x 55 cms. +Censals, 98. 
 
7001 
1578 juny 7, Girona 
Guillem Sunyer i Rafael Ferrer, ciutadans de Girona, tutors de Leandre, fill de 

Joan Sampsó, venen a Miquel Sampsó, avi del dit Leandre, un censal de 800 sous 
de pensió pel preu de 800 lliures. 

N. Andreu Vilaplana. 65 x 60 cms. +Censals, 99 
 
7002 
1498 desembre 24, Barcelona 
Margarida, viuda de Joan Banyils, ciutadà de Girona, ven a Miquel Sampsó, 

abat de Sant Salvador de Breda, un censal de 135 sous de pensió pel preu de 135 
lliures, a fi de redimir censals que feia als aniversaris de la seu i de Sant Feliu de 
Girona. 

N. Joan Fluvià. 68 x 67 cms. +100 
 
7003 
1436 maig 25, Sant Miquel de Fluvià 
Antoni Guerau, rector de Santa Maria de Roses, ven a Cília, esposa de Simó 

Gallet, batlle de Sant Miquel de Fluvià, un censal de 30 sous de pensió pel preu de 
30 lliures. 

N. Joan Bambasèn. 61 x 56 cms. +Censals, 128 
 
7004 
1388 octubre 4, Cassà de la Selva. 
Pere Sagrera, Pere Pou, Guillem Feliu i Arnau Morató, tots de Panedes, 

parròquia de Llagostera, venen a Guillem Clara, de Romanyà de la Selva, un 
censal de 23 sous 7 diners de pensió pel preu de 330 sous. 

N. Pere Maruny. 67 x 49 cms. +Censals, 141. 
 
7005 
1556 juny 11, Girona 
Baldiri Balle, paborde de l’Almoina, ven a un personat que es proposa de 

fundar, un censal de pensió de 600 sous sobre els seus béns. 
N. Joan Benet Pasqual. 62 x 47 cms. +Censals, 142 
 
7006 
1568 novembre 15, Girona 
Jeroni Balle, paborde de l’Almoina, i Antic Guinard, procuradors dels 

aniversaris de la seu, divideixen entre una i altra institució els censals que Baldiri 
Balle, antic paborde de l’Almoina, els ha deixat en testament, i que s’enumeren. 

N. Joan Benet Pasqual. 53 x 45 cms. +Censals, 143. 
 
7007 
1427 febrer 3, Sant Miquel de Fluvià 



Pere Morell i Bartomeua, esposos, Nicolau Salort àlies Morell i Margarida, 
esposos, tots de Palol de Vila-robau, venen a Cília, esposa de Simó Galet, batlle de 
Sant Miquel de Fluvià, un censal mort de 8 sous pel preu de 8 lliures. 

N. Jaume Llop, capellà de Sant Miquel. 42 x 60 cms. +Censals, 144 
 
7008 
1409 agost 13, Girona 
Guillem Massana, Guillem Capdeferro, Guillem Marrocs, Bernat Bosch, 

Guillem Altimir, Guillem Esteve, Francesc Dalmau i Martí Figuera, tots de 
Vilablareix, venen a Bernat Marrocs, barber de Girona, un censal mort de 60 sous 
de pensió, per 60 lliures. 

N. Berenguer Rigau. 60 x 49 cms. El censal fou adquirit per l’Almoina en 1546. 
+Censals, 145. 

 
7009 
1371 juny 30, Girona 
Francesc de la Via, ciutadà de Girona, reconeix haver de fer a l’Almoina 137 

sous 6 diners de cens, venut pel seu pare, Eimeric de la Via a Bernat de Albis, 
prevere de capítol de la seu, i obliga a aquest fi un violari que rep de la ciutat de 
Girona. 

N. Pere Pinós. 57 x 36 cms. +Censals, 146. 
 
7010 
1409 març 13 
Davant Guillem Ricart, jutge ordinari de Girona, Pere de Ribes, de Santa 

Maria de Ribes, i Ramon Ferrer, de Pardines, síndics dels homes de la vall de 
Ribes que es ressenyen, s’obliguen a pagar a Guillem de Coll, sagristà de Sant 
Vicenç de Camós, 100 sous censals per 100 lliures que n’han rebut. 

N. Ramon Pere. 45 x 65 cms. +Censals, 147. 
 
7011 
1504 març 9, Barcelona 
Carles Bellafila, ciutadà de Bartcelona, hereu de Margarida, que fou esposa de 

Joan Banyils, en execució d’una sentència arbitral de Miquel Sampsó, abat de 
Breda, i Bartomeu Cristòfol de Gualbes, prior de Santa Anna de Barcelona, 
transfereix a Elisabet, filla de Rafael Sampsó, de Girona, una sèrie de censals que 
s’enumeren, per un total de 92 lliures de pensió. 

N. Marc Busquets. 39 x 62 cms. +Censals, 148. 
 
7012 
1417 
Censal de 2.000 sous de capital, venut per la ciutat de Girona a l’Almoina 
+Censals, 149. 
 
7013 
1504 març 9, Barcelona 
Sentència arbitral de Miquel Sampsó, abat del monestir de Breda, i Bartomeu 

Cristòfol de Gualbes, sobre la donació feta per Margarida, viuda de Joan Banyils, 
mercader de Girona, a Elisabet Sampsó, en perjudici de Carles Bellafila, hereu de 



dita Margarida, per ella s’adjudiquen a dita Elisabet censals per valor de 92 lliures 
de pensió. 

N. Marc Busquets. 38 x 61 cms. Català. +Censals, 150. 
 
7014 
1443 gener 25, Garriguella 
Andreu Ros, domer de Garriguella, ven a Pere Badós, sagristà de la mateixa 

paròquia, tutor testamentari de Rafaela i Eulàlia, filles de Llorenç Guillem Barber, 
un censal de 6 sous de pensió pel preu de 6 lliures. 

N. Joan Joanquera, del castell de Carmençó. 36 x 64 cms. +Censals, 151. 
 
7015 
1436 maig 22, Hostalric 
Pere Barber, paraire d’Hostalric, ven a Berenguer Artigues, àlies Ferrer, de 

Tordera, un censal de 44 sous de pensió pel preu de 44 lliures.. 
N. Pere Serra. 45 x 4 cms. +Censals, 153. 
 
7016 
1504 febrer 28, Barcelona 
Joan Sampsó, ciutadà de Girona, procurador de Rafael Sampsó com a pare i 

legítim administrador de la seva filla Elisabet, i Carles Bellafila, ciutadà de 
Barcelona, prenen Miquel Sampsó, abat de Breda, i Bartomeu Cristòfol de 
Gualbes com a àrbitres sobre al validesa de la donació feta per Margarida, viuda 
de Joan Banyils, mercader de Girona, a la referida Elisabet, germana de 
l’esmentat Joan Sampsó. 

N. Marc Busquets. 31 x 54 cms. +Censals, 154. 
 
7017 
1495 març 10, Girona 
Pere Mieres, de Riudellots de la Creu, ven a Nicolau Masdeu, paborde de 

l’Almoina, un censal de 6 sous de pensió pel preu de 6 lliures. 
N. Carles Cerdà. 42 x 55 cms. +Censals, 155. 
 
7018 
1585 novembre 2, Sant Dalmai 
Salvador Serra àlies Bosch i la seva esposa Caterina Bosch, propietària del mas 

Bosch de Sant Dalmai, ven a Pere Peres, d’Estanyol, un censal de 25 sous de pensió 
pel preu de 25 lliures. 

N. Miquel Vidal. 46 x 51 cms. +Censals, 157. 
 
7019 
1591 abril 5, Girona 
Pere Peres, d’Estanyol, firma rebut a Salvador Serra àlies Bosch, de Sant 

Dalmai, i a la seva esposa Caterina Bosch, propietària del mas Bosch, de 25 lliures, 
a lluïció d’un censal creat el 1585. 

N. Pere Fenals. 24 x 23 cms. +Censals, 157bis. 
 
7020 
1466 febrer 7, Girona 



Andreu Alfonsello, vicari general, aprova a Blai Montaner, marmessors 
subrogat de Tomàs Miralpeix, paraire de draps de llana de Girona, els comptes de 
la seva marmessoria per un total de 183 lliures. 

N. Berenguer Sala, de la cúria episcopal. 40 x 59 cms. +Censals, 158. 
 
7021 
1526 maig 26, Girona 
Francesc Bells, propetari dels masos Bells i Peberenguer, de Sant Dalmai, i 

Narcís Tornavells àlies Bells i la seva esposa, filla de dit Francesc, venen a 
l’Almoina un censal de 20 sous de pensió pel preu de 20 lliures. 

N. Joan Guilana. 76 x 51 cms +Censals, 173 
 
7022 
1379 abril 20, Girona 
Bernat Roart, sagristà d’Espinavessa, que ha adquirit per a la seva sagristia la 

casa que havia estat d’Arnau Ferrer, sagristà del mateix lloc, a directe domini del 
monestir de Lladó i de l’Almoina, reconeix a Jaume Soler, paborde de l’Almoina, 
fer-li un cens de 16 sous per l’amortització del domini directe de la mateixa casa. 

N. Ramon de Peradalta. 29 x 44 cms. +Censals, 199. 
 
7023 
1431 juliol 5, Girona 
Bernat Guillem Estruch, ciutadà de Girona, per sí i pel seu germà Pere 

Berenguer Estruch, com a hereus del seu pare JoanEstruch, venen a Bernat de 
Recs, cavaller de Girona, un censal de pensió 785 sous que reben de Pere de Prats, 
i un altre de 22 sous que els fa Bonanat de Poumefra, de Campllong, pel preu de 
12.000 sous. 

N. Miquel Pere. 55 x 68 cms. +Censals, 204. 
 
7024 
1380 agost 27, Castelló 
El comte Joan d’Empúries, fill de l’infant Ramon Berenguer, atès que els 

homes de Castelló han fet procura a Fracesc Vaiol per vendre censals morts, 
ratifica les vendes que hagi fet a Girona i altres llocs. 

N. Guillem Llobet. Còpia de 1381. 33 x 42 cms. +Censals, 211. 
 
7025 
1390 agost 13, Girona 
Davant el jutge Joan de Vall, Huguet Cervià, procurador dels homes de la 

universitat de Castelló d’Empúries que es ressenyen, s’obliga a pagar a Joan 
Albert, ciutadà de Girona, un censal de 825 sous de pensió i 825 lliures de capital, 
venut el 1389. 

N. Miquel Suriguer, de la cúria de la vegueria, 80 x 58 cms. +Censals, 213. 
 
7026 
1389 agost 31, Castelló 
Huguet Cervià, procurador dels veïns de Castelló que es relacionen, firma 

debitori a Joan Albert, ciutadà de Girona, de 825 lliures, per capital i pensions de 
violaris creats el 1380 i altres deutes, i li crea censal mort de dit debitori, a 12 
diners per lliura. 



N. Guillem Llobet. 220 x 58 cms. +Censals, 214. 
 
7027 
1381 maig 11, Castelló 
El comte Joan d’Empúries, fill de l’infant Ramon Berenguer, atès que 

Francesc Vaiol, de Castelló, procurador dels homes d’aquest lloc, ha venut a 
Brunissendis, viuda de Bernat de Bordils, jurista de Girona, 428 sous 8 diners de 
violari, meitat per la vida d’aquesta i de la seva filla Margarida, esposa de Narcís 
de Santdionís, jurista de Girona, i meitat per a la vida d’ella i de Bernardó de 
Santdionís, fill de dit Narcís, i ha venut també a Bernat Estruch un violari de 1.000 
sous per la vida d’ell i de Joan de Bosseganys, secretari del comte, es constitueix en 
principal pagador dels censals venuts. 

N. Joan de Bosseganys. 30 x 41 cms. +Censals, 215. 
 
7028 
1611 octubre 1, Girona 
Joan Pastell, procurador de la universitat dels homes de Castelló d’Empúries, 

ven a Enric Sampsó, paborde de l’Almoina, un censal de 83 sous de pensió pel preu 
de 83 lliures.. 

N. Joan Miquel Savarrés. 78 x 46 cms. +Censals, 224. 
 
7029 
1540 gener 12, Bellcaire 
Miquel Massana, de Marenyà, baronia de Verges, ven a Genís Bofill àlies 

Escampa, de Torroella de Montgrí, a qui deu 35 lliures, un censal de 35 sous sobre 
una terra que dit Bofill li ha venut, de 4 vessanes, situada a Bellcaire, indret de 
Fuart o Closa de Regadiu. 

N. Nicolau Maret. 75 x 33 cms. +Censals, 225. 
 
7030 
1490 març 27, Girona 
Galceram de Camós, donzell de Barcelona, procurador de Miquela, esposa de 

Bernat Estruch, donzell de Madremanya, i filla de Bernat Miquel, de Girona, 
firma rebut a Francesc Vedruna, mercader i dipositari de la cort reial de Girona, 
de 76 lliures, procedents de la venda judicial d’una cada situada a les Albergaries i 
carrer de Ciutadans, que havia estat de Martí Pere, ciutadà de Girona. 

N. Bernat Toralles. 28 x 60 cms. +Censals, 226. 
 
7031 
1483 març 11, Girona 
Pere Salvatella, cirurgià de Girona, i la seva esposa Justina firmen debitori a 

l’Almoina de 17 lliures, per raó de 3 pensions d’un censal mort de 5 lliures que li 
deuen. 

N. Narcís Cotxa. 42 x 34 cms.+Censals, 227. 
 
7032 
1562 maig 24, Girona 
Andreu Ribes, donzell de Palamós, ven a Balridi Balle, paborde de l’Almoina, 

un censal de 145 sous de pensió pel preu de 145 lliures. 
N. Joan Benet Pasqual. 60 x 56 cms. +Censals, 228. 



 
7033 
1522 novembre 10, Parlavà 
Antoni Pareta i altres veïns de Fonolleres que s’enumeren, en nom de la 

universitat dels homes d’aquest lloc, i a causa dels deutes que tenen a l’Almoina, 
venen a Narcís Boscà, de Fontclara un censal de 40 sous de pensió pel preu de 40 
lliures. 

N. Bernat Mascaró, del castell d’Ullastret. 56 x 34 cms. +230 
 
7034 
1496 juny 18, Barcelona 
Jeroni Vilana àlies de Mont-rodon, donzell de Barcelona, ven a Joan Pere de 

Cruïlles, donzell de Caldes de Malavella, la quinta part que li pertoca de l’herència 
de Francesc Serra, ciutadà de Girona, inclós un quint d’un censal que li feia la 
ciutat de Girona, per 157 lliures. 

N. Joan Vilana. Còpia de 1609. 41 x 31 cms. +Censals, 232. 
 
7035 
1506 març 26, Breda 
Miquel Sampsó, abat del monestir de Breda, firma rebut a l’Almoina de 414 

lliures, a lluïció de tres censals que li feien Margarida Banyils i Joan Banyils àlies 
Ribot, fill d’aquesta i ciutadà de Girona 

N. Nicolau Roca. 29 x 53 cms. +Censals, 233. 
 
7036 
1485 novembre 11, Girona 
Marrtí Prunell, sabater de Girona, ven a Nicolau Masdeu, paborde de 

l’Almoina, n censal de 6 sous de pensió pel preu de 6 lliures. 
N. Joan Guilana. 77 x 60 cms. +Censals, 234 
 
7037 
1460 desembre 31, Girona 
Pere Soler, botiguer de Girona, i la seva esposa Francesca venen a Gaspar 

Xatmar, paborde de l’Almoina n censal de 25 sous de pensió pel preu de 25 lliures, 
quantitat que Pere Serra, beneficiat de la seu, havia llegat a l’Almoina. 

N. Antoni Arnau. 76 x 63 cms. +Censals, 235. 
 
7038 
1458 març 22, Girona 
Jaume Adolf, apuntador de Girona, i el seu germà Miquel Adolf, canonge de 

Sant Feliu de Girona, venen a Gaspar Xatmar, paborde de l’Almoina, un censal de 
30 sous de pensió pel preu de 30 lliures, preu pel que l’Almoina els ha venut una 
casa situada a Girona, a la baixada del castell de Requesens. 

N. Bernat Escuder. 74 x 65 cms. +Censals, 236. 
 
7039 
1459 gener 24, Girona 
Caterina, esposa de Jaume Rovira, sabater de Girona, que deu a l’Almoina 44 

lliures per la compra d’un censal mort que a aquesta, com a hereva de Margarida, 
viuda de Guillem Ramada, feia l’herència de Ramon sa Illa, escudeller de Girona, 



sobre una casa de les Ballesteries, ven a la mateixa Almoina un censal de 44 sous 
per les dites 44 lliures. 

N. Antoni Serra. 47 x 49 cms. +Censals, 238 
 
7040 
1594 gener 8, Girona 
Margarida Albert, viuda de Jaume Albert, pagès de Sant Mateu de Montnegre, 

i el seu fill Simó Albert, venen a Montserrat Llach, pagès de Sant Martí Vell, un 
censal de 40 sous per 40 lliures. 

N. Pere Canals. 54 x 33 cms. +Censals, 239. 
 
7041 
1576 gener 11, Sant Iscle 
Antoni Martí, del veïnat de Cinc-claus, parròquia d’Empúries, ven a Pere 

Colom, rector de Sant Iscle d’Empordà, un censal de 50 sous de pensió pel preu de 
50 lliures. 

N. Julià Rigau. 38 x 51 cms. +Censals, 240. 
 
7042 
1441 novembre 16, Girona 
Simó Gallet, batlle de Sant Miquel de Fluvià, marmessor junt amb Bernat 

Alech, del veïnat del Vilar, parròquia de Terradelles, de Cília, esposa seva, atès 
que aquesta llegà a l’Almoina 100 lliures melg., consigna a Joan Pellicer, paborde, 
un censal de 41 sous, venut per Bartomeu Saló, de Bordils, a Bernat Batlle, de 
Flaçà, i un altre de 30 sous, que Antoni Guerau, rector de Roses, feia a dita Cília. 

N. Miquel Pere. 48 x 61 cms. +Censals, s. n. 
 
7043 
1458 desembre 15, Palafrugell 
Jordi Amat, Bartomeu Serra, Joan Moriu, Pere Pagès, Antoni Prats, Pere 

Gispert i Joan Colomer, de Sant Feliu de Boada; Joan Dolça, del veïnat de 
Pantaleu, de Palau-sator; Joan Amalric de Mas, Bartomeu Palol, del veïnat de 
Palou, de Peratallada; Joan Ferran, Joan Pou o Pere Moniu, del Torrentill, terme 
de Torrent, tots de Sant Feliu de Boada, venen a Caterina, viuda de Pere Gallart, 
notari de Sant Feliu de Guíxols, un censal de 35 sous per 35 lliures. 

N. Joan Safont. 41 x 64 cms. +Censals, s.n. 
 
7044 
1253 maig 6 
Pere de Pedrinyà, paborde de l’Almoina, aprova els comptes que Guillem de 

Montgrí, sagristà de la seu, i Bernat de Santromà, canonge, han passat amb 
Berenguer de Cassà, de la Bisbal, dels drets que havien estat del cosí d’aquest, 
Arnau de Cassà, que instituí hereva l’Almoina, i els firma rebut de 455 sous, 
diferència entre 725 d’haver i 170 de deute. 

N. Bernat de Vic. S. Pere d’Armentera. Carta partida. 16 x 25 cms. 
+Definicions, 1 

 
7045 
1356 abril 30, Girona 



Galceran de Montcorb, vicari general, aprova a Ramon de Clota, paborde de 
l’Almoina i marmessor de Bernat Sart, clergue de la seu, els comptes de la 
marmessoria, per un total de 2.391 sous. 

N. Pere Miró, de la cúria episcopal. 27 x 31 cms. +Definicions, 3 
 
7046 
1356 juny 3, Girona 
Galceran de Montcorb, vicari general, aprova a Ramon de Clota, paborde de 

l’Almoina, els comptes de la marmessoria de Ramon de Clota, clergue de la seu, 
per 9.196 sous. 

N. Pere Miró, de la cúria episcopal. 29 x 38 cms. +Definicions, 4 
 
7047 
1363 gener 12, Girona 
Ramon Albert, prevere de capítol de la seu, aprova a Ramon de Masó i Nicolau 

de Font, procuradors de l’Almoina, els comptes d’aquesta corresponents als anys 
1358 i tres anys següents. 

N. Ramon de Bruguera. 92 x 68 cms. +Definicions, 5. 
 
7048 
1363 abril 17, Girona 
Ramon Albert, protector de l’Almoina, i Ramon de Campllong, tresorer de la 

seu, aproven a Ramon d’Horta i Bernat Rossinyol, marmessors de Francesc 
Andreu, paborde de l’Almoina, els comptes dels anys 1349-1352, per 53.104 sous 
d’ingressos i 58.640 de despeses. 

N. Guillem Llobet. Carta partida. 62 x 39 cms. +Definicions, 6 
 
7049 
1389 juny 22, Girona 
Bernat Miquel, beneficiat de la seu, procurador de l’Almoina, firma rebut a 

Guillem Ramon de Serres i Pere de Fàbrega, administradors de la mateixa, dels 
foriscapis delsanys 1387, 1388 i 1389 per 398, 103 i 115 sous. 

N. Pere de Pont. 22 x 28 cms. +Definicions, 8. 
 
7050 
1411 setembre 12 
Pere Garreiat, oficial del bisbe, defineix a Pere de Bergadà, paborde de 

l’Almoina i executor del testament de Pere de Fàbrega, procurador de la mateixa, 
els comptes de la seva marmessoria, que deu a l’Almoina 847 lliures, de les que 
se’n ingressen 317. 

N. Bernat Ginesta, de la curia episcopal. 47 x 41 cms. +Definicions, 9. 
 
7051 
1413 desembre 18, Girona 
Pere Garreiat, oficial del bisbe, aprova a Ramon de la Via, jurista, Pere 

Planell, sastre, Ramon Aulina, escriptor, Francesc Artau, argenter i Pere de 
Bergadà, paborde de l’Almoina, marmssors de Francesc Vidal, notari de Girona, 
els comptes de la marmessoria. 

N. Francesc Ferrer, del vicariat eclesiàstic. 87 x 62 cms. +Definicions, 10. 
 



7052 
1415 setembre 25, Girona 
Guillem Mariner, vicari general, aprova als marmessors d’Elvira, viuda de 

Joan Estruch, ciutadà de Girona, i especialment a Joan Miquel, l’execució de les 
disposicions testamentàries de dita Elvira. 

N. Antoni Cavaller, de la cúria episcopal. 52 x 58 cms. +Definicions, 11. 
 
7053 
1419 maig 9, Girona 
Simó de Font, beneficiat de Castelló i vicari general, atès que Bernat Estruch, 

ciutadà de Girona, prengué per marmessors Francesc de Santceloni, Joan de 
Riera, Pere de Santmartí i Elvira, esposa del testador, aprova a aquests la 
marmessoria, de la qual són hereus l’Almoina i l’hospital nou de Girona, i assigna 
a dites institucions certes parts de l’herència. 

N. Miquel Pere. 146 x 53 cms. +Definicions, 12. 
 
7054 
1421 gener 26, Brunyola 
Joan de Moxach i altres veïns de Brunyola firmen rebut a Pere de Bergadà, 

paborde de l’Almoina, de 105 lliures de les clarisses de Girona, 185 lliures de 
Miquel Pere, notari i 55 lliures de Narcís Caldeduch de Brunyola, preses a cens per 
fer composició a la vegueria de Girona per la mort de certs jueus de Caulés, i li 
defineixen la despesa de dites quantitats. 

N. Pere Cervià. 36 x 64 cms. Llatí i català. +Definicions, 13. 
 
7055 
1431 juny 1, Girona 
Guillem de Brugueroles, sagristà segon, i Joan Arnau, tresorer de la seu, 

aproven a Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, els comptes dels anys 1423 a 
1427, que es resumeixen. 

N. Miquel Pere. 61 x 57 cms. +Definicions, 14. 
 
7056 
1455 octubre 14, Girona 
Guillem Espígol, paborde de l’Almoina, defineix els comptes que li presenta 

Joan Bagó, procurador de la mateixa, per un total de 4.440 lliures 11 sous 
d’ingressos i 4.617 lliures 9 sous de despeses, ili firma debitori de la diferència de 
176 lliures 18 sous. 

N. Antoni Serra. 18 x 37 cms. +Definicions, 15. 
 
7057 
1473 desembre 23, Girona 
Joan de Llor, sagristà de la seu, oïdor de comptes de l’Almoina, aprova els 

comptes d’aquesta, presentats per Narcís Bruguera, paborde de l’Almoina, pel 
bienni que fineix pel maig de 1473, per 532 lliures. 

N. Bernat Escuder. 43 x 57 cms. +Definicions, 16 
 
7058 
1477 gener 4, Girona 



Joan de Llor, sagristà segon, i Pere Ferrer sa Sala, tresorer de la seu, aproven 
a Narcís Bruguera, paborde de l’Almoina, els comptes d’aquesta dels anys 1472 a 
1476, que es resumeixen. 

N. Bernat Escuder. 70 x 49 cms. +Definicions, 17. 
 
7059 
1487 octubre 15, Girona 
Pere Francesc de Santceloni, vicari general, aprova els comptes que Nicolau 

Masdeu i altres marmessors de Ramon Mut, paborde de l’Almoina, li presenten, 
comptes que es resumeixen. 

N. Bernat Bahurt, de la cúria episcopal. 45 x 66 cms. +Definicions, 18. 
 
7060 
1492 novembre 12, Girona 
Esperança, donzella filla de Jaume Güell, ciutadà de Girona, defineix a Nicolau 

Masdeu, paborde de l’Almoina, les demandes que pogués fer-li sobre l’herència del 
seu pare. 

N. Joan Oliu. 21 x 46 cms. +Definicions, 19. 
 
7061 
1496 juny 11, Girona 
Guerau Puig, sagristà mitjà de la seu i oïdor de comptes de l’Almoina, aprova 

a Nicolau Masdeu, paborde de l’Almoina, els comptes d’aquesta de juliol de 1483 
fins a maig de 1487, que es resumeixen. 

N. Joan Oliu. 83 x 72 cms. +Definicions, 20. 
 
7062 
1496 juny 11, Girona 
Guerau Puig, sagristà mitjà de la seu i oïdor de comptes de l’Almoina, aprova 

a Nicolau Masdeu, paborde de l’Almoina, els comptes presentats als llibres tercer, 
quart, cinquè i sisè d’aquesta, dels quals es donen els totals de rebudes i despeses. 

N. Joan Oliu. 83 x 58 cms. +Definicions, 21. 
 
7063 
1496 juny 11, Girona 
Guerau Puig, sagristà mitjà de la seu i oïdor de comptes de l’Almoina, aprova 

a Nicolau Masdeu, paborde de l’Almoina, els comptes dels anys 1491 a 1495, 
segons els llibres setè a desè, que es resumeixen. 

N. Joan Oliu. 65 x 73 cms. +Definicions, 22 
 
7064 
1498 juny 12, Girona 
Pere de Santceloni, vicari general, aprova a Pere Coll, canonge de la seu, 

Bernat de Santdionís, donzell de Girona, Nicolau Masdeu, paborde de l’Almoina, i 
Francesc Romaguera, clergue, marmessors de Clara, viuda de Martí Ademar, 
escrivà major de la cúria eclesiàstica de Girona, els comptes de la marmessoria, 
per 151 lliures. 

N. Sebastià Miralles, de la cúria episcopal. 39 x 62 cms. +Definicions, 23. 
 
7065 



1269 setembre 30 
Marquès de Santacecília, paborde de l’Almoina i Pere de Cornellà, procurador 

de la mateixa, firmen rebut a Ramon Ferrer, de Franciac, de 15 “squillatas” de 
blat i 100 migeres de mill, comprades per l’Almoina, que pagaran a preu del 
mercat de Caldes. 

N. Ramon David, prevere de Cassà. 25 x 15 cms. +Definicions, 26. 
 
7066 
1273 setembre 5 
El bisbe Pere de Castellnou firma rebut a Marquès de Santacecília, paborde de 

l’Almoina, i a Pere de Cornellà, procurador de la mateixa, de 1.600 sous que 
aquests havien rebut dels marmessors de Guillem de Montgrí, sagristà de la seu, 
suma que tornarà a l’Almoina a ordre de dits marmessors. 

N. Pere de Fornells, de la cúria episcopal. 15 x 21 cms. +Definicions, 27. 
 
7067 
(1338) 1339 gener 8 
Bartomeu Crespià, mercader de Girona, com a administrador del seu fill 

Bartomeu, firma rebut a Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, de 20 sous, 
llegat de Sança, viuda de Ramon Albert. 

N. Ramon Viader. 15 x 25 cms. +Definicions, 30. 
 
7068 
1338 desembre 
Ramon Albert, ciutadà de Girona, Bartomeu d’Osca, espaser i Joan Albert, fill 

de Ramon Albert, firmen rebut a Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, de 
diverses quantitats de l’herència de Sança, esposa de dit Ramon, i de la d’Agnès de 
Vilar, mare de la mateixa Sança. 

N. Pere de Massanet. 56 x 30 cms. +Definicions, 37. 
 
7069 
1338 setembre 9 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, firma debitori a Berenguer de 

Santceloni, ciutadà de Girona, de 3.000 sous, per raó de la definició feta per dit 
Berenguer dels drets que li pertocaven sobre els béns d’Agnès de Vilar, esposa de 
Berenguer de Vilar, jurista de Girona, i de Sança, filla de dita Agnès. 

N. Jaume Comte. 28 x 31 cms. +Definicions, 41. 
 
7070 
a) 1338 octubre 28 
Caterina, Francesca, Margarida i Bonanata, filles de Pere Arbocet, de Girona, 

fan procura a Bartomeu Eimeric, sastre de Girona, espòs de dita Margarida, per 
rebre els diners que els pertoquen de l’herència de Sança, esposa de Ramon Albert, 
ciutadà de Girona. 

b) 1338 novembre 12 
Bartomeu Eimeric, com a procurador de Caterina, Francesca, Margarida i 

Bonanat, filles de Pere Arbocet, de Girona, firma rebut a Pere de Casadevall, 
paborde de l’Almoina, de 100 sous, en concepte de llegat de Sança, esposa de 
Ramon Albert. 

N. Ramon Viader. 25 x 38 cms. +Definicions, 43. 



 
7071 
1338 desembre 7 
Francesc de Terrades i Ramon Albert, ciutadans de Girona, marmessors de 

Sança, esposa de Bonanat Tolosa, jurista, i en segones, de dit Ramon Albert, i Pere 
de Casadevall, paborde de l’Almoina, reconeixen a Bernat d’Hospital, banquer de 
Girona, Guillem de Fellines, Guillem Castelló i Guillem Ramon de Serra, taverner 
de Girona, que han lliurat a Berenguer de Santceloni 44 lliures, part dels 3.000 
sous que el dit paborde havia de satisfer a aquest en concepte de composició sobre 
certes demandes a l’entorn dels béns d’Agnès de Vilar i de llegats de dita Sança. 

N. Pere Massanet. Carta partida. 29 x 31 cms. +Definicions, 44. 
 
7072 
1338 juliol 17 
Caterina, filla de Bartomeu d’Osca, espaser de Girona, i esposa de Guillem 

Juscafrè, mercader de la mateixa ciutat, firma rebut a Pere de Casadevall, 
paborde de l’Almoina, de 100 sous llegats per Sança, esposa de Ramon Albert. 

N. Ramon Viader. 13 x 35 cms. +Definicions, 45. 
 
7073 
1339 setembre 20 
Ramon Albert, ciutadà de Girona, i administrador de les seves filles Blanca i 

Caterina, firma rebut a Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, de 400 sous que 
la seva esposa Sança, que havia instituït hereva universal l’Almoina, llegà a les 
seves filles. 

N. Pere Massanet. 20 x 22 cms. +Definicions, 47. 
 
7074 
1274 octubre 19 
Berenguer de Gornal enfranqueix Bernat Ferre de Fontanilles, fill de Pere 

Taverner, per 40 sous. 
N. Ramon de Cassà. S. Pere Baier. 12 x 15 cms. +Definicions, 48. 
 
7075 
1218 abril 24 
Guillema de Blanes enfranqueix Guillema, filla de Pere Mató, per 2 sous. 
N. Guillem Bernat . 5 x 20 cms. +Definicions, 49 
 
7076 
(1340) 1341 febrer 10 
Bartomeu d’Osca, espaser de Girona, hereu de la seva mare Sibilꞏla, firma 

rebut a Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina i marmessor de Sança, esposa de 
Ramon Albert, filla i hereva d’Agnès de Vilar, la qual havia fet hereva l’Almoina, 
de 50 sous llegats per dita Agnès. 

N. Ramon de Bruguera. 17 x 26 cms. +Definicions, 50 
 
7077 
1320 maig 13 
Ramon de Montcorb enfranqueix Ramon, fill de Guillema Janer, de 

Ridarenes, per 40 sous 



N. Pere de Santantoni, d’Hostalric. Amb firma de Pere de Montcorb, 
procurador de Brunissendis, esposa de Ramon de Montcorb. 16 x 22 cms. 
+Definicions, 51. 

 
7078 
1339 setembre 6 
Ramon Domènec, de Millàs, parròquia de Madremanya, legítim administrador 

del seu fill Guillem, firma rebut a Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, com 
a marmessor de Ramon Domènec, rebut de 200 sous, llegats a dit Guillem en 
codicil. 

N. Jaume Tresfort. 17 x 35 cms. +Definicions, 52. 
 
7079 
1351 juliol 18, Girona 
Fra Ramon Taleixà, prior dels carmelites de Girona, i Berenguer de Santromà, 

ciutadà de Girona, marmessors d’Agnès, viuda de Berenguer de Vilar, jurista de 
Girona, firmen rebut a Francesc Andreu, procurador de l’Almoina, de 900 sous, 
dotació de dues llànties fundades al monestir de Santa Margarida de Mallorca, on 
havia estat monja Berenguera, filla de dita Agnès. 

N. Jaume Comte. 24 x 33 cms. +Definicions, 55. 
 
7080 
1429 febrer 28, Barcelona 
La reina Violant, viuda del rei Joan, firma rebut a Pere de Bergadà, paborde 

de l’Almoina, d’un reliquiari i un retaule petit de fusta que li havia empenyorat 
per fermança d’un préstec de 100 florins que dit Pere li havia fet. 

N. Bartomeu Masó. 31 x 41 cms. +Definicions, 56. 
 
7081 
1364 
Àpoca de llegats del testament de Francesc Andreu. 
+Definicions, 58. 
 
7082 
1366 juliol 18, Girona 
El bisbe Ennec de Valtierra firma rebut a Nicolau de Font i Ramon Masó, 

procuradors de l’Almoina, de 237 sous 6 diners que li devien per mòltes de gra 
efectuades als molins episcopals de Paret Rufí. 

N. Nicolau de Figuera, de la cúria episcopal. 18 x 28 cms. +Definicions, 59. 
 
7083 
1270 novembre 13 
Ramon Ferrer, de Franciac, cedeix a Guillem Gaufred, prevere de capítol de la 

seu, el seu dret sobre 1.224 sous que li deuen Marquès de Santacecília i Pere de 
Cornellà, procurador de l’Almoina. 

N. Bernat de Vic. S. Bernat Palol. 15 x 18 cms. +Definicions, 61. 
 
7084 
1361 novembre 8, Girona 



Miquel Martí, mercader de Girona, reconeix a la seva esposa Constança, filla 
de Pere Traver, de Blanes, que de la dot d’ella va vendre una casa i terra a Blanes i 
1/6 de la barca de Guillem Massanet per 120 lliures, però declara haver bestret de 
diners propis 20 lliures 10 sous, comptes que dita Constança aprova. 

N. Bernat Pintor. Carta partida. 19 x 28 cms. +Definicions, 62. 
 
7085 
1384 gener 31, Girona 
Margarida, esposa de Guillem Ramada, blanquer de Girona, filla de Miquel 

Martí, draper, firma rebut a Constança, mare seva, de 100 sous, llegats pel seu 
pare en testament. 

N. Pere Pinós. 11 x 23 cms. +Definicions, 63. 
 
7086 
1277 octubre 16 
Alambors, esposa de Pau de Sobreporta, firma rebut a Esteve de Pedret, 

Marquès de Santacecília i Jaume de Far, marmessors de mestre Ramon Joan, 
doctor de la seu, de 550 sous, part dels 2.000 que dit mestre li havia llegat. 

N. Miquel d’Om. 10 x 16 cms. Hi ha dos exemplars. +Definicions, 64. 
 
7087 
1279 maig 1 
Bellhom Efraim jueu de Girona, firma rebut a Arnau de Camós, cavaller, de 

160 sous bar., part d’un deute de 400 sous melg. de capital i 80 d’interès que li 
devien Bernat d’Aiguaviva, fill de Pere Ramon de Vilademany, Ferrer de Tavertet, 
Ponç Roig, cavaller, Bernat Arnau de Vilaür, Bernat de Pou, el dit Arnau de 
Camós i altres. 

N. Miquel d’Om. S. Besalú Burgués. Carta partida. 16 x 18 cms. Signatura 
hebrea. +Definicions, 65. 

 
7088 
1302 juny 17 
Galceran de Puigpardines, de Bas, firma rebut a Bartomeu de Mitjavila, 

majordom del bisbe de Girona, de 800 sous que se li devien des de juliol de 1301. 
N. Pere Barber. 13 x 21 cms. +Definicions, 66. 
 
7089 
1394 març 12, Girona 
Berenguer de Llabià, donzell, en nom propi i de la seva esposa Magdalena, 

firma rebut a Pere de Fàbrega, paborde de l’Almoina, de 17 lliures 10 sous, pensió 
anual d’un censal que li fa la mateixa Almoina. 

N. Narcís Simó. 14 x 26 cms. +Definicions, 67. 
 
7090 
1398 maig 2 i altres dates 
Miquel Cellera, obtentor del benefici de Santa Maria, de l’església del 

Mercadal, firma rebut a Pere de Fàbrega, procurador de l’Almoina, de 104 sous 2 
d., meitat dels 208 sous 4 d. que l’Almoina fa cada any al seu benefici. 

N. Narcís Simó. Hi ha dos rebuts més, de 1398 i 1399. 39 x 28 cms. 
+Definicions, 69. 



 
7091 
1310 maig 3 
Berenguer de Bellsoler, fill de Berenguer de Bellsoler i Berenguera, i la seva 

mare, de Serinyà, firmen rebut a Arnau de Portell, del mateix lloc, de 50 sous que 
devien per una paga del dot de Gueraua, filla de dit Arnau i esposa de Berenguer 
de Bellsoler jove. 

N. Joan de Reixach. 12 x 18 cms. +Definicions, 70. 
 
7092 
1321 abril 4 
Guillema, esposa de Guillem de Trull, de Vilavenut, el seu marit i la seva filla 

Guillema, firmen rebut a (...) del mas Serraïnat de Biert, marit de dita Guillema 
jove, de 600 sous de dot. 

N. (...) de Reixach, de Banyoles. 10 x 19 cms. +Definicions, 71. 
 
7093 
1321 octubre 21 
Dalmau de Darnius, fill de Guillem de Darnius cavaller, firma rebut a Arnau 

de Canadal de Pols i a la seva esposa Ermessendis, de 500 sous, que rep per raó del 
dot de la seva esposa Sibilꞏla, filla de dit Arnau. 

N. Berenguer Bigorra. 12 x 25 cms. +Definicions, 72. 
 
7094 
1324 maig 17, Girona 
Bonjuan Bedós, jueu de Girona, firma rebut a Berenguera, viuda de Pere 

Bosch, de Sant Dalmai, de 100 sous que aquest li devia des de l’any anterior. 
N. Joan de Masdemont. 11 x 23 cms +Definicions, 73. 
 
7095 
1334 desembre 17 
Berenguer Teixidor, d’Ollers, firma rebut a Arnau de Trull, de Vilavenut, de 

25 sous, part d’un debitori de 236 sous, firmat per Guillem Trull, Guillema, esposa 
seva i Ermessendis, filla de dita Guillema. 

N. Galceran de Bàscara. 10 x 28 cms. +Definicions, 75. 
 
7096 
(1335) 1336 gener 3 
Berenguer de Palol, cavallerr de Vilopriu, firma rebut a Guillem Pagès de 

Valldavià., de 60 sous per firma de la dot de l’esposa d’aquest, que valia 800 sous 
melg. 

N. Llorenç Lluqués. 9 x 23 cms. +Definicions, 77. 
 
7097 
(1336) 1337 febrer 27 i març 5 
a) Joan de Salze, clergue de Girona, firma rebut a Pere de Casadevall, paborde 

de l’Almoina i a Pere Corder, clergue, marmessors d’Hug de Cruïlles, abat de Sant 
Feliu de Girona, de 800 sous que havia prestat a dit abat. 



b) Bernat Juiana, rector de la casa de Sant Jaume de Pedret, de Girona, firma 
als mateixos rebut de 43 sous 9 d., que se li devien per haver servit a la seu en lloc 
del dit abat. 

N. Pere Massanet. 33 x 31 cms. +Definicions, 78. 
 
7098 
1478 juliol 21, Girona 
Joan Sarriera, cavaller de Girona, hereu del seu fill Joan, que ho era al seu 

torn de Joan Pere Sarriera, germà de l’atorgant, firma rebut a Narcís Bruguera, 
paborde de l’Almoina. De 45 lliures que havia ingressat a compte seu al banc de 
Francesc Vedruna, de Girona, per lluïr un censal. 

N. Ramon Mercader. 23 x 32 cms. +Definicions, 79. 
 
7099 
1340 maig 10, Girona 
Bonjuan Salendí, jueu de Banyoles, procurador de Mosé Cabrit, també de 

Banyoles, firma rebut a Maria Martorell i al seu marit Pere Martorell, de Santa 
Maria de Camós, pagats a la taula de Feliu Gener, banquer de Girona, d’un deute 
que tenien a Pere de Fàbrega, de Porqueres, germà de dita Maria, part d’un 
debitori firmat per Pere de Fàbrega i la seva esposa Arnaula a dit Cabrit, per 
valor de 700 sous. 

N. Ramon Viader. 20 x 25 cms. +Definicions, 80. 
 
7100 
1550 setembre 1, Barcelona 
Antoni Prat àlies Roure, de Salitja, terme del castell de Brunyola, firma rebut 

a Atoni Bosquets, protector de l’Almoina, de 11 lliures 16 sous 3 diners que havia 
bestret per despeses en la causa entre el comú de Brunyola i l’Almoina. 

N. Jeroni Mollet. 22 x 21 cms. +Definicions, 82. 
 
7101 
1345 juny 13 
Pere Saposa, panyeter de Girona, firma rebut a Bernat de Bosch, de Sant 

Dalmai, de 18 lliures, un llit i roba, dot de Berenguera, cunyada de dit Bosch i 
esposa de l’atorgant. 

N. Francesc Viader. 14 x 20 cms. +Definicions, 83. 
 
7102 
(1346) 1347 febrer 6 
Fra Ponç de la Bisbal, prior dels dominics de Girona, firma rebut a Joan 

Albert, fill de Ramon Albert difunt, d’un calze de valor 200 sous, rebut per 
mediació de Berenguer Eimeric, argenter de Girona. 

N. Arnau de Pols. 17 x 23 cms. +Definicions, 84. 
 
7103 
1346 setembre 11 
Fra Francesc Compte, guardià dels franciscans de Girona firma rebut a Joan 

Albert, fill de Ramon Albert difunt, d’un calze valorat en 10 lliures. 
N. Arnau de Pols. 15 x 27 cms. +Definicions, 85. 
 



7104 
1348 setembre 19 
Ramon Sunyer, domer de Terrades, firma rebut a Ramon de Clota, clergue 

marmessor de Bernat Sart, clergue de la seu, de 20 sous per celebrar misses a 
Terrades. 

N. Pere Amich, de la cúria episcopal. 18 x 28 cms. +Definicions, 86. 
 
7105 
1351 abril 12, Girona 
Bartomeu Ferrer i Berenguer Busquets, clergues de la seu, marmessors de 

Jaume Nadal, clergue de Sant Daniel, firmen rebut a Viurevol Bartalech, jueu de 
Girona, tutor de Caterina, filla i hereva de Francesc Barrot, baster de Girona, de 
50 lliures que devia a dit Jaume Nadal, fill de Nadal Manlo, dot de Brunissendis, 
germana de Jaume Nadal i esposa de Francesc Barrot. 

N. Francesc Viader. 24 x 32 cms. +Definicions, 88. 
 
7106 
1362 agost 13, Girona 
Francesc Saplana, de Canet, i Castelló Lladó, de Sant Medir, marmessors de 

Dolça, filla de Pere Lledó de Sant Medir, firmen rebut a Joan de Rairet, beneficiat 
de Sant Feliu de Girona, i a Nicolaua, viuda de Guillem Irondell, mestre en 
medicina de Girona, de 45 sous 8 diners que es devien a dita Dolça pel seu treball 
de criada. 

N. Bernat de Cantallops. 16 x 35 cms. +Definicions, 92. 
 
7107 
1364 agost 20, Girona 
Berenguer Espigoler, oficial del bisbe, firma rebut a Nicolaua, viuda de 

Guillem Irondell, mestre en medicina de Girona, de 1.360 sous que aquest havia 
llegat per causes pies, i de 10 florins donats a l’Almoina, de firma que ja no resta 
sinó lliurar 40 florins d’or per a un calze per a l’església de “Bessia” (Béziers?). 

N. Berenguer Guerau, de la cúria episcopal. 42 x 31 cms. +Definicions, 93. 
 
7108 
1373 octubre 7, Girona 
Francesc de Raset, donzell, firma rebut a Joan Albert, ciutadà de Girona., de 

10.000 sous, primer pagament dels 18.000 del dot i aixovar de Blanca, germana de 
dit Joan i esposa de l’atorgant, que li són donats en censals. 

N. Guillem Llobet. 23 x 43 cms. +Definicions, 99. 
 
7109 
1384 juliol 6, Girona 
a) Bernat Estruch, ciutadà de Girona, reconeix deure a la seva esposa Elvira, a 

més del dot de 23.000 sous, 7.000 sous de l’herència d’Elvira (...). 
b) Bernat Estruch firma debitori a la seva esposa Elvira de 700 sous. 
N. Berenguer Capella. 49 x 28 cms. +Definicions, 101. 
 
7110 
1395 novembre 15, Girona 



Dalmau Pons, batlle de Camallera, amb consentiment de Pere Batlle, batlle del 
castell de Rabós, firma rebut a Elvira, esposa de Bernat Estruch, i a Arnau ça 
Ramada, mercader de Girona, de 4.000 sous, per raó del dot de Nicolaua, filla de 
Guillem Vicenç, cirurgià de Girona, esposa de dit Dalmau. 

N. Guillem Llobet. 22 x 32 cms. +Definicions, 104. 
 
7111 
1404 març 7, Girona 
Narcisa, viuda de Pere Cantó, jurista de Girona i tudriu del seu fill Nicolau, 

firma rebut a Blanca, esposa de Guillem de Santmartí, jurista de Girona i filla de 
Joan Albert, ciutadà de Girona, d’11 lliures 18 sous, resta del dot degut a dit Pere 
Cantó. 

N. Berenguer Ferrer sa Sala. 18 x 35 cms. +Definicions, 106.  
 
7112 
1406 desembre 15, Girona 
Narcís de Portell, jurat i clavari dels jurats de Girona, firma rebut a Francesc 

de Santceloni, Joan de Riera i Elvira, viuda de Bernat Estruch, marmessors de dit 
Joan Estruch, de 69 lliures 19 sous, que aquest devia a la ciutat per venda d’uns 
censals. 

N. Pere Pinós. 26 x 25 cms. +Definicions, 107. 
 
7112 
1406 octubre 26, Girona 
Narcís Huguet de Portell i Nicolau Vilar, mercaders, i Guillem Pellicer, 

botiguer, auditors de comptes de la ciutat de Girona, aproven a Elvira, viuda de 
Bernat Estruch, Francesc de Santceloni i Joan de Riera, marmessors de dit Bernat 
Estruch, els comptes de la talla que llevava Pere Domènech, per 3.789 lliures. 

N. Pere Pinós. 40 x 54 cms. +Definicions, 108. 
 
7113 
1564 octubre 3, la Bisbal 
Joan Fina, pagès de Fonteta, terme de la Bisbal, firma rebut a Joan Valor àlies 

Moradell, de Serra, de 29 lliures, a lluïció de tres censals. 
N. Galceran Pons. 27 x 24 cms. +Definicions, 109. 
 
7114 
1417 octubre 26, Girona 
Pere Miró, Joan Anglès i Pere de Bosch, cònsols, i Joan de Costa, comanador 

de l‘hospital nou de Girona, firmen rebut a Francesc de Santceloni i Joan de Riera, 
ciutadans, Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina i Miquel Vila, botiguer, 
marmesors d’Elvira, viuda de Joan Estruch, de 24 lliures de les 50 llegades a 
l’hospital, que han estat esmerçades en roba de canyamàs. 

N. Miquel Pere. 26 x 24 cms. +Definicions, 111. 
 
7115 
1483 maig 23, Girona 
Joan Guerau, paraire de Girona, firma rebut a Pere Ramon Mut, paborde de 

l’Almoina, de 33 lliures, part de les 55 que li havia promès per dotar Nracisa, 
neboda del paborde, filla de Miquel Mut de Salt, i esposa de l’atorgant. 



N. Narcís Cotxa. 11 x 22 cms. +Definicions, 112. 
 
7116 
1638 agost 20, Girona 
Pere Alzedar, rector i administrador dels aniversaris de Sant Daniel, firma 

rebut a Pere Bosch, del mateix lloc, de 20 lliures a lluïció d’un censal creat el 1618. 
N. Pere de Casadevall. 21 x 14 cms. +Definicions, 113. 
 
7117 
1567 març 2, Brunyola 
Dalmau Caunet, pagès natural de Riudarenes i veí de Sant Dalmai, firma 

rebuta Joan Bosch, pagès de Sant Dalmai, de 32 lliures de dot de Magdalena, 
esposa de l’atorgant i cosina de dit Joan. 

N. Joan Benet Pasqual. 15 x 21 cms. +Definicions, 114, 
 
7118 
1570 octubre 15, Brunyola 
Esteve Puig, pagès de Brunyola, firma rebut a Joan Bosch, de Sant Dalmai, de 

70 lliures, donació feta a Marianna, esposa de dit Esteve i filla de dit Joan, en 
concepte de legítima. 

N. Joan Benet Pasqual. 12 x 24 cms. +Definicions, 115. 
 
7119 
1586 octubre 5, Verges 
Onofre Quintana, natural de la Vall, de Verges, firma rebut a Margarida 

Metge i Nicolaua, viuda de Guerau Nicolau, pagès del veïnat de Mata a Viladesens, 
de 125 lliures, dot d'Antiga, esposa de l’atorgant. 

N. Fèlix Palol, 16 x 16 cms. +Definicions, 117. 
 
7120 
1597 agost 21, Peretallada 
Margarida Begur, esposa de Joan Begur de Fontclara, viuda en primeres 

núpcies de Montserrat Marquès, de Palau-sator, firma rebut a Joan Ferrer àlies 
Bosch, de Palau-sator, de 30 lliures deles que tenia debitori. 

N. Sadurní Rocosa. 27 x 24 cms. +Definicions, 118. 
 
7121 
1603 setembre 20, Girona 
Gaspar Bosch, treballador de Torroella de Montgrí, fill de Galceran Riera 

àlies Bosch, de Sant Dalmai, i de Caterina Boschy, propietària del mas Bosch, 
firma rebut al seu nebot Salvi Bosch, de Sant Dalmai, de 25 lliures en concepte de 
legítima. 

N. Miquel Vila. 18 x 21 cms. +Definicions, 119. 
 
7122 
1668 juliol 15, Girona 
Joan Batlle del Portal, pagès de Flaçà, i Caterina Batlle i Vidal, esposa seva i 

filla de Joan Vidal, propietari del mas Vidal de Flaçà i de Maria Vidal i Mateu, 
firmen rebut a Ponç Juià, beneficiat de Sant Feliu de Girona i marmessor de 



Bartomeu Xifre (o Gifre), de 40 lliures, procedents de la causapia fundada per 
aquest per casar donzelles de la seva família. 

N. Pere Rosselló. 18 x 26 cms. +Definicions, 122. 
 
7123 
1229 maig 23 
Bartomeua, amb consentiment del seu marit, Ramon Andreu, defineix a Martí 

Vic i Berenguera, apres seus, la elgítima per 600 morabatins alfonsins. 
N. Bernat de Vic, de Girona. S. Pasqual. 17 x 16 cms. +Definicions, 124. 
 
7124 
1235 maig 1 
Berenguer, Joan i Maria, fills de Ponç de Poblet, firmen rebut al germà Arnau 

de la legítima i herència. 
N. Bernat de Vic, de Girona. S. Pasqual. Còpia de 1235. 51 x 12 cms. 

+Definicions, 125. 
 
7125 
(1242) 1243 gener 12 
Pere de Cornellà i Martí de Cornellà convenen amigablement en la divisió de 

béns que foren del seu pare Ramon; Pere es queda amb l’obrador del pare i Martí 
amb la possessió que aquest havia comprat a Bernat Renall per 250 sous, situada a 
Corts. 

N. Bernat de Vic, de Girona. Còpia de 1243. 26 x 22 cms. +Definicions, 126. 
 
7126 
(1265) 1266 març 4 
Berenguer de Jafre, rector de l’altar de Sant Benet de la seu, remet a Arnau de 

Calonge, prevere de capitol de la mateixa, totes les qüestions pendents per raó de 
60 maimondines que dit Arnau, quan era rector de dit altar, rebé dels béns de Pere 
de Prat, canonge de Sant Feliu de Girona. 

N. Ramon Oller de Palol, de la cúria episcopal. 17 x 27 cms. +Definicions, 128. 
 
7127 
(1267) 1268 gener 12 
Elicsendis i Brunissendis, filles d’Arnau Erenic, de Sant Pere de Llaner, bisbat 

d’Elna, firmen rebut al seu fermà Ferrer Erenic de 200 i 20 sous melgoresos 
respectivament, en concepte de legítima. 

N. Pere del Bosc, d’Estoer. 10 x 20 cms. +Definicions, 129. 
 
7128 
1277 juny 8 
Arnau de Vilademany remet a Marquès de Santacecília i Pere de Fontclara, 

marmesors de Bernat de Vic, qualsevol petició i demanda, per 266 sous. 
N. Miquel d’Om. S. Guillem Fullà. 10 x 28 cms. +Definicions, 130. 
 
7129 
1282 setembre 13 
Bernat de Trull, natural de Vilavenut, fill de Joan de Trull i de Girona, veí de 

Banyoles, defineix al seu germà Berenguer de Trull la legítima, per 50 sous. 



N. Bernat de Reixach, de Banyoles. 19 x 21 cms. +Definicions, 131. 
 
7130 
1284 abril 20 
Saura, filla de Ponç Roig, cavaller, i de la seva esposa Brunissendis, amb 

consentiment de Guillem de Mansolí, marit seu, defineix a la seva germana la 
legítima per 1.070 sous. 

N. Joan Palahí, de Santa Coloma de Farners. Còpia de 1301. 25 x 23 cms. 
+Definicions, 132. 

 
7131 
1303 octubre 10 
Berenguer de Coromina, teixidor de Girona, defineix la legítima als seus pares, 

Pere de Coromina i Maria, de Canet, per 50 sous. 
N. Pere Burgués. 16 x 28 cms. +Definicions, 134. 
 
7132 
1304 abril 14 
Gueraua, filla d’Arnau de Portell i Guillema, esposos, amb consentiment de 

Berenguer de Bellsolell, marit seu, defineix la legítima als seus pares per 470 sous. 
N. Bernat de Reixach, de Banyoles. S, Guillem de Quer. 21 x 26 cms. 

+Definicions, 135. 
 
7133 
1309 octubre 29 
Guillem de Martorell, veí de Santa Eugènia, fill de Pere de Martorell i 

Guillema, esposos, defineix la legítima al seu germà Bernat per 500 sous. 
N. Jaume Tresfort. 20 x 24 cms. +Definicions, 136. 
 
7134 
1312 setembre 20 
Vidal de Queixàs, banquer de Girona, defineix a la seva germana Caterina tots 

els deutes fins al dia present. 
N. Jaume Tresfort. 10 x 22 cms. +Definicions, 137. 
 
7135 
1315 juny 5 
Vidal de Queixàs, fill de Vidal de Queixàs, ciutadà de Girona, relleva Ramon 

Albert, draper de Girona, de totes les obligacions que pugués tenir a la banca de 
dit Vidal. 

N. Jaume Tersfort. 13 x 28 cms. +Definicions, 138. 
 
7136 
1318 maig 26 
Fra Martí d’Oros, castellà d’Amposta de l’orde de l’Hospital, defineix a 

Ramon Albert, ciutadà de Girona, totes les possibles demandes. 
N. Guillem de Quer. 26 x 26 cms. +Definicions, 139. 
 
7137 
(1332) 1333 gener 18 



Maria, filla de Bernat de Cases i Maria, esposos de Santa Maria de Camós, 
amb consentiment del seu marit Guillem de Bach, firma rebut al seu germà Arnau 
de la legítima de 600 sous i de l’aixovar, que també es valora. 

N. Pere Amich, de Banyoles. 19 x 25 cms. +Definicions, 142. 
 
7138 
1335 maig 2 
Guillem de Bach, de Santa Maria de Camós, firma rebut a Arnau de Cases, del 

mateix lloc, de 50 sous, dot de la seva esposa Maria, germana de dit Arnau. 
N- Pere Amich, de Banyoles. 9 x 16 cms. +Definicions, 143. 
 
7139 
1338 abril 9 
Berenguer de Santceloni, ciutadà de Girona, atès que Agnès de Vilar, viuda de 

Berenguer de Vilar, jurista de Girona, va instituir hereva la seva filla Sança, i si 
aquesta premoria, li substituí l’atorgant, i li llegà 200 sous a ell i 2.000 a les seves 
filles, a condició de que definís a dita Sança tots els drets i qüestions que pugués 
tenir, i atès encara que dita Sança havia fet hereva l’Almoina, composa amb 
Gispert Fulcarà, representant d’aquesta, el seus drets per 3.000 sous. 

N. Jaume Comte. 37 x 37 cms. +Definicions, 144. 
 
7140 
1358 setembre 28, Barcelona 
Pere de Bertrallans, ciutadà de Barcelona, administrador de l’herència del seu 

oncle Ramon de Bertrallans, atès que Sibilꞏla, filla de dit Ramon, ha casat amb 
Guillem d’Olivella, i després de la mort d’aquest, amb Jaume de Sos, dotada amb 
11.000 sous i una casa a Barcelona, atès encara que l’altra filla de dir Ramon, 
Maria, dotada amb 15.000 sous, ha casat amb Pere de Font, mercader de 
Barcelona, defineix a l’esmentada Sibilꞏla els comptes de l’herència. 

N. Guillem de Montmany. 35 x 56 cms. +Definicions, 145. 
 
7141 
1351 novembre 3, Girona 
Elvira i Caterina, filles i hereves d’Arnau Perpinyà, ciutadà de Girona, 

reconeixen a Ramon Martí de Peralada, que ha donat comptes junt amb Bonanat 
de Tornavells i Elvira, oncle i mare d’elles respectivament, dels seus deutes i 
censos, i que han estat saldats. 

N. Jaume Comte. 30 x 35 cms. +Definicions, 146 
 
7142 
1354 gener 25, Girona 
Elvira, filla i hereva d’Arnau Perpinyà, mercader de Girona, amb 

consentiment de Bonanat Tornavells, oncle seu, Arnau Rafart, Francesc de Trilla, 
Francesc de Cirer i Bonanat de Campllong, parents seus i amb intervenció de 
Guillem de Vinyoles, jutge ordinari de Girona, aprova els comptes donats per la 
seva mare Elvira, de la seva pròpia tutoria. 

N. Jaume Comte. 33 x 40 cms. +Definicions, 147. 
 
7143 
1358 juliol 18, Girona 



Simó de Palol, cavaller, Guillem Sunyer i Guillem d’Abadia, inquisidors reials 
contra els oficials infidels, defineixen el procés contra Joan Albert, antic 
mosatassaf de Girona, instat pel fiscal Guillem Baier. 

N. Bartomeu d’Avellaneda. 22 x 59 cms. +Definicions, 148. 
 
7144 
1356 abril 1, Girona 
Salvador Feliu, ciutadà de Barcelona, defineix a Agnès, viuda de Bernat de 

Torre, tots els deutes per 200 sous, en composició tractada per Pere Albert, ciutadà 
de Girona 

N. Guillem Llobet. 21 x 56 cms. +Definicions, 149. 
 
7145 
1363 setembre 19, Girona 
Guillem de Fonts, regent de l’oficialat diocesà, reconeix a Dalmau de Canadal, 

cavaller marmessors de la seva esposa Blanca, que donà bon compte de la seva 
marmessoria a Bonanat Veray, clergue de la seu, excepte d’un mantell de 90 sous 
que havia estat llegat a Francesca, monja de Sant Feliu de Cadins. 

N. Berenguer Moragues, de la cúria episcopal. 39 x 31 cms. +Definicions, 150. 
 
7146 
1385 agost 1, Girona 
Pere Miquel, de la Bisbal, defineix a Pere Bruguera, taverner de Girona, tots 

els deutes que pugués tenir-li fins al dia present. 
N. Guillem de Coll. 18 x 38 cms. +Definicions, 151. 
 
7147 
1389 febrer 6, Girona 
Pere Miquel Salip, fill de Guillem Salip, espaser de Girona, firma al seu pare 

definició dels béns que havien estat de la seva mare Francesca, que pugen a 2.000 
sous. 

N. Berenguer Capella. 32 x 30 cms. +Definicions, 152. 
 
7148 
1365 novembre 15, Girona 
Ramon Tortosa de Queixàs i el seu germà Pere liquiden la “companyia de 

Caulés” i reparteixen deutes i beneficis amb Guillem Berenguer de Queixàs, 
Nicolau Borra, Francesc de Queixàs i Berenguer de Queixàs. 

N. Joan de Fontcoberta. 53 x 46 cms. +Definicions, 153. 
 
7149 
1366 octubre 22, Girona 
Caterina, filla i hereva de Francesc Barrot i Beatriu, esposos de Girona, esposa 

que fou en primeres núpcies de Bernat Viurevol, pellicer de Girona, i en segones, 
de Guerau Parell, qüestor, atès que durant el seu primer matrimoni, amb 
consentiment de Maria, esposa de Viurevol Bartalech, saig de la vegueria de 
Girona, àvia seva paterna, i de Bernat Adroher, domer de Canet d’Adri i de Pere 
Adroher, de Constantins, cosins seus, havia definit a dit Viurevol Bartalech la 
tutoria sense intervenció del jutge ordinari de Girona, ratifica ara la definició. 

N. Bonanat Nadal. 39 x 36 cms. +Definicions, 154. 



 
7150 
1406 juny 26, Girona 
Guillem Vengut, fill de Guillem Vengut, jurista de Girona, i hereu del mateix 

per mort de les seves germanes Blanca i Margarida, aprova els comptes que li 
presenta Agnès, viuda del difunt, sobre la seva dot i esponsalici. 

N. Pere Cervià. 39 x 40 cms. +Definicions, 155. 
 
7151 
1421 juny 30, Barcelona 
Miquel de Santacília, mercader de Girona i batlle reial el darrer trienni, de la 

ciutat, i Joan Rovira, botiguer, sots-batlle durant el mateix lapse de temps, es 
defineixen mútuament els comptes dels seus oficis i es declaren no deure’s res 
mútuament per despeses fetes en l’exercici dels esmentats oficis. 

N. Jaume Nadal. 42 x 58 cms. +Definicions, 156. 
 
7152 
1418 abril 16, Girona 
Magdalena, viuda de Francesc de Queixàs, escriptor de Girona, atès que 

Narcís Bells, blanquer de la ciutat, li ha prestat diversos serveis, li fa donació de 
tots els seus béns i drets, amb reserva de 20 lliures. 

N. Bernat Ferrer. 37 x 38 cms. +Definicions, 157. 
 
7153 
1496 juny 8, Girona 
Llorenç Guinau, canonge de Vilabertran, i Bernat Guinau, blanquer de 

Girona, procuradors de Jaume Blanc, pagès de Vilabertran, hereu de Llorenç 
Blanc, del mateix lloc, defineixen a Nicolau Masdeu, paborde de l’Almoina, Bernat 
de Santdionís, donzell i Narcís Romaguera, beneficiat de la seu, marmessors de 
Clara, viuda de Martí Azemar, notari de Girona, els drets que el seu principal 
pogués tenir sobre l’herència de l’esmentada Clara, per 11 lliures. 

N. Joan Guilana. 18 x 34 cms. +Definicions, 159. 
 
7154 
1537 maig 9, Cassà 
Elena, esposa de Guerau Parades i filla de Joan Teixidor, neboda d’un altre 

Joan Teixidor de Cassà de la Selva, firma a aquest darrer rebut de la seva legítima, 
per 30 lliures. 

N. Gregori Cendra. 37 x 31 cms. +Definicions, 162. 
 
7155 
1621 febrer 15, Girona 
Maria Castelló, viuda d’Antic Castelló, ferrer de Girona, d’una part, i Pere 

Bosch, pagès de Sant Dalmai, d’altra, es remeten mútuament totes les questions i 
demandes. 

N. Joan Riurans. Còpia posterior. 16 x 25 cms. +Definicions, 166. 
 
7156 
1200 abril 23 



Acta de consagració, feta a precs de Ramon de Farners, pel bisbe Arnau de 
Creixell, de l’església de Santa Maria, situada al peu del castell de Farners, a la 
que dit Ramon fa donació d’un camp situat a Madrencs que tenen Pere Deumal i 
Guillem Mir; una possessió de Fornells, dita Avellaneda, que tenen Bernat de 
Llémena, Berenguer de Roser, Guillem d’Om i Ramon Tapí; a Vilablareix, terres 
que tenen Pere Bord de Vall-llobera, Estrader Altimir, Arnau Ferrer, Guillem 
sagrera i Ponç Bramon; a Salitja, una terra que té Ramon Roderic, i a Vilobí, un 
camp que conrea Bernat Savaric. 

N. Arnau de Font, prevere. Còpia de 1327, 32 x 29 cms. (=RC, f 161r) Núm. 
163. +General i vària, 1. 

 
7157 
(1208) 1209 març 11 
Gaufred Gilabert enfranqueix Guillem Bessó (Bezonus), que passa a ser home 

propi de Guillem de Cassà, per 20 sous. L’enfranquit promet pagar 6 monedes 
(nummos) de cens i es reserva de redimir-se per 5 sous, i Guillem de Cassà li 
promet de defensar-lo contra tothom. 

N. Bernat Pau de Guardiols. Carta partida. 6 x 18 cms. Núm. 208. +General i 
vària, 2. 

 
7158 
1215 juny 
Pere de Vilablareix, preceptor de Sant Llorenç de les Arenes, enfranqueix 

Ramon des Gadell, fill de Guillem des Guadell. 
N. Ramon, sots-diaca. 11 x 11 cms. Núm. 36. +General i vària, 3. 
 
7159 
1222 agost 13 
Binea (sic) fa heretament al seu fill Pere[Domènec] i a l’esposa d’aquest, del 

seu mas, amb reserva dels drets del seu senyor, Arnau de Gallissà, i de Santa 
Maria d’Amer;i dit Pere el dòna en dot a la seva esposa Ermessendis, la qual li 
correspon amb una vinya, dita d’Arbocet. 

N. (...) 19 x 12 cms. S. núm. +General i vària, 4. 
 
7160 
1229 maig 21 
El bisbe Guillem de Cabanelles firma rebut a Arnau d’Escala de 2.000 sous, 

preu de venda de les cases on aquest habita. 
N. Bonhome. 10 x 15 cms. Núm. 4bis. +General i vària, 5. 
 
7161 
1229 juny 27 
Raimunda Joana ven a Arnau Ferrer la seva part d’alou que té amb 

Berenguera de Castellar i el seu marit, al mas dit de Llonganyes, per 12 sous bar. 
de doblenc. 

N. Pere, prevere. 10 x 16 cms. Mas d’Estanyol. Núm. 15. +General i vària, 6. 
 
7162 
1229 agost 9 



Guillem de Montgrí, sagristà de la seu, Bernat de Santaeugènia i Gilabert de 
Cruilles, constitueixen la seva germana Adelaida de Rupià procuradora per als 
deutes de Ramon de Púbol, als castells de Palol i Monells. 

N. Bonhome, del bisbe. 14 x 17 cms. Núm 24. +General i vària, 7. 
 
7163 
(1233) 1234 febrer 27 
Testament de Ramon de Serinyà, que pren per marmessors la seva esposa 

Catalana, la seva filla Raimunda, Pere, domer de Serinyà i Pere de Soler; elegeix 
sepultura a Sant Esteve de Banyoles, a on dòna el mas de Sords que habita Arnau 
Bonet; fa llegats de devoció; firma a l’esposa l’esponsalici i llega a la seva filla tot el 
seu domini de Serinyà. 

N. Ramon, monjo i sacerdot. 25 x 19 cms. Núm. 119. +General i vària, 8. 
 
7164 
1236 maig 13 
Pere de Santceloni es dòna per ben pagat de tots els deutes que pogués tenir-li 

Pere Isarn, i aquest firma a aquell la venda que li havia fet d’un celler per 550 
sous. 

N. Bernat Esteve, canonge. Carta partida. 10 x 16 cms. Núm. 191. +General i 
vària, 9. 

 
7165 
1242 juny 3 
Poncet Adalbert i el seu fill Poncet lliuren a Berenguer de Llagostera, sagristà 

segon de la seu, les escriptures d’heretament i emancipació de dit Poncet, i pacten 
que, si aquest contreu matrimoni sense llicència del seu pare, Berenguer retorni les 
escriptures al pare, i si ho fa amb llicència, les dóni al mateix Poncet. 

N. Ramon de Cassà. Tres exemplars disposats per partir. 26 x 21 cms. Girona 
II, 47. +General i vària, 10. 

 
7166 
1251 juliol 21 
Riambau de Camós firma debitori a Bernat de Gornal, fill de Pere de Gornal, i 

a Martí de Cornellà, per draps comprats, de 138 sous, que pagarà per la propera 
festa de Tots Sants, i els deixa en penyora una mula de pèl bru. 

N. Joan de Porqueres. 7 x 26 cms. Àpoques, I, 63. +General i vària, 11. 
 
7167 
1261 juny 1 
Blanca, esposa de Pere Alemany, Agnès, esposa de Pere Otger i Guillema, 

esposa de Ramon de Juià, es parteixen els béns del seu pare, Guillem Bru, i de la 
seva mare Ermessendis, situats a Sant Daniel, Sant Joan de Mollet, Sant Martí 
Vell, Juià, Celrà, Llambilles, Aiguaviva, Franciac i Caldes. 

N. Bernat de Vic. S. Joan de Porqueres. Núm. 5. +General i vària, 12. 
 
7168 
1263 agost 13 
Ferrera de Bevià, de Madremanya, filla d’Arnau de Quart, de Sant Feliu de 

Guíxols, amb consentiment del seu nét, Guillem de Bevià, fill de Bernat de Bevià, 



defineix a Quartó de Sant Feliu de Guíxols, germà seu, els drets que pogués tenir 
sobre els béns que foren del seu pare. 

N. Guillem Redorta, de la Bisbal. 13 x 28 cms. Núm. 102. +General i vària, 13. 
 
7169 
1265 març 26 
Raimunda de Serinyà promet a Arnau Negre de Besalú que mantindrà el dret 

de pastura a les seves possesions pels masos de Catalana de Corts, Bernat Vilana, 
Pere Traver i Arnau Devall, tots d’Usall. 

N. Ramon Prat, de Besalú. 13 x 20 cms. Serinyà, 37. +General i vària, 14. 
 
7170 
1266 agost 28 
Fra Ferrer de Cruïlles, prior del monestir de Cervià, enfranqueix Pere Julià, 

fill d’Arnau Pellicer de Puigmanric, per 60 sous. 
N. Bernat Bofill de Raset, domer de Cervià. 10 x 25 cms Núm. 143. +General i 

vària, 15. 
 
7171 
1267 juny 17 
Testament de Berenguer de Canadal, que pren per marmessors el prior de 

Santa Maria de Panissars, Berenguer de Clos, Arnau de Cistella, Ramon de Selva, 
Grimau des Cals i el seu propi germà, Guillem de Canadal; elegeix sepultura a 
Santa Maria de Panissars, on institueix un aniversari; llega al seu cosí Grimau de 
Planes, 150 sous; al seu germà Guillem, el feu d’Oriol, a Navata; a la seva mare 
Sibilꞏla, un aureum; a la seva esposa Guillema, l’esponsalici; institueix hereu el fill 
que ha de néixer, si és mascle, i li substitueix el seu germà Guillem; llega la 
senyoria de Pols a Pere de ses Cals, fill de Grimau de Cals. 

N. Ramon Oller de Palol, de la cúria episcopal. 75 x 30 cms. Núm. 142. 
+General i vària, 16. 

 
7172 
1270 abril 1 
Felip Jordà, prior de Sant Miquel del Fai, reconeix a Guillem de Canemars, 

prevere de la seu de Barcelona, que ha de tenir en violari, per concessió de Bernat 
de Mont-Désir i Pere de Certes, priors de la mateixa casa, dues parts de totes les 
prestacions agràries que aquesta rep al territori de Barcelona. 

N. Pere Marquès, de Barcelona. 20 x 29 cms. Núm 24. +General i vària, 17. 
 
7173 
1272 octubre 17 
Bernat Estruch, fill de Pere Estruch que era anomenat Bernat, firma rebut a 

Guillem Gaufred, prevere de capítol de la seu, de 9.000 sous, preu d’uns masos 
situats a Estanyol i Aiguaviva, dels quals 5.000 han estat satisfets a Guillem Ponç 
de Besalú, a qui s’havien hipotecat dits masos per raó del dot de Beatriu, esposa 
d’aquest i germana de l’atorgant. 

N. Bernat de Vic, de Girona. S. Miquel d’Om. 13 x 22 cms. Núm. 138. 
+General i vària, 18. 

 
7174 



1273 juny 18 
Clàusula del codicil de Guillem de Montgrí, sagristà de la seu, que disposa que 

els diners que li deu Gastó de Bearn es comprin béns per dotar una almoina de 
roba per als frares dominics i franciscans de Girona. 

N. Bernat de Vic. Còpia de 1292. 31 x 23 cms. +General i vària, 19. 
 
7175 
1275 abril 23 
Hug, comte d’Empúries, i el seu fill Ponç Huguet, venen a Arnau de Terrades 

el directe domini, censos i prestacions agràries que reben a les parròquies de 
Fonolleres, Ullastret, Parlavà, Sant Iscle d’Empordà, Sant Mateu de Canet, 
Ultramort i Matella, pel preu de 8.000 sous. 

N. Mateu Eimeric, de Castelló. Còpia de 1478. 28 x 48 cms. +General i vària, 
20. 

 
7176 
1275 agost 13, Girona 
El rei Jaume I confirma el testament i codicil de Bernat de Vic, jutge ordinari 

de Girona, salvant que si el testador tornés a sana memòria, pogués tornar a testar. 
N. Bartomeu de Porta. 23 x 24 cms. Núm. 21.+General i vària, 21. 
 
7177 
(1276) 1277 març 23 
Pere Gelós, en bé d’ànima, es lliura a sí mateix i els seus béns a l’Almoina, en 

mà de Marquès de Santacecília, paborde, i de Pere de Cornellà, procurador, a 
condició de rebre’n menjar, de pa de blat, i vestit, d’estam fort de Narbona o de 
roba de Montoliu, i de donar perpètuament la mateixa Almoina pa als pobres el 
dissabte de Sexagèsima. 

N. Ramon de Cassà. S. Miquel d’Om. Carta partida. 32 x 28 cms. Núm. 45. 
+General i vària, 22. 

 
7178 
(1285) 1286 febrer 18 
Bernat d’Orriols i la seva mare Adelaida d’Orriols enfranqueixen Berenguera, 

filla d’Arnau Ferrer de Vilopriu, per 2 sous 8 diners 
N. Ramon de Puig. 10 x 18 cms. Gaüses 84. +General i vària, 23. 
 
7179 
(1285) 1286 febrer 19 
Berenguera, filla de Ponç de Celrà i esposa de Gil de Santaniol, firma rebut a 

Gillem de Clota, paborde de l’Almoina, de 300 sous bar. de tern, per 33 
morabatins que a ella havia llegat Berenguera, viuda de Ferrer de Bellaguarda, 
cavaller, tia de l’atorgant. 

N. Ramon de Ballescho, clergue de Sant Aniol. 17 x 20 cms. Núm. 28. +General 
i vària, 24. 

 
7180 
(1288) 1289 març 16 



Ponç de Urgio, patró de l’Almoina, atesos els perjudicis que aquesta sofreix, i 
amb consentiment del paborde Guillem de Clota, fa procura a Berenguer de 
Terrades, jurista de Girona, per administrar-la i exigir-ne els crèdits. 

N. Guillem Redorta. 32 x 22 cms. Núm. 4. +General i vària, 25. 
 
7181 
(1290) 1291 gener 18 
L’abat Arnau de Sant Pere de Galligants enfranqueix Perpinyà d’Ollina, fill de 

Guillem d’Ollina i de Raimunda, del Freixe, per 60 sous. 
N. Arnau de Vilar, capellà de Santa Maria del Freixe. 20 x 19 cms. Núm. 8. 

+General i vària, 26. 
 
7182 
1292 maig 19 
Ramon Calvet, jutge ordinari de Girona, confirma la tutoria disposada al 

testament de Pere de Santceloni, ciutadà de Girona, en la persona d’Agnès, viuda 
d’ell, sobre les filles dels mateixos, Margarida i Agnès. 

N. Besalú Burgués. 17 x 21 cms. Núm. 192. +General i vària, 27. 
 
7183 
12293 desembre 8, Girona 
Sentència de Ponç de Urgio, sagristà de la seu, en causa entre fra Pere de 

Quadres, guardià dels franciscans de Girona, i Guillem de Déu, procurador seu, 
d’una part, i Arnau Adroher, paborde de l’Almoina i Berenguer de Terrades, 
procurador seu, de part altra, sobre un llegat de 100 sous de doblenc fet a 
l’Almoina i al dit convent per Pere de Cassà, cabiscol de la seu. 

N. Besalú Burgués. 12 x 30 cms. Núm. 2. +General i vària, 28. 
 
7184 
1294 desembre 9, Tarragona 
Sentència de Ponç de Guàrdia, oficial de l’arquebisbe de Tarragona entre 

Bernat Barrau, procurador de Ramon de Puig, clergue d’Albons, Bernat Pere i 
Ramon Cortada, del mateix lloc, d’una part, i Arnau Adroher, paborde de 
l’Almoina, de l’altra; la sentència confirma la que havia estat donada per l’oficial 
del bisbe de Girona. 

N. Jaume de Palol, de la cúria arxiepiscopal. 37 x 60 cms. Núm. 5. +General i 
vària, 29. 

 
7185 
1294 desembre 13, Tarragona 
Sentència de Pere Batet, canonge de Tarragona, en apelꞏlació de la causa 

iniciada davant Joan de Bianya, oficial del bisbe de Girona, entre Arnau Adroher, 
paborde de l’Almoina, i Gueraua d’Albons, viuda de Berenguer d’Orriols, 
cavaller, sobre un llegat fet a l’Almoina per dit Berenguer. 

N Domènec de Rocafort. 26 x 41 cms. Núm. 6. +General i vària, 30. 
 
7186 
1296 maig 1 



Ferrer de Pardina, batlle de Simó de Gironella, i Arnau Adroher, paborde de 
l’Almoina, es defineixen mútuament les rancúnies personals i les de les famílies 
llurs. 

N. Besalú Burgués. Carta partida. 14 x 19 cms. Núm. 7. +General i vària, 31. 
 
7187 
1296 setembre 2 
Fra Bernat de Canet, monjo piater d’Amer, enfranqueix Guillema, filla de 

Ferrer Sifre, dit Solbat de Barbes, de Riudarenes, per 2 sous 8 diners. 
N. Vidal de Puig, domer de Riudarenes. 17 x 14 cms. Vària pobles, 50. 

+General i vària, 32. 
 
7188 
1297 octubre 31 
Agnès, viuda de Pere de Santceloni, ciutadà de Girona, tudriu de les filles del 

mateix, amb consentiment de Ramon Calvet, jutge ordinari, fa procura per a plets 
a Guillem de Puig, corretger de Girona. 

N. Besalú Burgués. 17 x 22 cms. Núm. 243. +General i vària, 33. 
 
7189 
1304 gener 28 
Agnès, viuda de Pere de Santceloni, ciutadà de Girona, fa procura per a plets a 

Guillem de Puig, veí de Girona. 
N. Guillem Fullà. 15 x 27 cms. Núm. 244. +General i vària, 34. 
 
7190 
1304 octubre 18 
Testament de Berenguer Pons, de Riudellots de la Selva, que pren per 

marmessors Pere Carnut, de Fornells, gendre seu, i Pere Morat, de Riudellots; 
elegeix sepultura a Riudellots; fa llegats de devició; fa deixes a la seva germana 
Guillema; reconeix ser fermança per 300 sous d’un préstec fet a Pere rei i 
Riquensa, nebots seus de Santa Àgata, per Bellshom Efraïm, jueu, i llega part 
d’aquesta suma a ells i part a la filla dels mateixos, Elicsendis; llega 5 sous a la seva 
filla Raimunda i institueix hereu el fill Pere, al que substitueix el fill Berenguer. 

N. Bartomeu Carnut, domer de Riudellots. 31 x 26 cms. Núm. 56. +General i 
vària, 35. 

 
7191 
1307 agost 24 
Berenguer de Palau, sagristà de la seu, confereix a Gispert Fulcarà la prebenda 

i cura de la sagristia segona de la mateixa seu, junt amb els beneficis de Dosquers i 
Bescanó. 

N. Bernat de Beliz, de Granollers. 22 x 32 cms. Núm. 12. +General i vària, 36. 
 
7192 
1308 setembre 6 
Bonanat Carbonell, ciutadà de Girona, com a procurador dels franciscans 

d’aquesta ciutat, ven a Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, les prestacions que 
aquesta havia de fer als frares a causa de llegats de Ferrer de Bellaguarda, 
cavaller, Ramon de Bossac de Godor, Ramon d’Escala, Bernat de Celrà, carnisser, 



mestre Ramon Joan i Guillem Gaufred, per un total de 280 sous anuals, pel preu 
de 6.000 sous. 

N. Besalú Burgués. 37 x 42 cms. Núm. 11. +General i vària, 37. 
 
7193 
(1307) 1308 febrer 20 
Fra Francesc de Vilagrassa, guardià dels franciscans de Barcelona, nomena 

Bonanat Carbonell, ciutadà de Girona, procurador de la casa dels franciscans de 
Girona. 

N. Pere Abril, de Barcelona. Còpia de 308. 35 x 41 cms. Núm. 9 +General i 
vària, 38. 

 
7194 
a) 1271 octubre 25 
Clàusula del testament de Bernat de Prat, de Besalú, que institueix hereu el seu 

fill Ramon de Prat. 
b) 1286 novembre 28 
Clàusula del testament de Ramon de Prat, de Besalú, que institueix hereu el 

seu fill Bernat de Prat. 
c) (1398) 1309 gener 6 
Clàusula del testament de Bernat de Prat, de Besalú, que institueix hereu el seu 

fill Bernat, de béns que té a Besalu, indret de Fornells, i a Borrassà. 
Còpies de 1301, autenticades per Arnau de Mas, notari de Girona. 77 x 28 cms. 

Núm. 65. +General i vària, 39. 
 
7195 
(1308) 1309 març 18 
El bisbe Bernat de Vilamarí fa procura a Gispert Fulcarà, sagristà segon de la 

seu, per firmar alienacions i obligacions del patrimoni episcopal. 
N. Guillem de Socarrats, de la cúria episcopal. 10 x 26 cms. +General i vària, 

Núm. 10. +General i vària, 40. 
 
7196 
1309 maig 1 
Arnau de Serra, jurista de Girona, reconeix a la seva esposa Caterina haver 

rebut d’ella 100 lliures, 50 per mà de Guillem de Busquets, germà d’ella, i 50 a 
través de Bernat Simon, a compte de les 1.000 del dot d’ella. 

N. Besalú Burgués. 11 x 25 cms. Núm. 69. +General i vària, 41. 
 
7197 
1309 agost 21 
Pere Duran de Vilagallart fa procura a Ramon Albert, fill de Pere Albert, de 

Peralada, per recuperar d’Arnau Perpinyà, també de Peralada, 30 sous melg. de 
cens que va vendre sobre el seu hort dit de Pou, pagant-li 300 sous melg. 

N. Jaume Barrachi. Còpia de 1309. 20 x 25 cms. Núm. 245. +General i vària, 
42. 

 
7198 
1313 maig 23 



Arnau Adroher, clergue de Girona, institueix a la seu un benefici a l’altar de 
Santa Anastàsia, dotat amb 400 sous de renda, pels que assigna possessions 
situades a Camós, Borgonyà, Gaüses i Riudellots de la Creu, benefici que assigna a 
Ramon de Clota. 

N. Guillem de Quer. Carta partida. 42 x 42 cms. Núm. 13. +General i vària, 43. 
 
7199 
(1313) 1314 gener 21 
Guillem de Frigola del Bosc, de Santa Maria de Camós, firma debitori a 

Guillem de Crespià, draper de Banyoles, de 90 sous, resta d’un deute que li tenia 
per draps rebuts, i dòna per fiança Bernat de Cases, de Santa Maria de Camós. 

N. Joan de Reixach. 13 x 23 cms. Núm. 210. +General i vària, 44. 
 
7200 
1315 maig 24, Barcelona 
El rei Jaume II concedeix als jurats de Girona, franquesa de quèsties, toltes, 

lleudes, peatges, mesuratges i altres exaccions degudes per la ciutat de Girona, 
amb declaració del mateix, de 1322. 

N. Bernat de Serradell. Còpia de 1344. 66 x 48 cms. Núm. 40. +General i vària, 
45. 

 
7201 
s. d. (1305-1315) 
Arnau de Comes, canonge de Barcelona, executor de la gràcia feta pel papa 

Climent V a Pere de Cardon a, canonge de Lleida, d’una prebenda a la seu de 
Lleida, sotsdelega el sagristà de la mateixa seu, i Jaume del Rei i Ponç de Ribelles, 
canonges de la mateixa, per a l’execució de la referida gràcia. 

34 x 39 cms. Núm. 8 +General i vària, 46. 
 
7202 
1320 maig 20 
El bisbe Pere de Rocabertí, atès que Guillem Gaufred, tresorer de la seu, havia 

llegat a l’Almoina un quartó del delme de Caldes i Francia sebse firma episcopal, 
la concedeix, i rep de l’Almoina en compensació, una cada de Girona, prop del 
forn de Ruca. 

N. Pere Capmany. Carta partida. 48 x 33 cms. +General i vària, 47. 
 
7203 
(1322) 1323 gener 22 
Guillema, viuda de Guillem de Trull, de Vilavenut, i la seva filla Caterina, 

firmen rebut a Arnau de Trull, natural del mas Serraïnat de Biert, marit de dita 
Guillema jove, de 600 sous, donació per causa de núpcies. 

N. Jaume de Puig, de Banyoles. 10 x 21 cms. +General i vària, Núm. 38. Vegeu 
Vilavenut, 57. +General i vària, 48. 

 
7204 
1322 juliol 17 
Pere Ramon Barrera, de Cartellà, i Berenguera, esposos, firmen debitori a 

Arnau Malagelada, clergue de Sant Medir, de 38 sous que aquest els presta 
gratuïtament. 



N. Arnau de Mas. 12 x 24 cms. Núm. 112. +General i vària, 49. 
 
7205 
1324 maig 15 
Bernat Albert, clergue de Girona, requereix els jurats de la ciutat que 

respectin les franquícies de Ramon Albert, fill de Pere Albert, de Girona, 
concedides pel rei Jaume I a la casa que aquest habita, i que havia estat de l’abat 
de Poblet. 

N. Pere Massanet. 36 x 30 cms. Núm. 14. +General i vària, 50. 
 
7206 
1328 maig 5 
Berenguera i Caterina, filles de Pere de Pou, de Campdorà, parròquia de 

Santa Eulàlia Sacosta, hereves de la seva tia Valença, esposa de Jaume Poster, de 
Campdorà, cedeixen a la seva mare Bonanada tots els drets que poguessin tenir 
sobre l’herència. 

N. Ramon Viader. Carta partida. 25 x 29 cms. Núm. 12. +General i vària, 51. 
 
7207 
1328 maig 10 
Guillem Bru, jurista, Ramon de Sitjar i Jaume de Serra, de Girona, 

marmessors de Sibilꞏla de Requesens, viuda del noble Francesc de Requesens, fan 
donació a Marquesa, abadessa de Santa Clara de Castelló, de tots els drets que 
poguessin tenir enfront de Bernat d'Escala de Vinyoles, fiador obligat per 700 sous 
dels 1.233 sous que dit Bernat d’Escala reconegué deure i que Sibilꞏla havia llegat 
al convent. 

N. Pere Massanet. 27 x 36 cms. Núm. 11. +General i vària, 52. 
 
7208 
1328 agost 27 
Bernat de Llach, prevere de capítol de la seu, i Pere de Millàs, clergue de Sant 

Daniel, marmessors de Pere de Miars, paborde de l’Almoina, firmen rebut a 
Bernat de Perer, actual paborde de l’Almoina, de 3.000 sous que aquesta devia a la 
marmessoria. 

N. Pere Ferrer, de la cúria episcopal. 12 x 26 cms. Núm. 2. +General i vària, 53. 
 
7209 
1329 maig 13 
Bernat Besalú de Crosanes (Cruanyes), de Sant Vicenç de Camós i el seu fill 

Bernat, reconeixen tenir en comanda de Bernat de Tallada, de Banyoles, 15 sous 
que pagaran a l’ordre d’aquest. 

N. Bernat de Casademont, de Banyoles. 18 x 25 cms. Signatura hebrea al dors. 
Núm. 74. +General i vària, 54. 

 
7210 
1330 abril 13 
Testament de Ramon de Clota, fill de Berenguer de Clota, de Riudellots de la 

Creu, que pren per marmessors Guillem Torrentà, Vidal de Queixàs i el seu nebot 
Ramon de Clota, clergues de la seu; elegeix sepultura a la seu; fa llegats de devoció, 
entre els quals, el seu breviari gran, que llega a l’església de Sant Miquel de Roca, 



de Crespià; fa llegats a Ermessendis Sunyer, filla d’Arnau Sunyer, de Riudellots, 
Ferrer de Clota, oncle seu, Pere Oller d’Aiguaviva, Ramon de Clota, nebot seu, a 
qui deixa un breviari sense nota, Guillem Llambart de Taialà, el seu nebot 
Berenguer de Clota, Bernat Boser, de Celrà, nebot seu i Berenguera, filla d’aquest, 
Loreta esposa de Bernat Font de Clota i na Muguessa, esposa de Ferrer Mugués de 
Salitja; llega a l’Almoina 1.000 sous; llega al benefici diaconil de Riudellots unes 
possessions situades a Llampaies, Viladesens i Orriols per dotar sufragis, i 
institueix un aniversari a la seu, dotat amb censos. 

N. Ramon Viader. 76 x 62 cms. Núm. 2. +General i vària, 55. 
 
7211 
1315 novembre 7 
Testament de Ramon de Clota, fill de Berenguer de Clota, de Riudellots de la 

Creu, que pren per marmessors Guillem Torrentà, Vidal de Queixàs i el seu nebot 
Ramon de Clota, clergues de la seu; elegeix sepultura a la seu; fa llegats de devoció, 
entre els quals, el seu breviari gran, que llega a l’església de Sant Miquel de Roca, 
de Crespià; fa llegats a Ermessendis Sunyer, filla d’Arnau Sunyer, de Riudellots, 
Ferrer de Clota, oncle seu, Pere Oller d’Aiguaviva, Ramon de Clota, nebot seu, a 
qui deixa un breviari sense nota, Guillem Llambart de Taialà, el seu nebot 
Berenguer de Clota, Bernat Boser, de Celrà,nebot seu i Berenguera, filla d’aquest, 
Loreta esposa de Bernat Font de Clota i na Muguessa, esposa de Ferrer Mugués de 
Salitja; llega a l’Almoina 1.000 sous; llega al benefici diaconil de Riudellots unes 
possessions situades a Llampaies, Viladesens i Orriols per dotar sufragis, i 
institueix un aniversari a la seu, dotat amb censos. 

N. Ramon Viader.  
76 x 62 cms. 
+General i vària, 55 bis. 
 
7212 
1331 agost 28 
Fra Joan Capdevila, comanador del convent de la Mercè de Girona, que ha 

donat a cens a Guillem de Coll, draper de Girona, una casa situada prop del 
convent dels franciscans, promet que farà firmar la concessió pel general de l’orde. 

N. Jaume Tresfort. 21 x 33 cms. +General i vària, 56. 
 
7213 
1332 agost 26 
L’infant Pere, comte d’Empúries, a petició de diversos comissaris de la noblesa 

i l’Església del comtat, promet observar els costums antics pel que fa a salaris i 
peatges d’oficials de justícia en les causes disn del comtat. 

N. Pere Capó, de Castelló. 31 x 45 cms. Núm. 15. +General i vària, 57. 
 
7214 
1332 maig 5 
Ramon Vengut, ciutadà de Girona, fa procura a Ramon Albert, de Girona, per 

administrar els béns que té al Mercadal i per establir una casa i jardí que té a les 
Albergaries per la sagristia segona de la seu. 

N. Jaume Comte. 51 x 35 cms. Núm. 246. +General i vària, 58. 
 
7215 



1333 setembre 10 
Guillem Miquel, de Fonolleres, firma rebut a Pere de Casadevall, paborde de 

l’Almoina, de 520 sous, preu d’una feixa comprada a l’atorgant, situada prop de la 
coromina que l’Almoina té a Fonolleres. 

N. Ramon de Vinyes, de la cúria episcopal. 11 x 20 cms. Fonolleres, 137. 
+General i vària, 59. 

 
7216 
1334 agost 17 
Beatriu, filla de Berenguera Pagès de Valldavià, amb consentiment del seu 

marit, Arnau Esteve, de Jafre, firma rebut a la seva mare Berenguera i al fill 
d’aquesta, Guillem Pagès, de (...) sous melg., d’un llit de 40 i d’un vestit de 70, a 
compte dels 700 de legítima. 

N. Francesc Gispert, de Verges. 9 x 28 cms. Núm. 76. +General i vària, 60. 
 
7217 
1335 abril 19 
Ramon de Clota, clergue de la seu i marmessor d’Arnau Adroher, paborde de 

l’Almoina estat, firma a Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, rebut de 3.577 
sous 7 deiners, dels que Gilabert de Cruïlles, sagristà, Arnau de Palol, tresorer i 
Bernat Barrau havien firmat debitori a l’atorgant. Firma també rebut de 1.300 
sous, resta d’un deute que Pere de Miars, paborde de l’Almoina, havia reconegut 
als dits Clota i Barrau. 

N. Arnau de Mas. Carta partida. 32 x 29 cms. Núm. 29. +General i vària, 61. 
 
7218 
1335 juny 1 
Joan Albert, fill de Ramon Albert, reconeixent haver rebut de la seva mare 

Ava 5.000 sous, n’hi cedeix 1.000 perquè pugui dosposar-ne en testament o de 
qualsevol altra manera. 

N. J aume Tresfort. 29 x 33 cms. Núm. 14. +General i vària, 62. 
 
7219 
1336 abril 5 
El bisbe Arnau de Mont-rodon i el capítol de la seu, ateses les caritats rebudes 

per l’Almoina, determinen que els quartons de pa sigui de 28 unces, i que es 
comenci a distribuir pa el diumenge de la Trinitat fins al dia primer de juny 
exclussiu, augmentant així 26 dies el periode en què es fa la caritat. 

N. Bernat de Verdaguer. Carta partida. 31 x 54 cms. Núm. 16. +General i 
vària, 63. 

 
7220 
1337 desembre 17, València 
El rei Pere IV aprova un compte presentat per Bonanat de Tornavells, de 

l’armament d’una coca armada a Càller per Guillem de Besers, pel que dit 
Bonanat ha de satisfer 3 sous 7 diners per lliura. 

Còpia de 1338. 38 x 32 cms. Núm. 17. +General i vària, 64. 
 
7221 
1338 setembre 9 



Berenguer de Santceloni, ciutadà de Girona, garanteix d’evicció a Pere de 
Casadevall, paborde de l’Almoina, els béns que haviene stat d’Agnès, viuda de 
Berenguer de Vilar, jurista de Girona, i de Sança, filla d’aquesta i viuda de Ramon 
Albert. 

N. Jaume Comte. 22 x 25 cms. Núm. 18. +General i vària, 65. 
 
7222 
1339 octubre 26 
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, promet a Francesc de Terrades, 

jurista, Berenguer de Santceloni i Bernat d’Hospital, marmessors de Sança, viuda 
de Ramon Albert, que farà celebrar dos aniversaris que ella havia instituït en 
testament, dotant-los amb una part del delme de Vilobí i una casa situada al carrer 
de la Draperia de Girona. 

N. Pere Massanet. Carta partida. 53 x 34 cms. Dos exemplars. Núm. 57. 
+General i vària, 66. 

 
7223 
1339 juny 29 
Bernat de Torre, ciutadà de Barcelona firma rebut a Ramon Albert, ciutadà de 

Girona, com a procurador dels creditors d’Arnau de Bastida, banquer de 
Barcelona, d’una quantitat indeterminada de fra Gallart de Balaguer, prior de 
Montserrat. 

N. Arnau Saborit. 24 x 26 cms. Núm. 79. +General i vària, 67. 
 
7224 
1340 abril 27, Ullà 
Guillem, prior del monestir d’Ullà, a fi de satisfer un deute de 25,000 sous, ven 

a Pere Morer i al seu fill Arnau Morer el domini directe del mas Morer de 
Viladesens, per 1.550 sous. 

N. Jaume Comte. 66 x 46 cms. Núm. 5. +General i vària, 68. 
 
7225 
1341 novembre 2, Palau (Elna) 
Ramon Martí, de Palau (Elna), firma debitori a Guillem Camp, del mateix lloc, 

de 22 sous 6 diners, per delegació de Ramon Devoch, a qui els devia. 
N. Bernat Bolet, notari del bisbe d’Elna. 11 x 17 cms. Núm. 220. +General i 

vària, 69. 
 
7226 
1342 agost 12 
Fra Castelló d’Estrada, novici del convent del Carme de Girona, fill de 

Perpinyà Estrada i Berenguera, fa donació al prior del mateix convent, Arnau de 
la Bisbal, de 50 sous llegats per la seva mare, 50 sous llegats per seu germà i 100 
sous que aquest i la seva esposa Elicsendis li reconegueren deure com a préstec; a 
més, li cedeix tots els drets que pugui tenir sobre el mas Estrada de Santa Maria de 
Camós.  

N. Ramon de Bruguera. 31 x 31 cms. Núm. 27. +General i vària, 70. 
 
7227 
(1342) 1343 març 10 



Dolça, esposa de Jaume de Pou i filla de Bernat ferrer i Brunissendis, de Celrà, 
fa procura al seu marit per recuperar la pat de béns que li toquen de l’herència del 
seu germà Pericó, difunt. 

N. Bartomeu Vives. 33 x 36 cms. Núm. 248. +General i vària, 71. 
 
7228 
1344 maig 12 
Francesc Armanguer i Pere Armanguer, germans fills d’Arnau Armenguer, 

sabater de Girona, i de Margarida, cedeixen a Ramon Albert tots els seus drets 
sobre els béns de la seva mare. 

N. Guillem Rei. 32 x 32 cms. Núm. 20. +General i vària, 72. 
 
7229 
1345 juny 6 
Bernat Albert de Vilallonga, ciutadà de Girona, marmessor del seu germà 

Ramon Albert, fa procura a Joan Albert, fill de l’esmentat Ramon, per realitzar 
l’herència. 

N. Ramon Viader. 22 x 27 cms. Núm. 249 (procura). +General i vària, 73. 
 
7230 
1345 juny 15 
El bisbe Arnau de Mont-rodon i diversos canonges de la seu, atès que Pere de 

Casadevall, paborde de l’Almoina, ha de fer celebrar aniversaris per Guillem de 
Montgrí, Bernat de Déu, Ramon de Mont-roig, Pere de Cassà i Gaufred de 
Terrassa, determinen els que han de ser de 40 preveres i els de 50. 

N. Jaume Rigau, de la cúria episcopal. 28 x 50 cms. Núm.19. +General i vària, 
74. 

 
7231 
1346 setembre 25 
Joan Albert, de Girona, firma rebut al seu pare, Ramon Albert, de 5.000 sous 

dels 10.000 que li foren concedits en donació per causa de núpcies. 
N. Guillem Rei. 17 x 30 cms. Núm. 81. +General i vària, 75. 
 
7232 
1346 desembre 20 
Huguet de Pallars, senyor de Rupit, fa procura a Ramon de Solanllong, 

cavaller, per donar possessió a Guillem de Santmartí i Berenguer de Santmartí, 
ciutadans de Girona, de la lleuda de la plaça dels Pocs, de la mateixa ciutat. 

N. Jaume Comte. Carta partida. Amb acte de possessió de la lleuda. +General i 
vària, 76. 

 
7233 
1347 juny 11 
Arnau Sureda, de Celrà, i el seu fill Pere firmen debitori a Jaume de Pou, veí 

de la cellera de Celrà, de 110 sous, preu d’un ase de pèl roig. 
N. Francesc de Fornells. 18 x 21 cms. Núm. 222. +General i vària, 77. 
 
7234 
1348 maig 29 



Beatriu, esposa de Bernat Torrent de Costes, de Peralada, filla d’Arnau 
Perpinyà de Girona, oriund també de Peralada, germana d’un altre Arnau 
Perpinyà, el qual li ha llegat 75 lliures, defineix a la seva germana Elvira la seva 
legítima.  

N. Ramon d’Ortal. 52 x 32 cms. Núm. 145. +General i vària, 78. 
 
7235 
1348 setebre 26 
Galceran de Montcorb, oficial del bisbe, després d’haver publicat lletres que 

ordenen la manifestació dels béns que foren de Bernat Sart, clergue de la seu, 
autoritza els seus marmessors, Guillem Cavaller, claver, iRamon de Clora, clergue, 
a distribuir l’herència. 

N. Pere Amich, de la cúria episcopal. 22 x 54 cms. Núm. 89. +General i vària, 
79. 

 
7236 
1348 octubre 20, Barcelona 
a) Guillem Olivella, ciutadà de Barcelona, fill de Ferrer Olivella ide Constança, 

reconeix a Sibilꞏla, filla de Ramon de Bertrallans i de Suau, haver rebut del tutor 
d’ella, Pere de Bertrallans, en concepte de dot, una casa a la Drassana, prop del 
mar, i 11.000 sous, i fa donació a la mateixa Sibilꞏla de 7.000 sous. 

b) Àpoca dels esmentats 11.000 sous, dipositats a la tala de canvi de Jaume 
Cavaller, banquer de Barcelona. 

N. Berenguer Nadal. 61 x 48 cms. Núm. 144. +General i vària, 80. 
 
7237 
1349 octubre 29 
Francesca, filla de Guillem de Coll, draper de Girona, i esposa de Bernat 

Teixidor, firma rebut al seu germà, Francesc de Coll, de 15 lliures en concepte de 
legítima. 

N. Pere Rei. 13 x 48 cms. +General i vària, 81. 
 
7238 
1350 novembre 13 
Bonanat de Llémena, draper de Girona, firma rebut a Pere de Casadevall, 

paborde de l’Almoina, de 450 sous, pels que ha vebut al benefici d’aquest 20 sous 
de cens, part d’un censal que Francesc de Santfeliu, ciutadà de Girona, havia 
venut a l’atorgant. 

N. Jaume Comte. 13 x 50 cms. +General i vària, 82. 
 
7239 
1353 gener 3, Girona 
Francesc Andreu, administrador de l’Almoina, atès que Guillem Joan, cirurgià 

de Girona, féu hereva universal l’Almoina i que l’herència és gravada pel dot de 
Guillema, viuda de l’esmentat cirurgià i altres deutes, defineix a dita Guillema 
l’herència per 70 lliures, amb promesa de que, una vegada satisfets els deutes, 
l’esmentada viuda lliurarà el romanent a l’Almoina. 

N. Ramon Bruguera. Carta partida. 62 x 64 cms. Núm. 20. +General i vària, 
83. 

 



7240 
1354 agost 23, Banyoles 
Guillem de Feixa, de Santa Maria de Camós, firma rebut a Berenguer Camós, 

de Corts, de 250 sous i de diverses peces de roba que es valoren, dot de Bonanata, 
esposa seva i filla de dit Berenguer. 

N. Bernat Jofre. 16 x 24 cms. Núm. 89. +General i vària, 84. 
 
7241 
1354 novembre 15, Girona 
Caterina, filla d’Arnau Perpinyà i Elvira, esposos, ciutadans de Girona, fa 

procura a la seva mare Elvira per administrar els seus béns. 
N. Simó de Bosseganys. 27 x 43 cms. Núm. 250. +General i vària, 85. 
 
7242 
1355 abril 30, Girona 
El bisbe Berenguer i el capítol de la seu, atès el creixement de les rendes de 

l’Almoina, augmenten el pes dels pans a distribuir, disposen que l’inici de la 
distribució s’avenci del dia de Sant Martí al de Tots Sants, i assignen a aquest 
augment el llegat de Bernat de Albis, prevere de capítol de la seu, i una part del 
delme de Serinyà. 

N. Ramon de Bruguera. Carta partida. Hi ha dos exemplars. 33 x 61 cms. 
Núm. 21. +General i vària, 86. 

 
7243 
1355 juliol 12 
Berenguer de Torre, fill de Berenguer de Torre, ferrer de Girona, amb 

consentiment del seu oncle, Bartomeu de Comelles, i del seu cosí, Bartomeu de 
Masdevall, firma rebut a Agnès, viuda de Bernat de Torre, manescal de Girona, de 
50 sous i diverses eines de ferrer. 

N. Guillem Llobet. 42 x 28 cms. Núm. 91. +General i vària, 87. 
 
7244 
1357 juliol 1, Girona 
El bisbe i el paborde de l’Almoina estableixen la llista única dels censos que 

l’Almoina fa a la dignitat episcopal, que són 232 sous i 200 per cada nou paborde. 
N. Ramon de Bruguera. Carta partida. 27 x 69 cms. Núm. 22. +General i vària, 

88. 
 
7245 
1357 abril 28, Girona 
Galceran de Montcorb, vicari general redueix per insuficiència de rendes els 

aniversaris fundats per Berenguer Domènec, clergue de la seu, a al seu, Sant 
Sadurní, Madremanya i Sant Feliu de la Garriga. 

N. Ramon de Bruguera. Carta partida. 49 x 53 cms. Núm. 24. Veure any 1365. 
+General i vària, 89. 

 
7246 
1358 gener 9, Girona 
Ramon de Clota, paborde de l’Almoina, firma rebut a Pere Costa, batlle 

general de Catalunya, de 200 sous, rebuts per mitjà de Bonanat de Tornavells, 



pensió anual deguda de béns reials a Jaume de Monell, jurista, per assistència 
prestada a l’Almoina. 

N. Ramon Gil. 25 x 28 cms. Núm. 56. +General i vària, 90. 
 
7247 
1358 novembre 6, Girona 
Pere Miró i Pere de Puig, clergues de la seu, marmessors subrogats pel bisbe de 

mestre Bernat Tomàs, batxiller en Bíblia, mestre de les escoles de la seu, firmen a 
Ramon Masó i Nicolau de Font, clergues de la seu i marmessors de Ramon de 
Clota, paborde de l’Almoina, que havia estat marmessors de dit Bernat Tomàs, 
rebut de 740 sous 6 diners i de 6 florins d’or, propietat del darrer, i d’uns llibres 
dels que es dòna inventari. 

N. Ramon de Bruguera. 63 x 54 cms. Núm. 90. +General i vària, 91. 
 
7248 
1359 febrer 15, Girona 
Ramon Masó i Nicolau de Font, procuradors de Ramon Ferrer, paborde de 

l’Almoina, firmen rebut a Pere de Costa, batlle general de Catalunya, de 200 sous 
que l’Almoina havia de rebre dels drets reials de Girona, per l’any 1358, i que els 
han estat lliurats per Bonanat de Tornavells, receptor dels esmentats drets. 

N. Ramon Gil.Carta partida. 35 x 33 cms. Núm. 23. +General i vària, 92. 
 
7249 
1360 març 9, Sant Llorenç del Mont 
Fra Ramon, abat de Sant Llorenç del Mont, enfranqueix Jaume Flaubert, fill 

de Guillem Flaubert, de Cabanelles, per 90 sous. 
N. Guillem de Manera, escrivà jurat del monestir. 20 x 22 cms. Núm. 28. 

+General i vària, 93. 
 
7250 
1365 juliol 1, Castelló 
Francesca, viuda de Berenguer de Fortià, donzell de Roses, i hereva de Bernat 

de Palau, germà seu, reconeix a Joan Garranyils, paraire de Castelló que les 16 
lliures per les que li vengué lel directe domini i 4 migeres de blat censals que tenia 
sobre una terra que mena Simó Nari, de Castelló, situada al pla de Launa, de 
Castelló, les pagà a Marquesa, viuda de Francesc Seguí, donzell, com a pensió d’un 
violari que li fan dit Bernat de Palau i la seva esposa Altabella. 

N. Guillem de Mallorca. 29 x 31 cms. Núm. 256. +General i vària, 94. 
 
7251 
1365 novembre 7, Girona 
Ramon de Masó i Nicolau de Font, procuradors de l’Almoina, i Berenguer 

Cornellà, obtentor del benefici fundat per Arnau de Bordils a l’altar de Sant Joan 
de la seu el 1279, dotat amb els masos Moret, Carrera i Isarn de Bordils, amb 
altres béns situats a Juià, Madremanya, Riurans, Sant Cebrià de Lladó, Cassà de 
la Selva, Fornells, Serinyà, Corts i Merlant, dels quals la meitat fou llegada a 
l’Almoina, estipulen que l’Almoina rebrà 64 sous de cens per dita meitat. 

N. Ramon de Bruguera. 73 x 61 cms. Núm. 24/1. +General i vària, 95. 
 
7252 



1365 desembre 1, Girona 
El bisbe Ennec de Valtierra, atesa l’absència de Girona d’alguns pabordes de 

l’Almoina, el darrer dels quals, Ramon de Clota, havia assenyalat als seus 
substituts Ramon de Masó i Nicolau de Font, un salari de 100 lliures, aprova a 
aquests tota la seva gestió i els dispensa d’assistir al cor de la seu mentre estiguin 
ocupats en afers de la mateixa Almoina. 

N. (...). 45 x 52 cms. Núm. 27. +General i vària, 96. 
 
7253 
1365 desembre 18, Girona 
Pere de Carrera, beneficiat de Sant Esteve de Bas, atès que Pere Soler, 

obtentor del benefici de Sant Joan de la seu li va definir indegudament un deute de 
45 lliures de part de Bernat de Planils, donzell, d’un censal que Alamanda, filla de 
Pere de Sexà i viuda de Tortosa de Recs feia a dit Bernat de Planils, i 
posteriorment va esmenar l’acte, es reconeix obligat pel deute a dit Bernat de 
Planils. 

N. Guillem Llobet. Carta partida. 52 x 36 cms. Núm. 94. +General i vària, 97. 
 
7254 
1366 abril 17, Girona 
El bisbe Énnec de Valtierra confereix el benefici fundat a la seu per Bernat de 

Camós, prevere de capítol, vacant per permuta de Guillem Nicolau, a Pere de 
Fàbrega, prevere de Girona. 

N. Nicolau Figuera, del bisbe. Núm. 25. +General i vària, 98. 
 
7255 
1366 maig 7, Brunyola 
Arnau Anés, de Brunyola, firma rebut a Bernat de Bosch, de Sant Dalmai, de 

diverses peces de roba i 20 sous de la dot de la seva esposa Brunissendis, filla de dit 
Bernat. 

N. Guillem d’Estanyol. 13 x 20 cms. Definicions, 95. +General i vària, 99. 
 
7256 
1366 octubre 12, Barcelona 
Girmonda, viuda de Nicolau de Santcliment, ciutadà de Barcelona, firma rebut 

al seu fill Bernat de Santcliment de 3.500 sous que Jaume Albert, prevere de 
capítol de la seu, germà de dita Girmonda, li donà per lluïr un violari de 500 sous 
venut el 1359. 

N. Guillem Oliver de Quintana. Carta partida. 29 x 31 cms. Defnicions, 96. 
+General i vària, 100. 

 
7257 
1367 setembre 30, Girona 
Caterina, esposa de Guerau Perell, firma rebut a Viurevol Bartalech, saig de la 

vegueria de Girona, de 200 sous que aquest li devia. 
N. Bernat Pintor. 16 x 25 cms. +General i vària, 101. 
 
7258 
1368 abril 24, Girona 



El bisbe i el capítol de la seu estatueixen els dies que l’Almoina haurà de donar 
pa de forment i no d’ordi, i assignen a aquesta milora certes rendes que 
s’assenyalen, amb altres disposicions sobre la forma de distribuir el pa.. 

N. Nicolau Esprac, de la cúria episcopal. 40 x 58 cms. Núm. 28. +General i 
vària, 102. 

 
7259 
1368 maig 28, Girona 
Guillem Ponç de Camós, de Palol de Revardit, batlle de la pabordia d’Agost a 

Camós, defineix a Mateu Joan, de Camós, i a la seva esposa Bonanata, filla i 
hereva de Guillem Joan, també de Camós, els deutes que poguessin tenir-li per raó 
de batlliu, a causa de compres de possesions fetes per dit Guillem Joan, que 
s’enumeren. 

N. Ramon de Peradalta. 51 x 35 cms. +General i vària, 103. 
 
7260 
1368 juliol 7 i agost 30, Girona 
a) Bernat Ribot, ciutadà de Girona, que ha rebut de la seva mare Francesca, 

viuda de Ramon Ribot, donació dels drets sobre els béns de Nicolaua, viuda de 
mestre Guillem Irondell, metge, firma rebut a fra Guillem Arnau, dominic, de 27 
lliures, resta de les 127 que li adjudicaren els àrbitres Guillem Domenge, Pere 
Cantó i Pere Moles, juristes de Girona. 

b) Francesc de Maçana, de Vilablareix, firma rebut al mateix Guillem Arnau 
de 200 sous en què dita Nicolaua es considerà injuriada per ell en testament. 

N. Ramon de Peradalta. 48 x 30 cms. Definicions, 98. +General i vària, 104. 
 
7261 
1368 juliol (...), Girona 
Ramon de Peradalta, notari de Girona, firma rebut a fra Guillem Arnau, 

dominic, marmessor de Nicolaua, viuda de Guillem Irondell, metge de Girona, de 
117 sous que li devia la testamentaria per despeses d’escriptures, 

N. Ramon de Peradalta. 46 x 30 cms. Definicions, 97. +General i vària, 105. 
 
7262 
1369 febrer 7, Girona 
El capítol de Sant Feliu de Girona, que necessita la casa de Francesc Corona, 

clergue de la mateixa església, per construir en el seu lloc el nou campanar, la 
valora en 50 lliures i acorda pagar a l’esmentat Francesc 25 sous a l’any perquè en 
pugui llogar una altra. 

N. Ramon Gil. 50 x 34 cms. Núm. 46. +General i vària, 106. 
 
7263 
1369 maig 4, Girona 
Bernat Estruch, ciutadà de Girona, fa procura a Arnau de Plana i Berenguer 

des Noguer, de Girona, per a plets. 
N. Pere Mut. 20 x 34 cms. Núm. 252. +General i vària, 107. 
 
7264 
1369 novembre 6 



Agnès, germana de Guillem Irondell, metge, i esposa d’Esteve de Riubós, de 
Sant Pere de Clarà, fa procura a Guerau Patau, canonge de Girona, Joan Dunyac i 
Hug Irondell, beneficiats de Sant Feliu de Girona, per reclamar 100 florins d’or 
que el seu germà li ha llegat. 

N. Pere Pelacot. 30 x 30 cms. Núm. 242. +General i vària, 108 
 
7265 
1370 gener 11, Domeny 
Bernat Salip i Margarida, esposos de Quart, venen a Bernat d’Hospital, de 

Montbó, un censal de 40 sous per 40 lliures. 
N. Guillem Llobet. 64 x 58 cms. Núm. 64. +General i vària, 109. 
 
7266 
1371 març 24, Girona 
El prior i comunitat de carmelites de Girona, dels quals es donen els noms, 

ateses les almoines rebudes de Jaume Albert, prevere de capítol de la seu, 
s’obliguen a celebrar cada setmana tres misses a intenció seva, una de difunts, una 
de la Trinitat i una de la Mare de Déu. 

N. Guillem Llobet. 61 x 41 cms. Núm. 29. +General i vària, 110. 
 
7267 
1371 octubre 30, Girona 
Arnau de Roca, procurador de l’Almoina, requereix Bernat Agulló, forner de 

Girona, que tingui el forn de Ruca preparat per coure els pans per als pobres des 
del dia de Tots Sants vinent. 

N. Guillem Llobet. 35 x 34 cms. Núm. 30. +General i vària, 111. 
 
7268 
1372 febrer 21, Corçà 
Blanca, filla de Ramon Ferrer, de la Pera, esposa de Guillem d’Om de 

Planelles, de Cassà de Pelràs, fa procura general al seu marit. 
N. Bernat de Pins. 21 x 36 cms. Núm. 28. +General i vària, 112. 
 
7269 
1373 març 25, Barcelona 
A petició del braç eclesiàstic de les Corts, el rei Pere IV revoca les talles 

imposades per l’infant Joan, fill seu, a homes d’Església per raó de maridatge. 
Còpia de 1404. 26 x 62 cms. Núm. 31. +General i vària, 113 
 
7270 
1374 desembre 21, Avinyó 
L’arquebisbe Pere de Tarragona, atesa la vacant del benefici de Sant Joan de 

l’església de Sant Vicenç de Besalú per promoció de Francesc de Costa a la 
rectoria de Carpesia, bisbat de València, el confereix a Ramon de Mas, clergue. 

19 x 34 cms. +General i vària, 114. 
 
7271 
1375 febrer 17, Girona 



Guillem d’Om de Planelles, de Cassà de Pelràs, procurador de la seva esposa 
Blanca, filla de Ramon Ferrer, ven a Andreu Vilanova, de la Pera tot el dret de la 
seva esposa en 500 sous llegats pel seu pare, pel preu de 300 sous. 

N. Bernat de Pins. 27 x 41 cms. Núm. 27. +General i vària, 115. 
 
7272 
1376 setembre 8, Girona 
Guillema, filla de Guillem d’Estrada, natural de Brunyola i criada de Jaume 

de Soler, paborde de l’Almoina, que es disposa a contreure matrimoni amb Vicenç 
Llorens, de Sant Dalmai, firma rebut a dit prepòsit de 400 sous en concepte de 
salari. 

N. Ramon de Peradalta. 13 x 36 cms. Núm. 62. +General i vària, 116. 
 
7273 
1377 octubre 30, Girona 
L’infant Joan, a petició del bisbe de Girona, Bertran de Mont-rodon, del 

paborde de l’Almoina i d’altres senyors que tenen homes als llocs de Sant Sadurní, 
Montagut, Medinyà Palol de Revardit, Vilobí, Ravós, Brunyola, Santa Cristina 
d’Aro, Solius, Orriols, Juià, Cassà, Fenals, Romanyà de la Selva i Bell-lloc, 
vegueria de Girona, remet a tots els veïns d’aquests llocs tots els crims castigats 
amb pena capital o de pèrdua de membre. 

35 x 48 cms. Núm. 32. +General i vària, 117. 
 
7274 
1380 desembre 15, Girona 
Jaume de Soler, paborde de l’Almoina, fa procura a Francesc de Soler, 

escrivent de Girona, i Francesc Terrats, beneficiat de la seu de Barcelona, per a 
plets i per administrar béns de l'’lmoina. 

N. Pere de Pont. 25 x 35 cms. Núm. 63. +General i vària, 118. 
 
7275 
1379 març 11 
Pere de Terrades, fill de Francesc de Terrades, ciutadà de Girona, presenta 

Pere de Muntada, clergue, per al benefici que Narcís de Terrades havia fundat a 
l’altar de Sant Joan de la seu, dotat amb 300 sous de cens, del que és patró. 

N. Ramon Tura, clergue. 38 x 30 cms. Núm. 33. +General i vària, 119. 
 
7276 
1381 maig 22, Girona 
Davant Pere Mir, oficial del bisbe i en presència de Bernat Estruch, ciutadà de 

Girona, Francesc Vaiol, cònsol i procurador de la universitat dels homes de 
Castelló d’Empúries, dels que es recensionen els noms, reconeix judicialment 
haver venut a dit Estruch i a Joan de Bosseganys, secretari del comte d’Empúries, 
1.000 sous de violari per 7.100 sous. 

N. Pere Barceló, de la cúria episcopal. 74 x 59 cms. Núm. 217. +General i vària, 
120 

 
7277 
1381 juny 20, Girona 



Guillem de Cros, encarregat del forn de l’Almoina dit de Ruca, firma rebut a 
Jaume de Soler de 465 sous, import de coure la de l’Almoina des d’1 de novembre 
de 1380 a 31 de maig 1381, deduïts els 5 florins de plata que el mateix Cros paga 
pel lloguer del forn. 

N. Ramon de Peradalta. 19 x 45 cms. Núm. 64. +General i vària, 121. 
 
7278 
1381 juny 25, Caldes 
Bernat Jubert, batlle de Llagostera, i Guillem Quintana, batlle de Cassà, 

procuradors de Gastó de Montcada i Leonor, esposos, i una sèrie de veïns de 
Caldes i Cassà de la Selva que es recensionen, venen a Bernat Estruch, ciutadà de 
Girona, 150 sous de cens i 500 sous de violari, per la vida del comprador i de 
Francesc de Serra, jurista de Girona, pel preu de 2.500 sous. 

N. Guillem Llobet. Còpia de 1424. 134 x 52 cms. Núm. 90. +General i vària, 
122. 

 
7279 
1381 agost 12, Saragossa 
Berenguer de Relat, mestre racional, aprova a Bernat Estruch, ciutadà de 

Girona, els comptes de la recaptació per la venda del bovatge i rebovatge als homes 
d’església del bisbat de Girona, per un total de 14.145 lliures 16 sous. 

47 x 49 cms. Núm. 34. +General i vària, 123. 
 
7280 
1381 desembre 18, Girona 
En presència de Miquel de Santjoan, vicari general i de Pere Vilana, oficial del 

bisbe. Guillem de Güell, donzell, solꞏlicitador reial del coronatge, presenta petició 
d’aquest subsidi a la seu i l’Almoina. 

N. Antic de Pi, notari reial. Còpia de 1382. 33 x 57 cms. Núm. 35. +General i 
vària, 124. 

 
7281 
1383 gener 26, Girona 
Sentència de Pere de Santmartí, jutge de la cort reial de Girona, per la que, en 

la denúncia del fiscal, Pere Perpinyà, contra Joan Albert, per injúries al batlle de 
Girona, Joan Medir, imposa silenci al fiscal. 

N. Bernat de Coll, de la cort reial. 32 x 54 cms. Núm. 36. +General i vària, 125. 
 
7282 
1383 mmarç 2, Girona 
Elvira, esposa de Bernat Estruch, ciutadà de Girona, que ha fet procura a 

Guillem de Cabanelles, mercader de Barcelona, per recuperar els seus interessos a 
aquesta ciutat, el faculta per gestionar provisions reials amb el mateix fi. 

N. Guillem Banyils. 33 x 40 cms. Núm. 253. +General i vària, 126. 
 
7283 
1384 juliol 16, Lladó 
Joan de Mirambell i la seva mare Guillema, tots dos de Maià, venen a Pere de 

Goutron, de Vilademires, una quaretra de blat censal, per la que hipotequen un 
camp situat a Maià, indret de Casals, pel preu de 230 sous. 



N. Guillem de Casadellà. 52 x 57 cms. +General i vària, 127. 
 
7284 
1385 abril 26, Girona 
Bernat de Camps, canonge, procurador del bisbe, firma rebut a Pere de 

Fàbrega, administrador de l’Almoina, de 18 lliures 3 sous 8 d., que l’Almoina devia 
al bisbe per amortització de delmes. 

N. Guillem Llobet. 20 x 22 cms. Núm. 37. +General i vària, 128. 
 
7285 
1385 setembre 6, Girona 
Agnès, filla de Bernat de Torre, manescal de Girona, dòna en dot a Guillem 

Vengut, jurista de la mateixa ciutat, dues cases de la plaça de les Albergaries, un 
hort a l’Horta de n’Oller de Girona, aixovar valorat en 230 lliures, 381 lliures en 
violaris i certs censals morts que en descriuen; i rep d’ell el tantumdem i 2.000 sous 
de lucre. 

N. Bernat de Donç. Carta partida. 54 x 63 cms. Girona II, 228. +General i 
vària, 129. 

 
7286 
1386 març 16, Girona 
Roger de Montcada, cavaller, firma rebut al seu germà, Gastó de Montcada, de 

46.000 sous, part dels 200.000 que el pare d’ambdós llegà a dit Roger, i que li han 
estat adjudicats per una sentència arbitral de Berenguer de Cruïlles, cavaller, i es 
relacionen els censals venuts per l’esmentat Gastó per a obtenir l’esmentada suma. 

N. Pere Pinós. Còpia de 1388. 26 x 53 cms. Núm. 113. +General i vària, 130. 
 
7287 
1387 juny 11, Girona 
Guerau Guitart, prevere de capítol de la seu i procurador de Pere Radulf, 

paborde de l’Almoina i obtentor del benefici de Santa Anastàsia, firma rebut a 
Guillem Ramon de Serres i Pere de Fàbrega, procuradors de la mateixa almoina 
de 56 lliures 2 sous que l’Almoina fa anualment al referit benefici. 

N. Pere de Pont. 21 x 32 cms. Núm. 7 +General i vària, 131. 
 
7288 
1388 octubre 12, Saragossa 
El rei Joan I assigna a Eulàlia, esposa de Francesc Escuder, dida de l’infant 

Jaume, 1.000 florins o 11.000 sous, i en penyora li concedeix 1.000 sous anuals 
sobre les rendes reials de l’illa d’Eivissa. 

N. Joan Ferrer. Còpia de 1428. 33 x 43 cms. Núm. 146. +General i vària, 132. 
 
7289 
1389 març 10, Cassà de la Selva 
Bernat Pasqual, Bernat Guillem Agual, Bernat Groart i Bernat de 

Mosqueroles, procuradors dels homes de la universitat de Cassà, dels que es 
recensionen els noms, amb autorització reial i a fi de rescatar la part de la 
jurisdicció de la seva vila, empenyorada a Ot de Montcada, venen a Elvira, esposa 
de Bernat Estruch, ciutadà de Girona, 1.000 sous de censal mort per 15.000 sous, a 
fi d’extingur els censals que gravaven la vila; de 289 sous 4 d. de censal mort i 600 



sous anuals de violari per a Margarida, viuda de Bernat de Riera, ciutadà de 
Girona, i per al seu fill, Arnau de Riera; de 71 sous de censal mort i 143 sous 
anuals de violari per a Constança, esposa de Ramon de Boixols, ciutadà de Girona, 
i pel seu marit; de 50 sous bar de censal per a Berenguer Ponç Puig, de Sant Julià 
de Ramis, i de 500 sous de violari per a Guillem Borrassà jove, pintor de Girona. 

N. Narcís Simó, de Girona.Còpia de 1424. 130 x 54 cms. Núm. 83. +General i 
vària, 133. 

 
7290 
1391 novembre 19 i desembre 9, Girona 
a) Arbitratge de Pere Cantó i Bernat Malars, juristes de Girona, en la qüestió 

entre Caterina, esposa de Roger Malars, senyor del castell de Sales, i filla de Joan 
Guerau, jurista de Girona, i Agnès, viuda de dit Joan Guerau, que sentencia 
l’obligació de restituir a dita Agnès, en concepte de dot i lucre, el lloc d’Espolla, el 
delme de l’Armentera i una casa de Castelló d’Empúries. 

b) Caterina, esposa de Roger Malars, cedeix a Agnès, viuda de Joan Guerau, 
tots els seus drets sobre el lloc d’Espolla, el delme de l’Armentera i una casa de 
Castelló. 

N. Francesc de Cantallops. Còpies de 1441. 72 x 58 cms. Núm. 7. +General i 
vària, 134. 

 
7291 
1391 setembre 15, Girona 
Bartomeu Benet, draper de Girona, en nom de la seva filla Magdalena, esposa 

de Berenguer de Llabià, donzell, firma rebut a Guillem Ramon de Serres i Pere de 
Fàbrega, procuradors de l’Almoina, de 500 sous, meitat d’un censal de 1.000 sous 
venut per dits procuradors a l’esmentada Magdalena. 

N. Narcís Simó. 17 x 22 cms. Núm. 66. +General i vària, 135. 
 
7292 
1392 agost 31, Barcelona 
Lluc Scarampi, mercader del bisbat d’Osca, conseller reial i procurador de 

l’impost del coronatge de la infanta Violant, firma rebut a Pere de Tororella àlies 
Monells, de Mieres, i a Bernat Cassen, de Capellada, de 130 florins d’or d’Aragó, 
import de l’esmentat impost a la vegueria de Besalú. 

N. Bartomeu Gras. 21 x 17 cms. +General i vària, 136. 
 
7293 
1395 octubre 8, Girona 
Pere Tortosa de Queixàs, mercader de Girona i procurador de Pere 

Argelaguer, beneficiat de la Santa Creu a la seu, firma rebut a Pere de Fàbrega, 
procurador de l’Almoina, de 100 sous a compte dels 300 que li fa cada any. 

N. Pere Mut. 13 x 26 cms. Núm. 68. +General i vària, 137. 
 
7294 
1396 març 29, Girona 
Joan de Roure, mercader de Girona, ven a Berenguer de Font, tresorer de la 

seu, un camp situat a la muntanya de Girona, indret de Terrats, que afronta amb 
en Terrats de Vila-roja, pel preu de 8 florins d’or d’Aragó. 

N. Pere Mut. 56 x 45 cms. +General i vària, 138. 



 
7295 
1397 maig 10, Girona 
Guillem de Santmartí, jutge ordinari de Girona, assigna com a tutor a 

Margarida, filla de Pere Miquel Salip, espaser de Girona, el seu avi, Guillem Salip, 
tambée spaser de Girona. 

N. Narcís Simó. 44 x 43 cms. Núm. 239. +General i vària, 139. 
 
7296 
1397 (...) 7 
Testament de Bernat Estruch, ciutadà de Girona. 
N. (...) Núm. 137. +General i vària, 140. 
 
7297 
1398 juny 13, Girona 
Ramon Provençal, ciutadà de Girona, firma rebut a Pere de Bergadà, paborde 

de l’Almoina, de 70 lliures, preu de venda d’un censal de 83 sous que rebia sobre 
diverses cases del Mercadal de Girona. 

N. Francesc Vidal. Còpia del s. XVI. 11 x 58 cms. +General i vària, 141. 
 
7298 
1398 setembre 13, Camós 
Ramon d’Artigues, de Santa Maria de camós, cabreva a Pere de Bergadà, 

paborde de l’Almoina, unes terres de la masoveria de Guillem Gastanat, de tres 
saions i mitja vessana, situades prop de la borda Oller, una possessió de 8 vessanes 
a Lliga Cavalls i un quadró a Roca, tot de Camós. 

N. Narcís Simó. Còpia de 1634. 47 x 37 cms. +General i vària, 142. 
 
7299 
1399 juliol 1, Barcelona 
Guillem de Cabanelles, comerciant de Barcelona, procurador d’Elvira, esposa 

de Bernat Estruch de Girona, firma rebut a Berenguer Ledoer i Pere de Torre, de 
Barcelona, de 1.008 sous per raó d’una avinença feta entre el rei i els posseïdors de 
drets a Toro, Viner, Candiell i Novalitxes, regne de València. 

N. Pere Dalmau. Còpia de 1525. 20 x 44 cms. Núm. 205. +General i vària, 143. 
 
7300 
1401 novembre 2, Girona 
El capítol de Sant Feliu de Girona, atès que Bernat Estruch, ciutadà de Girona, 

ha instituït un benefici a l’altar de la Santa Creu, i que la seva viuda, El vira, es 
proposa d’instituïr-n’hi un altre, es compromet a celebrar una absolta l’endemà de 
Tost Sants cada any a la sepultura dels fundadors. 

N. Miquel Pere. 31 x 47 cms. +Núm. 39. +General i vària, 144. 
 
7301 
1404 novembre 7, Girona 
Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, atesa l’exigència dels oficials reials, de 

cobrar l’impost del coronatge als homes propis de la mateixa Almoina, fa procura 
a Joan de Donç, jurista, i Pere Soler, prevere, per gestionar prop del rei 
l’exempció. 



N. Narcís Simó. 38 x 62 cms. Núm. 42. +General i vària, 145. 
 
7302 
1404 octubre 6, Galliners 
Pere Vilar, de Galliners, atès que no disposa de cabals per retornar les 11 

lliures que li prestà Pere Vilar, beneficiat de Sant Bartomeu de Torres, li cedeix 
tots els seus drets sobre un debitori de 35 lliures, firmat a favor de l’atorgant per 
Joan de Freixeneda, de Cabanelles, i Guillem Mercader, de Palol Sabaldòria. 

N. Mateu Crespià, de Vilademuls. 14 x 40 cms. Núm. 35. +General i vària, 146. 
 
7303 
1405 maig 5, Girona 
Arnau de Colomer, vicari general, i el capítol de la seu, accedeixen a que 

Antoni Quintana, obtentor del benefici fundat a la mateixa seu per Bernat 
Estruch, participi a les distribucions de l’aniversari fundat a la mateixa seu pel 
mateix Estruch. 

N. Narcís Simó. 34 x 46 cms. Núm. 41. +General i vària, 147. 
 
7304 
1406 març 6, Girona 
Guerau Estruch, fill de Lluís Estruch, ciutadà de Girona, firma a Elvira, viuda 

de Bernat Estruch i als altres marmessors d’aquest, rebut de 200 florins d’or 
d’Aragó per raó de la seva legítima. 

N. Pere Pinós. 26 x 37 cms. Núm. 70. +General i vària, 148 
 
7305 
1497 agost 13, Corçà 
Guillem Boscà, d’Arades, parròquia de Sant Sadurní, firma debitori a 

Antònia, filla de Joan Nadal, de Sant Mateu de Montnegre, de 1.200 sous bar., dels 
que ha fet donació a Pere Boscà, germà seu i espós de dita Antònia. 

N. Joan Ponç. 26 x 29 cms. Núm. 226. +General i vària, 149. 
 
7306 
1407 setembre 11, Santa Coloma de Farners 
Pere Renart, d’Aiguaviva, procurador del prior Pere, de Sant Pere Cercada, 

enfranqueix Pere de Bosch, de Vallcanera, per 9 florins d’or d’Aragó. 
N. Jaume Agustí. 17 x 39 cms. Núm. 72. +General i vària, 150. 
 
7307 
1409 novembre 8 – 1410 gener 29, Girona 
Procés de la subhasta i venda d’una casa que pertanyia a l’herència de Vidal 

Bondia i Regina, esposos, situada al call jueu de Girona, comprada per Astruc 
Zabarra, jueu, pel preu de 40 lliures. 

N. Miquel Pere. Còpia de 1416. 76 x 60 cms. +General i vària, 151. 
 
7308 
1411 febrer 15, Freixenet 
Ramon de Pinós, senyor dels castells de Palamós i Balsareny, vegueria de 

Cervera, fa procura a Francesc, abat de Sant Vicenç de Cardona, per a afers 
dintre el terme del bisbat de Girona. 



N. Bernat Marquilles, de Calaf. 30 x 37 cms. Núm. 117. +General i vària, 152. 
 
7309 
1411 abril 6, Girona 
Joan Dalagón, ciutadà de Girona, ven a Pere de Bergadà, paborde de 

l’Almoina, que compra com a persona privada, una casa situada al Mercadell, 
prop del castell de Sobreportes, que és a directe domini dels Aniversaris de Sant 
Feliu de Girona, pel preu de 22 lliures 10 sous. 

N. Bernat de Soler. 59 x 38 cms. +General i vària, 153. 
 
7310 
1412 juny 15, Girona 
Joan Saurí, procurador de Blanca, esposa de Guillem de Santmartí, apelꞏla 

d’excomunió devant l’abat Bernat de Sant Pere de Rodes, jutge comissari apostòlic 
en causa entre dita Blanca i la universitat dels homes de Castelló d’Empúries. 

N. Pere Borrassà, de la cort reial. 54 x 54 cms. Núm. 43. +General i vària, 154. 
 
7311 
1412 desembre 22, Girona 
Guillem Beuda, sagristà d’Ordis, nebot, i Clementina, viuda de Jaume Beuda, 

mercader de Girona, com a administradors del benefici, hospital i almoines 
fundades per ell, acorden que, si dit Guillem premorís, ella sigui administradora 
única i viceversa; per després de la llur mort nomenen Ramon Redart, escriptor de 
Girona, i Ramon Brugueres, paraire de Tarragona i els hereus d’aquest, si són 
descendents i consanguinis de dit Jaume Beuda, i, en cas contrari, que ho siguin els 
administradors de l’Almoina de la seu. 

N. Guillem de Coll. Còpia de 1538. 42 x 43 cms. Núm. 44. +General i vària, 
155. 

 
7312 
1413 març 21, Girona 
Bernat Miquel de Mata, de Viladesens, cabreva a Pere de Bergadà, paborde de 

l’Almoina, una terar de tres vessanes situada a Viladesens, indret d’Aranella, qye 
té per compra feta a Joan Taimar i Caterina, esposos de Viladesens. 

N. Joan de Font. 14 x 60 cms. Núm 79. +General i vària, 156 
 
7313 
1414 maig 7, Girona 
Francesc de Santceloni i Joan de Riera, ciutadans de Girona, Pere de Bergadà, 

paborde de l’Almoina i Miquel Vilar, botiguer, marmessors d’Elvira, viuda de 
Bernat Estruch, ciutadà de Girona, doten un benefici a l’altar de la Santa Creu de 
Sant Feliu de Girona, amb 9 lliures 19 sous de cens, part d’un censal venut per la 
ciutat de Girona, i confereixen el dret de presentació a l’abat i capítol de la 
mateixa església. 

N. Gaspar Barrot. 64 x 52 cms. Núm, 45. +General i vària, 157. 
 
7314 
1414 novembre 7, Barcelona 



Arnau de Terrades, mercader de Barcelona i la seva esposa Margarida, filla de 
Ramon de Boixols i de Constança, esposos de Girona, fan procura a Joan 
Terrades, fill de Vidal Terrades, jurista de Girona, per vendre i manllevar censals. 

N. Antoni Lledó. 74 x 55 cms. Núm. 59. +General i vària, 158. 
 
7315 
1416 agost 24, Cervelló (Barcelona) 
Dalmau Riera, de Cervelló, i la seva esposa Leonor, filla legitimada de Guillem 

Badors, rector de Santa Maria de Mediona, atès que la masia Badors de Solius fou 
obligada als hereus de Joan Llunell, cedeixen a Joan Bosch, de Sant Feliu de 
Guíxols, el seu dret sobre un censal que dit Guillem Badors rebia sobre els béns de 
Pere Vilabella, de Solius. 

N. Arnau Sastre. 32 x 31 cms. Núm. 158. +General i vària, 159. 
 
7316 
1418 desembre 13, Girona 
Joan Presa, de Sant Martí Sapresa, firma rebut a Pere de Bergadà, paborde de 

l’Almoina, de 13 lliures 13 sous, salari de la seva filla Caterina, durant dos anys de 
servei a l’Almoina. 

N. Pere Cervià. 20 x 18 cms. Àpoca, 71. +General i vària, 160. 
 
7317 
1419 maig 9 
Francesc de Santceloni i altres marmessors de Bernat Estruch lliuren a Pere de 

Bergadà, paborde de l’Almoina i a Joan de Costa, comanador de l’hospital nou de 
Girona, l’herència de dit Bernat amb certes retencions a fi de dotar un ofici i una 
Salve solemne i altres obres de caritat assenyalades al testament. 

N. Miquel Pere. 84 x 53 cms. Núm. 47. +General i vària, 161. 
 
7318 
1419 juliol 11, Castelló 
L’Almoina i administradors de l’hospital de Girona, com a hereus de Bernat 

Estruch, mercader de Girona, redueixen a la universitat de Castelló d’Empúries la 
pensió de 190.9.1 del censal creat per aquesta vila a la quantitat de 54.19.6, a raó 
de 6 diners per lliura, i redueixen les 23’5 pensions degudes de 2.583.18.5’5 a 
861.6.2. 

N. Pere Janer. 47 x 64 cms. Núm. 223. +General i vària, 162. 
 
7319 
1421 desembre 24-29 
Procés de distribució de la senyoria útil de la meitat de les crides de la Cort 

reial de Girona, que havien estat de Caterina, viuda de Roger Malars, ciutadà de 
Girona, amb inserció dels rebuts dels que tenien crèdits contra les mateixes. 

N. Joan Escuder, de Girona 84 x 65 cms. +General i vària, 163 
 
7320 
1422 abril 15, Girona 
Agnès, viuda de Guillem Vengut, funda un benefici a l’altar de Sant Joan de la 

seu, li assigna 80 sous sobre un censal que rep de la universitat de l’Armentera, 



presenta per al mateix Bernat Ferrer, clergue de Girona, i en confereix el patronat 
al paborde de l’Almoina. 

N. Berenguer Ferrer sa Sala. Còpia de 1448. 46 x 47 cms. Núm. 48. +General i 
vària, 164 

 
7321 
1424 gener 21, Girona 
Andreu Soler, bracer de Girona, i la seva esposa Caterina, venen a Francesc 

Cortada, Pere Fuster i Bernat Fuster, paraire de Girona, marmessors de Joan 
Prim, també paraire de Girona, un cens d’11 sous per 11 lliures, amb hipoteca 
d’una casa situada al burg de Sant Pere de Galligants. 

N. Nicolau Masdevall. 52 x 64 cms. +General i vària, 165. 
 
7322 
1424 febrer 4, Girona 
Guillem Sabater, anaper de Girona, firma rebut a Domènec Castell, sabater de 

la mateixa ciutat de 302 lliures, preu de la venda que aquest li ha fet d’una casa 
situada a Girona, al carrer de les Ballesteries, part de la qual quantitat ha estat 
satisfeta com a lluïció d’un censal que feia a Ramon Raset, draper de Girona. 

N. Miquel Pere. 32 x 40 cms. +General i vària, 166 
 
7323 
1425 juliol 5, Girona 
Joan de Palomar, vicari general, aprova a Pere de Bergadà, paborde de 

l’Almoina, Simó Collell, dominic i Llorenç Miró, escritor de Girona, marmessors 
de Joan Rovira, botiguer de Girona, que havia instituit hereva universal 
l’Almoina, els comptes de la seva marmessoria per 780 lliures, de les quals 
l’Almoina en rep 208. 

N. Joan Vilella, de la cúria episcopal. 50 x 53 cms. Inventari en català. Núm. 
53. +General i vària, 167. 

 
7324 
1427 setembre 1, Barcelona 
Ramon Dalmau Xatmar, senyor de Medinyà i Riumors, fa procura a Ramon 

Vilosa per demanar a Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, una túnica o cota 
que li havia deixat en penyora. 

N. Vicenç Bofill. 20 x 37 cms. +General i vària, 168. 
 
7325 
1428 setembre 2, Girona 
Antoni Jordà, escriptor de Girona i procurador de l’hospital nou, firma rebut 

a Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, de 14 lliures 18 sous, resta del que 
pertocava a l’hospital dels béns de Bernat Estruch. 

N. Miquel Pere. 28 x 36 cms. Núm. 70. +General i vària, 169 
 
7326 
1429 setembre 1, Girona 
Pere de Darnius, sagristà major, Guillem de Brugueroles, sagristà segon i Joan 

de Bosch, tresorer de la seu, protectors de l’Almoina, atès que Vicenç Alguer, 
beneficiat de la seu, ha llegat 90 lliures; Marc Roca, metge, 200; Guillem Pere 



Roquer, ciutadà de Girona, 650, i Bernat ça Plana àlies Bescanó, teixidor de 
Girona, 300, amplien els dies d’almoina de manera que comenci a donar-se el 6 de 
setembre en comptes del 10. 

N. Berenguer Ferrer sa Sala. 27 x 42 cms. Núm. 55. +General i vària, 170. 
 
7327 
1425 agost 9, Girona 
Guillem de Brugueroles, sagristà segon i Joan de Bosch, tresorer de la seu, 

protectors de l’Almoina, atès que Antoni verger, senyer de Girona, ha llegat a 
l’Almoina 300 lliures, augmenten un dia d’almoina, i disposen que comenci a 
donar-se el 14 de setembre. 

N. Berenguer Ferrer sa Sala. 28 x 43 cms. +Núm. 55/1. +General i vària, 171. 
 
7328 
1422 setembre 9, Girona 
Guillem de Brugueroles, sagristà segon i Joan de Bosch, tresorer de la seu, 

protectors de l’Almoina, i Pere de Bergadà, paborde, atès que gràcies a donatius 
durant l’any 1419 s’ha pogut ampliar 22 dies el periode en què es dona almoina de 
pa i es comença a donar el dia de Sant Mateu; atès que s’han rebut els llegats 
d’Elvira, viuda de Bernat Estruch; 700 lliures de Joan Rovira, botiguer de Girona, 
i un llegat d’Antònia, viuda de Joan Palanca, mercader de Girona, augmenten cinc 
dies l’almoina i disposen que comenci a donar-se el 16 de setembre. 

N. Miquel Pere, 26 x 54 cms. Núm. 55/2. +General i vària, 172. 
 
7329 
1419 setembre 11, Girona 
Guillem de Brugueroles, sagristà segon i Joan de Bosch, tresorer de la seu, 

protectors de l’Almoina, atès que Bernat Estruch, ciutadà de Girona, havia fet 
testament el 1397 i deixà hereus l’Almoina i l’hospital nou; atès que el llegat 
permet augmentar 22 dies l’almoina de pa, disposen que, en comptes de començar-
la el dia de Sant Grau, 13 d’octubre, s’inicii el 21 de setembre, dia de Sant Mateu. 

N. Miquel Pere. 40 x 40 cms. Núm. 55/3. +General i vària, 173. 
 
7330 
1414 octubre 3, Girona 
Guillem de Brugueroles, sagristà segon i Joan de Bosch, tresorer de la seu, 

protectors de l’Almoina, atès que amb el llegat d’Elvira, viuda de Bernat Estruch 
es pot augmentar 5 dies l’almoina de pa, disposen que no es comenci a donar el 18, 
sinó el 13 d’octubre. 

N. Miquel Pere. 40 x 46 cms. Núm. 55/4. +General i vària, 174. 
 
7331 
1413 octubre 13, Girona 
Guillem de Brugueroles, sagristà segon i Joan de Bosch, tresorer de la seu, 

protectors de l’Almoina, i Pere de Bergadà, paborde, atès que Francesc Vidal, 
notari de Girona, ha fet a aquesta un llegat de 29.000 sous, disposen que s’allargui 
set dies el període de distribució de pa, començant el 18 d’octubre. 

N. Pere Pinós. 42 x 43 cms. Núm. 55/5. +General i vària, 175. 
 
7332 



1411 octubre 16, Girona 
Guillem de Brugueroles, sagristà segon i Joan de Bosch, tresorer de la seu, 

protectors de l’Almoina, ateses les adquisicions de béns de Fornells, comprades al 
monestir de Cardona per 5.000 floins d’or d’Aragó, disposen que s’allargui 6 dies 
el periode de distribució de pa, començant el 25 d’octubre. 

N. Pere Pinós. 48 x 40 cms. +Núm. 55/6. +General i vària, 176. 
 
7333 
1405 juny 16, Girona 
Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, atesos els llegats rebuts de Pere 

Bliiarts, rector de Llambilles, de 212 lliures; de Caterina, viuda de Bartomeu 
Rigau, ciutadà de Girona, de 155 lliures, i de Bernat Pairet, carnisser de Girona, 
de 220 lliures, disposen que es dóni pa els dies 4 i 5 de juny de cada any. 

N. Narcís Simó. 31 x 42 cms. Núm. 55/7. +General i vària, 177. 
 
7334 
1431 octubre 28, Corbera (Elna) 
Bernat d’Om, cavaller de Perpinyà, fa procura a Felip des Monells, donzell de 

Girona, i a Joan Pons, notari, per donar el seu consentiment a la venda feta per 
Berenguer d’Espasèn, cavaller, nebot de l’atorgant, fill d’Huguet d’Espasèn i de 
Margarida, germana de dit Bernat, a Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, dels 
drets que rebia a Viladesens i parròquies veïnes. 

N. Pere Barrera, de Perpinyà. 30 x 55 cms. Núm. 80. +General i vària, 178. 
 
7335 
1433 agost 10, Girona 
Els protectors i paborde de l’Almoina, atès que Joan Bosch, tresorer de la seu, 

ha fet un llegat de 500 florins d’or d’Aragó, amb el qual s’han comprat a Gaspar 
de Palol, cavaller de Palol d’Onyar, delmes d’Aro i béns de Borrassà, disposen que 
l’almoina de pa s’augmenti 8 dies i comenci a donar-se el 23 d’agost de cada any. 

N. Berenguer Ferrer sa Sala. 39 x 47 cms. Núm. 58. +General i vària, 179. 
 
7336 
1431 agost 9, Girona 
Els protectors i paborde de l’Almoina, atès que Narcís Serra, fuster de Girona, 

ha llegat 5.000 sous, disposen que l’almoina de pa s’augmenti un dia i comenci a 
donar-se el 31 d’agost de cada any. 

N. Francesc Negrell. 29 x 47 cms. Núm. 58/1. +General i vària, 180. 
 
7337 
1430 agost 21, Girona 
Els protectors i paborde de l’Almoina, atès el creixement de les rendes, 

principalment per les compres fetes Gaspar de Palol, cavaller de Palol d’Onyar, de 
delmes d’Aro, disposen que l’almoina de pa s’augmenti 5 dies i comenci a donar-se 
el dia 1 de setembre de cada any. 

N. Berenguer Ferrer sa Sala. 25 x 47 cms. Núm. 58/2. +General i vària, 181 
 
7338 
1433 desembre 14, Barcelona 



Narcisa i Margarida, filles de Pere de Figuera, escriptor de Girona, i de 
Margarida, esposos, amb consentiment de Cecília, esposa de Pere Vidal, ferrer de 
Girona, àvia materna seva i de Joan Sapera, oncle seu matern, firma rebut a 
Antoni Bruguera, capeller de Girona, de 45 lliures 10 sous, producte de venda a 
l’encant de mobles seus, i de dues peces de drap de 40 i 20 canes. 

N. Antoni de Coll. 27 x 30 cms. Núm. 157. +General i vària, 182. 
 
7339 
1434 gener 11, Girona 
Gaspar de Palol, cavallerde Palol d’Onyar, fill de Dalmau de Palol i de Leonor, 

firma rebut a Joan pellocer, paborde de l’Almoina, de 20.000 sous, preu de la 
venda d’un quart del delme d’Aro i Solius, quantitat pagada en dos censals; un de 
300 sous que fa el General de Catalunya, i un de 8755 sous que fa Bernat d’Olius, 
cavaller del Rosselló. 

N. Miquel Pere. 18 x 54 cms. Núm. 54. +General i vària, 183. 
 
7340 
1435 desembre 31, Vulpellac 
Pere Massot i Julià Comes, pabordes de la confraria de Santa Cecília de 

Vulpellac, institueixen una missa diária a la seva església parroquial i la doten amb 
54 sous de cens que reben de Berenguer Cassà i Joan Cassà, d’Ullastret. 

N. Dalmau Fayola. 58 x 44 cms. Núm. 59. +General i vària, 184 
 
7341 
1436 agost 4, Girona 
Joan Terrats, domer de Cassà de la Selva, funda un benefici a la capella de 

Santa Maria de l’església parroquial de Cassà, el dota amb els censals que es 
relacionen i en deixa el patronat al seu germà, Bartomeu Terrats, de Girona, i als 
descendents d’aquest. 

N. Francesc Garbí. 59 x 62 cms. Núm. 60. +General i vària, 185. 
 
7342 
1437 juny 27, Girona 
Joan Pellicer, paborde de l’Almoina, atès que Caterina, viuda de Bernat de 

Bell-lloc, ciutadà de Girona, havia fet un llegat de 500 florins, estableix que es dóni 
pa el dia 22 d’agost de cada any. 

N. Berenguer Ferrer sa Sala. Núm. 61. +General i vària, 186. 
 
7343 
1439 agost 8, Girona 
Pere de Darnius, sagristà major, Pere de Bergadà, sagristà segon i Pere 

Vedruna, tresorer de la seu, atès el testament de Joan Albert, ciutadà de Girona, 
que instituí hereus per meitats l’Hospital Nou i l’Almoina a parts iguals, cosa que 
suposà per aquesta un ingrés de 2.500 florins, estableixen que es distribueixi pa set 
dies més cada any, a començar pel 15 d’agost. 

N. Berenguer Ferrer sa Sala. Núm. 61/1. +General i vària, 187. 
 
7344 
1440 agost 12, Girona 



Pere de Bergadà, sagristà segon, i Pere Vedruna, tresorer de la seu, protectors 
de l’Almoina, i Joan Pellicer, paborde, en sufragi de certs donants que s’enumeren, 
doten dos dies de pa, a començar el dia 13 d’agost. 

N. Berenguer Ferrer sa Sala. Núm. 61/2. +General i vària, 188. 
 
7345 
14(...) (ca. 1450) juny 7, Girona 
Benet Vives, prevere de capítol de la seu, fa donació a l’Almoina de 9.000 sous i 

rep del paborde Joan Pellicer la promesa de que seran dotats amb aquesta 
quantitat dos dies de distribució de pa, els dies 11 i 12 d’agost de cada any. 

N. (...) Núm. 61/3. +General i vària, 189. 
 
7346 
1442 febrer 2, Galliners 
Joan Sala, de Centenys, ven a Guillem Vilar, de Viladamí, una terra situada al 

terme de la baronia de Vilademuls, indret de Puig de Llena, de 10 vessanes, que és 
a domini directe de l’abat de Sant Esteve de Banyoles, pel preu de 100 sous. 

N. Ermengol Oriol, de Vilademuls. 32 x 38 cms. Núm. 67. +General i vària, 190 
 
7347 
1443 agost 1, Girona 
Guillem Espígol, paborde de l’Almoina, augmenta tres dies la caritat de pa, de 

manera que comenci a donar-se el 3 d’agost i no el 6, aplicant-hi restes del llegat 
d’Agnès, esposa de Guillem Vengut, jurista de Girona, del de Pere de Bergadà, 
antic paborde, i el llegat de 100 lliures fet per Cília, viuda de Simó Sallet, batlle de 
Sant Miquel de Fluvià, i el de 50 lliures procedent de Joan Vilella, d’Aiguaviva. 

N. Miquel Pere. 30 x 42 cms. Núm. 62. +General i vària, 191. 
 
7349 
1444 juny 5, Bas 
Blanca, filla de Pere de Carerach, de Sant Esteve de Bas, amb consentiment del 

seu germà, Pere de Carerach, i del seu espós, Pere de Fàbrega, de Sant Feliu de 
Pallerols, firma a Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, rebut de 21 lliures 15 
sous, salari de 3 anys i 7 mesos. 

N. Tomàs Llorenç Brugada. 13 x 36 cms. Error de data; el paborde era difunt. 
Núm. 53. +General i vària, 192. 

 
7350 
1445 desembre 7, Girona 
Margarida, viuda de Pere Roquer, hostaler de Girona, firma rebut a Guillem 

Espígol, paborde de l’Almoina, de 10 lliures, quantitat de pensió anual vitalícia que 
el seu marit li assenyalà en fer hereva universal seva l’Almoina. 

N. Antoni de Coll. 13 x 30 cms. Núm. 73. +General i vària, 193. 
 
7351 
1446 abril 25, Girona 
Macià Bru, natural de la Bisbal i veí de Palamós, atès que el seu oncle matern, 

Pere Roquer, hostaler de Girona, li llegà un censal mort de 108 sous de pensió que 
li feien els hereus de Bernat Vidal, de Sant Feliu de Guíxols, i que havia estat 



adquirit per l’Almoina, firma rebut a Guillem Espígol, paborde, del capital de 100 
lliures. 

N. Berenguer Ferrer sa Sala. 23 x 41 cms. Núm. 74. +General i vària, 194. 
 
7352 
1446 maig 13, Sant Feliu de Guíxols 
Bernat de Torroella, cavaller del bisbat de Girona, en satisfacció d’un censal 

que deu a Joan de Gornal, ciutadà de Girona, li cedeix el seu dret sobre 30 lliures 
que Salvador Carles, sagristà de Lladó, li deu per l’arrendament de la casa dita de 
Mont, situada al bisbat de Girona. 

N. Pere Vedruna. 22 x 36 cms. Núm. 220. +General i vària, 195. 
 
7353 
1447 agost 17, Medinyà 
Framcisa, viuda de Ramon Xatmar, senyor de Medinyà, i el seu fill Bernat 

Gabriel, a fi de satisfer les pensions d’un censal de 160 lliures de capital, venut a 
Berenguer Sabater, argenter de Girona, venen a carta de gràcia per 10 anys a 
Ramon Sampsó, ciutadà de Girona, el seu fret sobre els pregons de la cort reial de 
Girona, per 227 lliures 10 sous. 

N. Jaume Fèlix, de Girona 85 x 65 cms. +General i vària, 196. 
 
7354 
1449 desembre 12, Girona 
Margarida, viuda de Pere Roquer, hostaler de Girona, firma rebut a Guillem 

Espígol, paborde de l’Almoina, de 10 lliures, quantitat de pensió anual vitalícia que 
el seu marit li assenyalà en fer hereva universal seva l’Almoina. 

N. Nicolau Roca. 12 x 28 cms. Núm. 75. +General i vària, 197. 
 
7355 
1450 març 21, Girona 
Joan Pellicer, sagristà segon i Bernat Prim, tresorer de la seu, protectors de 

l’Almoina, i Joan Bagó, administrador de la mateixa, apliquen un terç de 
l’herència de Bernat Marrocs, cirurgià de Girona, a l’augment del socors, de 
manera que en endavant el pa comenci a distribuir-se el dia 1 d’agost de cada any, 
i no el 2, com es venia fent. 

N. Pere Sitjar. 27 x 49 cms. Núm. 65. +General i vària, 198 
 
7356 
1452 desembre 11, Girona 
Margarida, viuda de Pere Roquer, hostaler de Girona, firma rebut a Guillem 

Espígol, paborde de l’Almoina, de 10 lliures, quantitat de pensió anual vitalícia que 
el seu marit li assenyalà en fer hereva universal seva l’Almoina. 

N. Jaume Fèlix Calvó. 14 x 18 cms. Núm. 76. +General i vària, 199 
 
7357 
1453 desembre 11, Girona 
Margarida, viuda de Pere Roquer, hostaler de Girona, firma rebut a Guillem 

Espígol, paborde de l’Almoina, de 10 lliures, quantitat de pensió anual vitalícia que 
el seu marit li assenyalà en fer hereva universal seva l’Almoina. 

N. Nicolau Roca. 14 x 33 cms. Núm. 77. +General i vària, 200. 



 
7358 
1455 abril 21, Roma 
Mandat del papa Calixte III, que confereix a Lluís Miquel, clergue de Girona, 

el benefici de Santa Maria Magdalena de la seu de Girona. 
N. Gisbert de Ventausde. Còpia de 1468. 41 x 54 cms. Núm. 63. +General i 

vària, 201. 
 
7359 
1455 agost 1, Girona 
Jaume Bagó, beneficiat de la seu, procurador de Guillem Espígol, paborde de 

l’Almoina, atès que aquesta ha ingressat 5.000 sous de l’herència de Narcis 
Camarell, sastre de Girona, després de liquidar els deutes pendents de la viuda, 
Francesca, estableix que es distribueixi almoina de pa cada any el dia 2 d’agost.. 

N. Antoni Serra. 31 x 39 cms. Núm. 78. +General i vària, 202. 
 
7360 
1456 novembre 3, Girona 
Sentència de Bernat de Bell-lloc i Bartomeu Serra en causa entre els 

aniversaris de la seu i l’Almoina, sobre l’herència de Jaume Bagó, beneficiat de la 
mateixa seu, que és adjudicada a l’Almoina contra pagament de 140 florins als 
mateixos aniversaris. 

N. Pere Begudà, de la cúria episcopal. 42 x 44 cms. +Núm. 64. +General i vària, 
203. 

 
7361 
1461 febrer 11, Girona 
Joan ça Vila, paborde de l’Almoina, apelꞏla a la cúria romana d’unes lletres 

citatòries emanades per la mateixa, en el plet que sosté amb Gaspar Xatmar, 
canonge de la seu. 

N. Bernat Escuder. 52 x 68 cms. Núm. 66. +General i vària, 204. 
 
7362 
1462 maig 25, Girona 
Joan Vila, paborde de l’Almoina, atesa la necessitat de diners per comprar 

blat, ven a Miquel Alrà i Guillem Vidal, beneficiats administradors dels 
Aniversaris de la seu, 15 lliures de cens per 300 lliures. 

N. Antoni Serra. 18 x 43 cms. Núm. 82. +General i vària, 205. 
 
7363 
1474 febrer 18, Girona 
Caterina, viuda d’Antoni Cartellà, mercader de Sant Feliu de Guíxols, 

restitueix a l’Almoina una part de l’herència del seu marit, que retenia a títol de 
quarta trebeliànica, per 50 lliures. 

N. Bernat Escuder. 76 x 61 cms. +General i vària, 206. 
 
7364 
1480 març 16, Roma 
L’auditor papal Joan Prior cita el tresorer de la seu, Pere Ferrer, el sagristà 

mitjà, Joan de llor i els procuradors de l’Almoina, Narcís Brugeura i Joan Mut, a 



comparèixer en causa instada contra ells per Miquel Moner, abat de Sant Feliu de 
Girona. 

N. Dandis de Santo Gimignano. 23 x 34 cms. Núm. 68. +General i vària, 207. 
 
7365 
1480 juliol 4, Roma 
Joan Gironès, canonge de Girona, protector de l’Almoina, i Ramon Mut, 

paborde de la mateixa, concorden amb Gaspar Xatmar, abat de Sant Feliu de 
Girona, i Jaume Roca, clergue del mateix bisbat, que aquest darrer renunciarà a la 
provisió obtinguda del benefici de Santa Anastàsia de la seu i rebrà un benefici de 
10 lliures de renda, per al que el presentarà dit Xatmar. 

N. Aloisius Guirrerius. 29 x 38 cms. Núm. 69. +General i vària, 208. 
 
7366 
1483 gener 1, Girona 
Pere Ramon Mut, paborde de l’Almoina, fa procura general a Salvi Rupit, 

beneficiat de la seu. 
N. Narcís Cotxa. 31 x 31 cms. Núm. 80. +General i vària, 209. 
 
7367 
1496 octubre 1, Castelló 
Leonor, esposa de Llorenç Andreu, de Castelló d’Empúries, funda una missa 

mensual als franciscans de Castelló, dotada amb 12 lliures. 
N. Antoni Jaume. 26 x 26 cms. Núm. 71. +General i vària, 210. 
 
7368 
1497 setembre 15, Girona 
Bernat Bell-lloc, jurista de Girona, com a hereu de Nicolaua, viuda de Guillem 

de Bell-lloc, firma rebut a Nicolau Masdeu, paborde de l’Almoina, de 115 lliures, a 
lluïció d'’n censal de 15 sous de pensió, venut per Antoni Bruguera, capeller de 
Girona, que havia instituit hereva la mateixa Almoina. 

N. Joan Guilana. 24 x 28 cms. Núm. 93. +General i vària, 211. 
 
7369 
1499 maig 31, Girona 
Joan Madrencs, canonge de Sant Feliu de Girona, procurador de Joana, viuda 

de Pere Madrencs, mercader, ciutadà de Barcelona, i Joana, esposa de Gaspar 
Anglès, mercader de la mateixa ciutat, tudrius de Miquel Joan, fill de dit Pere 
Madrencs, ven a Francesc Boix, peixater de Girona, una casa prop de la peixateria 
de Girona, que fa cens de 50 sous al monestir de Sant Daniel, pel preu de 80 lliures. 

N. Antoni Arnau. 79 x 51 cms. +General i vària, 212. 
 
7370 
1499 juliol 31, Girona 
Fra Pere Custí, prior, i la comunitat de dominics de Girona, dels que es donen 

els noms, que rebien cada any 35 lliures per celebrar certs aniversaris que 
s’especifiquen, i que algun termini no havia estat pagat, fan concòrdia amb 
l’Almoina, definint tots els endarreriments, amb pacte que es comencin a pagar 
íntegrament des de l’any 1497. 

N. Joan Guilana. 36 x 43 cms. Núm. 57. +213. 



 
7371 
1500 desembre 22, Girona 
Nicolau Masdeu, paborde de l’Almoina, hereva de Joan del Brull, prevere 

sagristà de Llabià, que havia instituit en testament un aniversari a Llabià, el dota 
amb un censal de 10 sous de pensió. 

N. Joan Guilana. 27 x 49 cms. Núms. 72 i 130. +General i vària, 214. 
 
7372 
1504 gener 31, Girona 
Joan Cerdà, draper de Girona, firma rebut a Pere Pegues, sastre i a la seva 

esposa Joana, de 60 lliures, preu d’un censal que els mateixos esposos havien venut 
el 1501 a Joan Gombert, ballester de Girona. 

N. Nicolau Roca. 23 x 34 cms. Núm. 94. +General i vària, 215. 
 
7373 
1510 agost 29, Montsó 
Don Diego de Ribera, comissari general de Creuada, estableix normes sobre 

prendre un quin dels béns dels morts intestats per a la Creuada, d’acord amb les 
súpliques presentades pels braços de Corts. 

N. Pedro Delicado. Còpia de 1511. 24 x 52 cms. Castellà. Núm. 73. +General i 
vària, 216. 

 
7374 
1511 abril 24 Sant Daniel 
Violant, abadessa de Sant Daniel, firma rebut a Antoni Prat, paborde de 

l’Almoina, de 87 lliures, capital d’un censal que havia creat al monestir Joan Pere 
de Cruïlles, donzell, a la banca de Joan Rafael Bas, mercader de Girona. 

N. Joan Fanech. 23 x 32 cms. Núm. 95. +General i vària, 217. 
 
7375 
1511 juliol 28, Girona 
Sentència arbitral d’Onofre Palet, vicari general, en causa entre Antoni Prats, 

paborde de l’Almoina, i els procuradors dels Aniversaris de Sant Feliu de Girona, 
sobre els comptes de certs aniversaris fundats per Elvira, viuda de Bernat Estruch, 
ciutadà de Girona. 

N. Joan Benet Pasqual. 47 x 59 cms. Núm. 24. +General i vària, 218. 
 
7376 
1515 maig 15, Girona 
Francesc Albanell, abat de Sant Llorenç del Mont i vicari general, defineix a 

Joan de Margarit, ardiaca, Salvi Rupit, canonge, Bartomeu Gibert i Antoni Vilar, 
preveres de capítol, Antoni Massot, beneficiat de la seu i Andreu de Biure, donzell 
de Figueres, els comptes de la marmessoria de Miquel de Biure, canonge de la seu, 
per un total de 1.968 lliures d’ingressos i 1.520 de despeses. 

N. Sebastià Camps, notari episcopal. 44 x 51 cms. Núm. 160. +General i vària, 
219. 

 
7377 
1516 novembre 12, Girona 



Nicolau Galí, beneficiat de la seu i Antoni Massanet, ciutadà de Girona, tutors 
dels fills de Bernardí Granada, mercader de Girona, firmen rebut a Antoni Prat, 
paborde de l’Almoina, de 53 lliures, a lluïció d’un censal que havia venut Francesc 
de Cirer, donzell de Girona, a Joan Palma, mercader de Banyoles. 

Sense cloure. 27 x 30 cms. Núm. 96. +220. 
 
7378 
1518 juny 28, Castelló 
Francesca, esposa d’Antoni Prats, de Figueres, filla de Pere Llobet, de Sant 

Pere Pescador, defineix al seu nebot, Pere Andreu, de Sant Pere Pescador, la seva 
legítima, per 150 migeres de civada. 

N. Pere Coll. 24 x 50 cms. Núm. 42. +General i vària, 221. 
 
7379 
1520 novembre 21, Girona 
Pere Hospital vicari general, defineix la marmessoria de Bartomeu Gibert, 

prevere de capitol de la seu, que féu hereus els aniversaris de la mateixa seu. 
N. Benet Finó, notari episcopal. 72 x 63 cms. Núm. 161. +General i vària, 222. 
 
7380 
1522 gener 4, Girona 
Antoni Prats, paborde de l’Almoina, funda un personat que dota amb els 

censals que s’enumeren, en reserva l’obtenció a persones del seu llinatge, que 
hauran de fer residència a la seu, i hi annexa una causapia que ha d’administrar 
l’Almoina. 

N. Joan Fexat. 45 x 64 cms. Núm. 74. +General i vària, 223. 
 
7381 
1523 juny 10, Roma 
Monitori de Jeroni de Ghinuccis, auditor papal, a instància de Gabriel 

Casademont, mercader resident a Roma, contra Narcís i Francesc Ferrant, 
mercaders catalans, perquè li paguin 500 florins d’or que li deuen per lletres de 
canvi. 

N. Jacobus Apocellus, 25 x 29 cms. Núm. 75. +General i vària, 224. 
 
7382 
1529 gener 16, Barcelona 
Frederic de Portugal, bisbe de Sogorb, lloctinent de l’emperador Carles, pren 

sota la seva protecció Antoni Prat, paborde de l’Almoina, els seus familiars i els 
llocs de Sant Dalmai, Brunyola i Sant Martí Sapresa. 

N. Joan de Cardona, canceller. 32 x 49 cms. Núm. 51. +General i vària, 225 
 
7383 
1529 març 18, Girona 
Antoni Prat, paborde de l’Almoina, que havia fundat un personat dotat amb 

35 lliures i l’havia assignat a Alfons de Mur, que ha mort, assigna a Gaspar de 
Requesens, clergue de Girona, 20 lliures de renda, part deles rendes de l’anterior, 
disposant que a la mort d’aquest, les 20 lliures passin a l’Almoina. 

N. Miquel Garbí. 46 x 52 cms. Núm. 76. +General i vària, 226. 
 



7384 
1530 agost 22, Rupià 
Pere Lloses, rector de Saldet, funda un personat a favor de Baldiri Balle, 

beneficiat de la seu, i li assigna 70 sous de renda, part dels 120 que li vengueren 
Pere Janoher i Miquel Andreu, cònsols de l’Armentera. 

N. Pere Gabriel. 45 x 51 cms. Núm. 77. +General i vària, 227. 
 
7385 
1532 octubre 28, Girona 
Antoni Prats, paborde de l’Almoina, que havia fundat un personat el 1522, 

l’assigna a Berenguer de Cervelló, clergue de Tarragona, reservant-se’n el dret de 
patronat. 

N. Gaspar Barrot. 60 x 58 cms. Núm. 78. +General i vària, 228. 
 
7386 
1538 octubre 26, Girona 
Pere Serdà, jurat de Girona, firma rebut a Baldiri Balle, paborde de 

l’Almoina, de 800 lliures, contribució d’aquesta a les lluïcions que la ciutat havia 
de fer de diversos censals. 

N. Joan Guilana. 23 x 28 cms. Núm.81. +General i vària, 229. 
 
7387 
1542 setembre 27, Girona 
Caterina Gueraua Esteve àlies Andreu, viuda de Girona, firma rebut a Baldiri 

Balle, paborde de l’Almoina, de 40 lliures llegades per Antoni Noguer, beneficiat 
de Sant Feliu de Girona. 

N. Gaspar Barrot. 19 x 25 cms. +General i vària, 230. 
 
7388 
1545 març 18, Girona 
Benet Finó, sagristà de Monells i vicari general, aprova a Baldiri Balle, 

paborde de l’Almoina, Joan Serra àlies Morell de Sant Dalmai i Pere Serra, obrer 
de l’església de Vilobí, marmessors de Baldiri Serra, sagristà de Vilobí, els comptes 
de la marmessoria, per 71.15.3 de despeses, i 72.3.11 d’ingressos. 

N. Miquel Riba, de la cúria episcopal. 30 x 32 cms. +General i vària, 231. 
 
7389 
1546 febrer 4, Girona 
Joan Bosch, argenter, fill de Joan Bosch, botoner, ciutadà de Girona i de 

Francesca, defineix a la seva madastra, Francesca Bosch, la seva legítima, per 10 
lliures. 

N. Narcís Reixach. 39 x 33 cms. Núm. 163. +General i vària, 232. 
 
7390 
1554 desembre 11 i 22, Barcelona 
a) Vicenç Bassa, jutge delegat pel cardenal Joan Poggi, llegat papal, pronuncia 

sentència contra Antoni Prat àlies Rovira, clergue conjugat, de desterro per 110 
anys, per perjudicis causats a Baldiri Balle, paborde de l’Almoina. 

b) Antoni Prat apelꞏla de l’anterior sentència. 
N. Pau Mallol. 42 x 61 cms. Núm. 79. +General i vària, 233. 



 
7391 
1555 agost 12, Girona 
Antoni Vicens, mestre en arts i Rafaela Fangina, germans i hereus junt amb 

Jaume Baldomar, germà seu, de Leonor Baldomar, casada en primeres núpcies 
amb Antoni Vicens, de Girona, i en segones amb Pere Baldomar, pagès de 
Riumors, defineixen a dit Jaume Baldomar la seva legítima. 

N. Jaume Sabrià. 32 x 29 cms. Núm. 164. +General i vària, 234. 
 
7392 
1556 juny 11, Girona 
Baldiri Balle, paborde de l’Almoina, funda un personat o causapia a favor dels 

seus familiars, homes i dones, del que es reserva el dret de presentació, dotat amb 
100 lliures. 

N. Joan Benet Pasqual. 44 x 33 cms. Núm. 80. +General i vària, 235. 
 
7393 
1556 novembre 4, Roma 
El cardenal Ranucci de Sant’Angelo, penitencier, comissiona el prior de Santa 

Maria de Jonqueres i Pere i Pere i Llàtzer Cerdà, canonges de Girona, per 
concedir llicencia a Francesc Serra, rector de Sant Dalmai, d’establir un camp de 
propietat de la rectoria a fi de fer-hi casa i hort, amb retenció del directe domini. 

N. A. Gaillart. 29 x 41 cms. Brunyola, núm. 247. +General i vària, 236. 
 
7394 
1559 juliol 4, Girona 
Joan Clavieres, teixidor natural de França, veí de Girona, i la seva esposa 

Joana, firmen rebut a Baldiri Balle, paborde de l’Almoina, de 25 lliures, en 
concepte de donació per causa de núpcies. 

N. Pere Agustí. 15 x 16 cms. Núm. 84. +General i vària, 237. 
 
7395 
1568 novembre 15, Girona 
Jeroni Balle, paborde de l’Almoina, i Antic Gallart, procurador dels 

aniversaris de la seu, divideixen els censals deixats per Baldiri Balle, antic paborde, 
entre els institucions que representen. 

N. Joan Feixat. 61 x 40 cms. Núm. 81. +General i vària, 238. 
 
7396 
1570 novembre 9, Girona 
Llorenç Costa, natural d’Adri i veí de Ravós, vegueria de Girona, firma rebut 

a Joan Galceran, pagès de Llorà, de 40 lliures, dot de la seva filla Magdalena 
difunta, esposa que fou de l’atorgant. 

Sense cloure. 20 x 25 cms. Núm. 121. +General i vària, 239. 
 
7397 
1571 novembre 21, Besalú 
Procés informatiu de la cúria de la vegueria de Besalú sobre el dret d’Ameri 

Tarsi i Francesc Palau, del veïnat de Puigpalter de Banyoles, a succeïr en un 
privilegi de generositat. 



N. Daniel Fluvià. 79 x 64 cms. Núm. 83. +General i vària, 240. 
 
7398 
157(...) maig 6, Girona 
Gregori Avinyó, sagristà major de la seu, i Jeroni Balle, paborde de l’Almoina, 

concorden en deixar un plet sobre presentació del benefici fundat per Arnau 
Adroher a la capella de Santa Anastàsia de la mateix aseu, i acceptar la 
presentació feta pel segon, de Francesc Estrach. 

N. Jaume Vives. 21 x 32 cms. Núm. 82. +General i vària, 241. 
 
7399 
1583 setembre 9, Brunyola 
Blanca, viuda de Joan Bosch, de Sant Dalmai, defineix a Caterina, viuda de 

Galceran Riera àlies Bosch, filla seva, el seu dret de dot per 50 lliures. 
N. Miquel Vidal. 41 x 22 cms. Núm. 165. +General i vària, 242. 
 
7400 
1584 abril 26, Barcelona 
Sentència de Miquel Cordelles, jutge de la Reial Audiència, amb autoritat de 

D. Joan de Zúñiga, comte de Miranda, en causa promoguda per Jeroni Balle, 
paborde de l’Almoina, contra Bernat Arquimbau, batlle de Verges, per 
procediments fets contra Jaume Andreu, de Gaüses, en perjudici de la jurisdicció 
de l’Almoina. 

N. Antoni de Viladamor. 53 x 68 cms. Núm. 347. +General i vària, 243. 
 
7401 
1585 febrer 20,Banyoles 
Antoni Andreu àlies Vidal, pagès de Sant Martí de Campmajor, firma rebut a 

Francesc Estarriola, treballador de Fontcoberta, Jaume Damont, del veïnat de 
Palol de Farga, de Pujals dels Pagesos i Joan Pijoan, de Centenys, tutors de 
Magdalena Vidal, filla de Montserrat Vidal i Pere Estarriol, de Pujals dels 
Cavallers, de 40 lliures que li devia per raó de préstec. 

N. Bonifaci Faiola. 14 x 36 cms. Núm. 116. +General i vària, 244. 
 
7402 
1586 juny 9, Girona 
Narcís Noguera, beneficiat de la seu, procurador dels aniversaris de la mateixa, 

firma rebut a Joan Balle, paborde de l’Almoina, de 188 lliures, amb les que es crea 
un censal. 

N. Pere Mir. 16 x 29 cms. Núm. 110. +General i vària, 245. 
 
7403 
1598 març 5, Verges 
Caterina Torrent i Miquel, viuda de Narcís Pagès i Miquel, de Raset (Cervià), 

propietària de l’herència de Torrent i la Tallada, ven a Miquel Vidal, de Tor, un 
olivar i erm de Marenyà, indret de Golarichs, de 4 vessanes, per 12 lliures. 

N. Joan Metge. 32 x 43 cms. Núm. 44. +General i vària, 246. 
 
7404 
1599 juliol 13, Madrid 



Privilegi del rei Felip III a favor de l’Almoina, a la que autoriza a tenir presó, 
conduir els seus propis presos i obligar els enfiteutes a cabrevar els béns que tenen 
per l’Almoina a la casa d’aquesta. 

Segretari: Don Pedro Franquesa. 38 x 67 cms. Núm. 87. +General i vària, 247. 
 
7405 
1606 febrer 18, Girona 
Anna Bosch, viuda de Salvador Serra àlies Bosch, de Sant Dalmai, fa 

heretament al seu fill Salvi Bosch del seu mas Bosch, en vista al matrimoni que ha 
de contreure amb Jerònima, filla de Jeroni Llorens, teixidor, i de Caterina. 

N. (...) Vinyoles. 41x 17 cms. Núm. 262. +General i vària, 248. 
 
7406 
1610 juliol 6, Roma 
Lletres citatòries i inhibitòries d’Alexandre Ludovisi, auditor de Rota, per 

haver Enric Sampsó, paborde de l’Almoina, apelꞏlat d’uns estatuts donats a la 
mateixa Almoina pel bisbe i el capítol de la seu. 

N. Joan Carton. 36 x 23 cms. Núm. 88. +General i vària, 249. 
 
7407 
1614 octubre 31, la Bisbal 
Pere Ponsatí, pagès de la Pera, firma rebut a Onofre Noguer, cunyat seu de 

Púbol, de 50 lliures, dot d’Elisabet, germana de dit Onofre, rebudes d’aquest i de 
la seva mare, Esperança Noguer. 

N. Rafael Vilella. 26 x 15 cms. +General i vària, 250. 
 
7408 
1619 desembre 27, Girona 
Antoni Croses, sastre de Salitja, fa heretament a la seva filla Caterina, que ha 

de contreure matrimoni amb Pere Joan Llobet, fill de Bernat i Margarida, de Vic, 
amb reserva de 20 lliures. I dit Pere Joan Llobet, dota la seva esposa futura amb 
28 lliures. 

N. Bartomeu Jeroni. 21 x 42 cms. Núm. 263. +General i vària, 251. 
 
7409 
1622 maig 31, Roma 
El papa Gregori XV comissiona l’oficial de la cúria episcopal de Girona, 

perquè de les 3.000 lliures de renda de l’Almoina assigni 415 ducats d’or de la 
Cambra al sosteniment de la capella de música de la seu. 

55 x 82 cms. Núm. 92. +General i vària, 252. 
 
7410 
1623 maig 15, Roma 
El papa Gregori XV comissiona l’oficial de la cúria episcopal de Girona, 

perquè de les 3.000 lliures de renda de l’Almoina assigni 415 ducats d’or de la 
Cambra, equivalents a 600 lliures, al sosteniment de la capella de música de la seu. 

N. C. Bernier. 49 x 73 cms. Núm. 92. +General i vària, 253 
 
7411 
1624 desembre 8, Vilademuls 



Capítols matrimonials entre Joan Corretger, fill de Pere i Narcisa, pagès del 
veïnat de Vilella a Vilafreser, i Anna, filla de Josep Domènec, pagès de Terradelles, 
i de Llorença, que porta 130 lliures de dot. 

N. Miquel Cristòfol Metge. 37 x 27 cms. Núm, 48. +General i vària, 254. 
 
7412 
1634 octubre 12, Roma 
El papa Urbà VIII confereix a Ramon Balle, capellà del Calvari extramurs de 

Girona, el benefici de Sant Joan i Pau de la Pera, vacant per òbit de Francesc 
Balle. 

N. Marcantonio Franciotto. 47 x 24 cms. Núm. 90. +General i vària, 255. 
 
7413 
1651 juliol 21, Verges 
Maria Castelló, viuda de Jaume Castelló, bracer de Jafre, revèn a Caterina 

Coll, viuda de Joan Collferrer, una terra de Jafre, indret de les Coromines, d’una 
vessana, que li havia comprat a carta de gràcia el 1644, per 11 lliures. 

N. Miquel Roig. 34 x 20 cms. Núm. 40. +General i vària, 256. 
 
7414 
1653 març 9, Sant Dalmai 
Antoni Calvet, pagès de Sant Dalmai, firma rebut a Pere Bosch, del mateix 

lloc, de 90 lliures, lluició d’un censal del mateix preu. 
N. Nicolau Roig, de Brunyola. 15 x 19 cms. +General i vària, 257. 
 
7415 
1674 juliol 1, Girona 
Antoni Ribarroja, obtentor del benefici fundat per Hug de Cruïlles a la capella 

dels sants Pere i Pau de la seu, firma rebut al capítol de la seu, de diners 
procedents de la venda de cases que l’Almoina tenia al carrer de les Ballesteries, de 
100 lliures, a lluïció de censals que la mateixa Almoina feia al seu benefici. 

N. Pere Rosselló. 23 x 27 cms. Núm. 115. +General i vària, 258. 
 
7416 
1692 octubre 29, Roma 
El papa Inocenci XII confereix a Francesc Gondahí el benefici de domer de 

Bordils. 
N. Luiginus Hieronymus. 26 x 44 cms. Núm. 93. +General i vària, 259 
 
7417 
1694 març 20, Roma 
Mandat apostòlic del papa Inocenci XII, que intima a Josep Cano i Simó 

Escofet, canonges de la seu, de donar a Francesc Gondahí possessió del benefici de 
Santa Anastàsia de la mateixa seu. 

N. Luiginus Hieronymus. 
23 x 3 cm. Deteriorat 
General i Vària, 259b. 
 
7418 
1192 setembre 23 



a) Ponç Adalbert i la seva esposa Toscana donen a la seva filla Raimunda 240 
morabatins barbarogins d’or, amb els que ella dota Martí d’Escala. 

b) Martí d’Escala firma rebut a la seva esposa Raimunda de 240 aurei, i li’n 
retorna per causa de núpcies altres tants, que assegura sobre els seus béns. 

N. Ermengol, prevere. S. Arnau, sots-diaca. 58 x 16 cms. +Nupcials, 1. 
 
7419 
1210 juny 25 
a) Martí d’Escala dona a la seva filla Raimunda 300 morabatins barbarojos 

d’or, amb els que ella dota Guerau Bothos, futur marit seu. 
b) Guerau Bothos dòna per causa de núpcies a la seva esposa 300 morabatins 

barbarojos d’or, i els assegura sobre béns que té a Sant Martí Vell i Estanyol. 
N. Bernat Esteve, levita. S. Arnau de Vilobí. Còpia de 1248. 18 x 16 cms. 

+Nupcials, 1bis 
 
7420 
1195 agost 2 
Adelaida d’Aiguaviva i el seu fill Berenguer donen a Ramon de Tavertet la 

seva filla i germana respectiva, Guillema, en esposa, amb 1.000 sous bar. de dot. 
N. Ermengol, prevere. S, Arnau de Palau. 16 x 17 cms. +Nupcials, 2. 
 
7421 
1202 novembre 13, Girona 
Bernat Estruch i Arnau Estruch, germans, Bernat de Laucata i el seu fill 

Bernat de Laucata donen a Martí de Vic la seva neboda Maria, filla de Pere 
Estruch, difunt, per esposa, i la doten amb 500 aurei barbarogins, que asseguren 
sobre els béns de dit Pere, de manera que si faltessin fills al matrimoni, 300 aurei 
retornarien als estruch i 200 als Leucata. 

N. Bernat Esteve. 14 x 31 cms. +Nupcials, 3 
 
7422 
1202 novembre 13 
Martí de Vic dòna en donació per causa de núpcies a la seva futura eposa 

Maria 500 aurei barbarogins. 
N. Ermengol, prevere. S. Bernat Esteve. 17 x 30 cms. +Nupcials, 4. 
 
7423 
1202 novembre 16 
Martí de Vic dòna en dot a la seva futura muller Maria, un dècim dels seus 

béns presents i futurs, d’acord amb la llei goda. 
N. Ermengol, prevere. S. Bernat Esteve. 18 x 27 cms. +Nupcials, 5. 
 
7424 
1180 novembre 4 
Berenguer i Maria, esposos, fan heretament a Arnau i Flandina, gendre i filla 

respectivament, exceptuant mig hort del Molí, que donen a l’altra filla, Sibilꞏla, 
amb firma d’Arnau de Canadal. 

N. Pere, sacerdot. 10 x 20 cms. +Nupcials, 6. 
 
7425 



1204 agost 25 
a) Guillem Joan dòna per causa de núpcies a la seva futura esposa Genciana 

200 sous bar., i assegura aquests i els 200 que rep d’ella en dot sobre tots els seus 
béns. 

b) Guillem Joan dòna a la seva futura esposa Genciana 1/10 de tots els seus 
béns, d’acord amb la llei goda. 

N. Ermengol, prevere. S. Gener. 15 x 18 cms. Amb firma de Pere de Gornal. 
+Nupcials, 6bis 

 
7426 
(1278) 1279 gener 20 
Ramon de Granollers (Guholeriis, possible lectura), de Martell, dòna a Pere 

Albert, de Narbona, la seva filla Bernarda per esposa, dotada amb 6.000 sous melg. 
i diverses robes. 

N. Guillem de Sonudrio Còpia de 1293. 27 x 26 cms. +Nupcials, 7. 
 
7427 
1296 maig 25 
Ramon Calvet, ciutadà de Girona, dòna a la seva filla Ava en legítima, per sí, 

per la seva esposa Adelaida, i pels germans d’Ava difunts, Arnau i Guillem, 1.000 
morabatins de 10 sous bar. cada un, i ella dota amb aquesta suma Ramon Albert, 
futur marit seu, que li correspon amb altres tants. 

N. Besalú Burgués. 22 x 28 cms. +Nupcials, 8. 
 
7428 
1303 juliol 28 
Berenguera, viuda de Vidal de Queixàs, de Girona, i el seu fill Vidal donen a 

Caterina, fiila i germana seva respectivament, 4.000 sous bar. de legítima, que ella 
constitueix en dot per a Berenguer Duran, fill de Bernat Duran, de Girona, que els 
correspon amb altres tants i els assegura sobre els seus béns. 

N. Besalú Burgués. Carta partida. . 20 x 32 cms. +Nupcials, 9. 
 
7429 
1341 abril 29 
Arnau de Vivers, jurista de Girona, i la seva esposa Margarida donen a la seva 

filla Blanca 12.000 sous, en els que s’inclouen els 2.000 que Blanca, esposa de 
Ramon Albert, ciutadà de Girona i cosina de dita Margarida, li donà; i Blanca 
dota amb aquesta suma Joan Albert, fill de Ramon Albert i futur marit seu. 

N. Jaume Comte. Carta partida. . 43 x 38 cms. +Nupcials, 15. 
 
7430 
(1344) 1345 gener 12 
Ramon Albert dòna a la seva filla Blanca, per causa de núpcies 100 lliures, a fi 

de dotar Pere Armenguer, mercader de Girona, futur marit seu, fill d’Arnau 
Armenguer, sabater de Girona, que les correspon amb altres tantes, de les quals 50 
s’esmercen en un violari per a l’esposa. 

N. Guillem Rei. 54 x 40 cms. +Nupcials, 18. 
 
7431 
(1344) 1345 gener 12 



Pere Armenguer, mercader de Girona, firma rebut a Ramon Albert, ciutadà 
de Girona, de 50 lliures, dot de Blanca, filla d’aquest i esposa seva, i pacta amb ell 
que els altres 50 lliures del mateix dot seran esmerçades en la compra d’un violari 
a favor de dita Blanca. 

N. Guillem Rei. Carta partida. . 20 x 34 cms. +Nupcials, 19. 
 
7432 
1350 juny 2 
Ramon de Catllar, fill de Ramon de Catllar i Berenguera, d’Estanyol, dòna a la 

seva germana Ermessendis 500 sous, que ella constitueix en dot per a Pere Sabet, 
fill de Ramon Sabet i Bonanata, també d’Estanyol, tot afegint-n’hi 200 més, que el 
futur marit assegura sobre el mas Sabet, que té per l’Almoina i sobre un camp que 
té per Sant Pere de Galligants. 

Sense cloure. Carta partida. . 61 x 46 cms. +Nupcials, 21. 
 
7433 
1353 juliol 25 
Bernat Martí, de Vilarnau, parròquia de Caldes de Malavella, fa heretament a 

Cília, germana seva i filla de Pere Martí i Agnès, difunts, de 1.000 sous i aixovar, 
que ella constitueix en dot per a Pere Bernat de Quart, de Franciac, que li 
correspon amb altres 1.000 sous, pels que li hipoteca el mas de Quart que es té per 
l’Almoina. 

Sense cloure. Carta partida. . 52 x 26 cms. +Nupcials, 22. 
 
7434 
1356 agost 1, Girona 
Caterina, filla d’Arnau Perpinyà, ciutadà de Girona, i d’Elvira, atès que la 

seva mare li dòna 24.000 sous, que ella constitueix en dot per a Francesc de 
Santdionís, jurista de Girona, amb consentiment d’Arnau Rafart, cosí seu, i del seu 
oncle Bonanat de Tornavells, dòna a la dita seva mare la meitat de tota la seva 
herència paterna i tota la materna. 

N. Ramon de Bruguera. 45 x 49 cms. +Nupcials, 23. 
 
7435 
1359 juny 7, Girona 
Jaume d’Hospital, escriptor de Girona, i la seva esposa Anès, donen a Guillem 

Ferrer Sala, draper de Girona, la seva filla Margarida en esposa, i concedeixen a 
aquesta la legítima de 6.000 sous, que el futur marit assegura sobre els seus béns. 

N. Jaume Comte. Carta partida. . 50 x 35 cms. +Nupcials, 24. 
 
7436 
1361 abril 30, Girona 
Constança, filla de Pere Caraver, de Blanes, que en capítols matrimonials amb 

Miquel Martí, mercader de Girona, pactats amb intervenció de Bartomeu Vives i 
Bartomeu Tort, cosí i oncle seus respectivament, li havia promès 100 lliures, 
efectúa la donació promesa. 

N. Ramon Gil. 39 x 29 cms. +Nupcials, 25. 
 
7437 
1363 març 8, Girona 



Bernat Margarit, ciutadà de Girona, i Francesca, esposos, donen a la seva filla 
Francesca en legítima 20.000 sous, que ella constitueix en dot per al seu futur 
espòs, Francesc de Gornal. 

N. Bartomeu Tort. Carta partida. . 55 x 39 cms. +Nupcials, 26. 
 
7438 
1338 novembre 6, Girona 
Miquel Martí, draper de Girona, i la seva esposa Constança, donen a la seva 

filla Margarida 6.000 sous, que ella constitueix en dot per al seu futur espòs 
Guillem ça Ramada, fill d’Arnau de Ramada, blanquer de Girona, que els 
correspon ambaltres tants. 

N. Guillem Banyils. Carta partida. . 56 x 38 cms. +Nupcials, 29. 
 
7439 
1383 novembre 4, Girona 
Guillem Salip, espaser de Girona, i Francesca, esposos, donen en legítima a la 

seva filla Margarida 1.000 sous, que ella constitueix en dot per a Jaume Cortell, 
baster de Girona, fill de Bernat Cortell de Fornells, que els correspon amb altres 
tants. 

N. Berenguer Capella. 53 x 34 cms. Carta partida. . +Nupcials, 30. 
 
7440 
1383 novembre 4, Girona 
Margarida, filla de Guillem Salip, espaser de Girona, i esposa de Jaume 

Cortell, baster, defineix als seus pares la legítima per 1.00 sous, dels que firma 
rebut. 

N. Berenguer Capella. 38 x 32 cms. +Nupcials, 31. 
 
7441 
1386 octubre 4, Girona 
Caterina, filla de Ferrer de Bosch, dota Guillem Salip, espaser de Girona, amb 

100 lliures, part de les quals assegura en una comanda a Pere Gran, mercader de 
Barcelona, i Guillem les correspon amb altres tantes. 

N. Pere de Pont. Carta partida. . 24 x 43 cms. Hi ha els dos exemplars. 
+Nupcials, 32. 

 
7442 
1384 maig 3, Girona 
Brunissendis, filla d’Arnau Dalmau i Raimunda, esposos, de Sant Sadurní, 

constitueix en dot per al seu marit, Pere Bruguera, taverner de Girona, 1.250 sous, 
u en rep altres tants, assegurats sonre els béns d’aquest. 

N. Berenguer Capella. Carta partida. . 40 x 30 cms. +Nupcials, 33. 
 
7443 
1399 gener 1, Castell d’Aro 
Pere Vilabella, de Solius, i la seva esposa Agnès donen a la seva filla Francesca 

en legítima 1.100 sous, amb que ella dota Pere Ramon d’Aro. 
Sense cloure. Carta partida. . 50 x 31 cms. +Nupcials, 34. 
 
7444 



(1203) 1204 gener 24 
Berenguera dòna a Arnau de Serinyà marit seu, 100 aurei, rebuts del seu pare, 

i Arnau els correspon amb altres tants, que assegura sobre els seus béns. 
N. Bernat, prevere i notari de Sant Pere de Besalú. Carta partida. . 16 x 15 

cms. +Nupcials, 35. 
 
7445 
1410 febrer 24, Sant Feliu de Guíxols 
Eulàlia, filla de Francesc Roger, mercader de Girona veí de Sant Feliu de 

Guíxols, dòna en legítima a la seva filla la quantitat de 3.300 sous, que ells 
constitueix en dot per a Miquel Banyils, tintorer de Girona 

N. Pere Pinós. Carta partida. 48 x 36 cms. +Nupcials, 36. 
 
7446 
1413 febrer 3, Girona 
Jaume Arloví, cirurgià de Girona, fa donació a la seva esposa Bernardina de 

100 florins d’or d’Aragó, amb reserva de recuperar-los si ella li premorís. 
N. Antoni de Coll. 30 x 36 cms. +Nupcials, 37. 
 
7447 
1423 febrer 9, Girona 
Margarida, viuda de Joan de Casesnoves, escriptor de Girona, fa donació al 

seu fill Narcís, barber, de 30 lliures. 
N. Francesc Negrell. 30 x 38 cms. +Nupcials, 38. 
 
7448 
1428 gener 9, Girona 
Joan Torrent, paraire de llana de Girona, i la seva esposa Narcisa fan donació 

per causa de núpcies al seu fill Joan Torrent de 3.000 sous, a condició de conviure 
amb ell i la seva futura esposa. 

N. Nicolau Roca. Carta partida. . 25 x 35 cms. Hi ha els dos exemplars. 
+Nupcials, 39. 

 
7449 
1432 setembre 8, Girona 
Nicolaua, filla de Francesc Esteve, ciutadà de Girona i de Francesca, dòna en 

dot a Joan Bosch, mercader de Sant Feliu de Guíxols, la meitat de l’heretament 
rebut dels seus pares, amb reserva de 3.000 sous, i en rep el tantumdem. 

N. Berenguer Ferrer sa Sala. Carta partida. . 30 x 41 cms. +Nupcials, 40. 
 
7450 
1434 juny 14, Banyoles 
Pere Massaguer, fuster de Banyoles, dota al seva filla Margarida, viuda en 

primeres núpcies de Jaume Marquès, paraire de Banyoles, amb 3.000 sous, en 
vista al matrimoni que ha contret amb Bernat Prats, natural del mas Prats de 
Matamós, parròquia de Sant Vicenç de Camós. 

N. Pere d’Anglada. Carta partida. . 28 x 51 cms. +Nupcials, 41. 
 
7451 
1435 abril 9, Girona 



Joan Lledó, del Castellar, i la seva esposa Montserrat, hereva de Pere Boscà, 
de Sant Sadurní, venen a Antoni Bruguera, capeller de Girona, el seu dret sobre 22 
lliures 10 sous, de les que els té firmat debitori Guillem Boscà d’Arades, de Sant 
Sadurní, per 22 lliures 10 sous. 

N. Jaume Felip. 34 x 38 cms. +Nupcials, 42. 
 
7452 
1407 agost 13, Corçà 
Guillem Boscà d’Arades, parròquia de Sant Sadurní, firma debitori al seu 

germà de 450 sous, part dels 1.650 dels que li ha fet donació en concepte de 
legítima. 

N. Joan Ponç. 19 x 40 cms. +Nupcials, 43. 
 
7453 
1435 abril 30, Girona 
Antònia, esposa de Martí Comes àlies Nadal, de Sant Mateu de Montnegre, 

viuda de Pere Boscà, de Sant Sadurní, ven a Antoni Bruguera, capeller de Girona, 
el seu dret sobre 25 lliures dels 1.200 sous dels que Guillem Boscà d’Arades li havia 
firmat debitori el 1407, per 25 lliures. 

N. (...). 31 x 41 cms. +Nupcials, 44. 
 
7454 
1440 agost 21, Girona 
Francesc Miquel fuster de Girona, fa donació a la seva filla Narcisa de 3.000 

sous, que aquesta constitueix en dot per al seu futur espòs, Jaume Bruguera, 
capeller de Girona, els correspon amb altres tants, que assegura sobre els seus 
béns. 

N. Berenguer Ferrer sa Sala. Carta partida. . 34 x 44 cms. +Nupcials, 45. 
 
7455 
1443 maig 2, Girona 
Caterina, filla de Bernat Riera, teixidor de llana de la Bisbal, viuda de Miquel 

Godai, paraire de llana de Girona, dota Narcís Casanoves amb 80 lliures, i en rep 
el tantumdem, donant-li per fermança Joan de Casanoves, beneficiat de la seu, 
germà de dit Narcís. 

N. Pere Sitjar. Carta partida. . 31 x 38 cms. +Nupcials, 46. 
 
7456 
1452 agost 25, Girona 
Bernardina, viuda de Guillem Montanya, cirurgià de Girona, i Bernat Batlle 

àlies Genís, teixidor de Girona, fan donació a Antònia, filla de dit Bernat, de 40 
lliures, que ella constitueix en dot per a Huguet Basella, sastre de Colliure, que les 
correspon amb altres tantes, que assegura sobre els seus béns. 

N. Pere Sitjar. Carta partida. . 31 x 35 cms. +Nupcials, 47. 
 
7457 
1457 desembre 9, Girona 
Joan Carrera, fuster de Girona, i la seva esposa Gabriela, que havien promès a 

Leonor, esposa de Pere Arnau, sabater de Girona, la donació de 100 sous, el fan 
efectiu, amb reserva de que si morís sense fills, retorni als atorgants. 



N. Nicolau Roca. Carta partida. . 23 x 32 cms. +Nupcials, 48. 
 
7458 
1458 octubre 22, Girona 
Joan Vilar, ferrer de Girona, i la seva esposa Margarida fan heretament dels 

seus béns a Joan Eloi, fill seu, amb reserva de pagar la legítima als seus germans, 
Joan, Narcís i Jaume. 

N. Berenguer Ferrer sa Sala. Carta partida. . 36 x 52 cms. +Nupcials, 49. 
 
7459 
1472 gener 19, Girona 
Nicolau Bruguera, capeller de Girona, dòna a la seva filla Joana 30 lliures, que 

aquesta constitueix en dot per al seu futur espòs, Joan Ferran, fuster de 
Peratallada, que els correspon amb el tantumdem. 

N. Jordi Bosser. 27 x 31 cms. +Nupcials, 50. 
 
7460 
1501 febrer 3, Brunyola 
Joan d’Horta, de Brunyola, fa donació a la seva filla Margarida de 30 lliures i 

aixovar, que ella aporta en dot a Miquel Simó, fill de Pere March àlies Simó, de les 
Planes, que les correspon amb el tantumdem. 

N. Jeroni Font. 32 x 47 cms. +Nupcials, 51. 
 
7461 
1501 arç 30, Ullastret. 
Margarida, esposa de Joan de Canadal, donzell de Borrassà, fa donació a Pere 

de Cruïlles de tots els seus béns i drets d’hipoteca sobre els béns del seu marit, i 
sobre els dels seus pares, Gilabert de Llupià i Joaquima de Ribera, amb diverses 
reserves. 

N. Miquel Simó, de Monells. 42 x 38 cms. +Nupcials, 52. 
 
7462 
1506 agost 8, Girona 
Pere Fèlix Castelló, espaser de Girona, fa heretament al seu fill Jaume de tots 

els seus béns, en vista al matrimoni que ha de contreure amb Gabriela, filla de 
Francesc Boix, peixater de Girona. 

Sense cloure. Carta partida. Hi ha els dos exemplars. +Nupcials, 53. 
 
7463 
1506 agost 8, Girona 
Francesc Boix, peixater de Girona, i el seu fill Jaume fan donacio per causa de 

núpcies a la seva filla i germana respectiva Gabriela de 100 lliures, que ella 
constitueix en dot per a Jaume Castelló, espaser de Girona, de qui rep el 
tantumdem. 

Sense cloure. Carta partida. . 28 x 40 cms. +Nupcials, 54. 
 
7464 
1525 setembre 14, Sant Dalmai 



Antònia Comte i el seu fill Gaspar Comte, de Vilobí, fan donació per causa de 
núpcies a la seva filla i germana respectiva Sàlvia de 40 lliures, que ella aposta en 
dot a Joan Bosch, de Sant Dalmai. 

N. Jeroni Font, de Brunyola. 30 x 38 cms. +Nupcials, 53. 
 
7465 
1556 maig 11, Girona 
Antoni Esteve, corredor de Girona, i la seva esposa Antònia fan donació a la 

seva filla Miquela de 40 lliures, que ella constitueix en dot a Nicolau Bruguera, 
capeller de Girona, de qui rep el tantumdem. 

N. Jaume Fèlix Calvó. Carta partida. . 30 x 41 cms. +Nupcials, 56. 
 
7466 
1551 juny 3, Navata 
Francesc Moragues, de Navata, fa donació a la seva tia Gràcia de 20 lliures que 

ella aporta en dot al seu marit, Esteve Puig, de Figueres, que les assegura sobre els 
seus béns. 

N. Miquel Olives. 36 x 28 cms. +Nupcials, 57. 
 
7467 
1582 novembre 24, Banyoles 
Jaume Almar, de Vilert, fa donació de legítima a la seva germana Montserrat, 

viuda de Tomàs Feixes, de Pontós, en vista al matrimoni que ha de contreure amb 
Joan Sabater, de Sant Julià de Ramis, de 20 lliures, dot que aquest assegura sobre 
els seus béns. 

N. Bonifaci Faiola. 40 x 25 cms. +Nupcials, 59. 
 
7468 
1586 octubre 5, Verges 
Margarida Metge i Nicolau, viuda de Guerau Nicolau, pagès de Viladesens, 

tutora del seu fill Miquel, fa donació a la seva filla Antiga de 125 lliures, que 
aquesta constitueix en dot per a Onofre Quintana, fuster d’Albons. 

N. Fèlix Palol. 23 x 35 cms. +Nupcials, 60. 
 
7469 
1603 juliol 16, Girona 
Enric Sampsó, canonge de la seu, dòna a Àngela, filla de Jeroni Gifra, notari 

de Girona i neboda seva, 150 lliures, que ella constitueix en dot per a Miquel Vila, 
notari de Girona, que les assegura sobre els seus béns. 

N. Honorat Duran. 56 x 30 cms. +Nupcials, 61. 
 
7470 
1610 març 28, Canet de Mar 
Guillem Mas, prevere servidor de l’església de Canet de Mar, dota la seva 

fillola Elisabet Diogneta, filla de Jaume Digonet, natural de França i veí de Canet, 
amb mig jornal de terra situada a Canet i una vinya de Sant Cebrià de Vallalta, 
que ella aporta en dota Ameri Pinyol, natural de Sant Dalmai, de qui rep 25 
lliures. 

N. Bernat Oriol. Carta partida. 32 x 35 cms. +Nupcials, 62. 
 



7471 
1340 maig 15, Sant Llorenç de la Salanca (Elna) 
Jubert Radulf, Ramon Serdà i Joan Riba, cònsols de Sant Llorenç de la 

Salanca, atès que Bernat Vicenç, fill de Guillem Vicenç, és obrer de l’església del 
lloc, li fan procura per recuperar un llegat fet per Guillem Fornells, rector de la 
mateixa església, a favir de la seva universitat. 

N. Andreu Jubert. 17 x 29 cms. +Nupcials, 77. 
 
7472 
1344 setembre 18, Banyoles 
Bartomeu de Vallòria, de Pujals dels Cavallers, firma rebut a Guillem teixidor, 

de Santa Maria de Camós, de 600 sous i d’un vestit de Maria, esposa del primer i 
germana del segon. 

N. Ramon de Pla. 17 x 21 cms. +Nupcials, 82. 
 
7473 
1349 juny 12 
Arnau de Plana, natural de Begudà i veí de Girona, procurador de Pere de 

Prat, jurista de Girona, defineix a l’Almoina un violari de 500 sous anuals venut a 
dit Pere i al seu fill Bernat per la vida de tots dos el 1347, i firma rebut de 3.700 
sous dipositats a la talua de Francesc Savarrés, banquer de Girona, en concepte de 
capital i primer termini de 280 sous. 

N. Jaume Comte. 25 x 34 cms. +Nupcials, 85. 
 
7474 
1381 abril 8, Girona 
Francesc de Santmartí, ciutadà de Girona, fill de Francesc, cavaller, procurado 

del seu germà Pere, firma rebut a Abraham Cabrit, jueu natural de Banyoles i veí 
de Girona, de 30 lliures a lluïció d’un censal de 30 sous que aquest havia venut al 
seu pare el 1354. 

N. Guillem Llobet. 25 x 33 cms. Signatura hebrea al dors. +Nupcials, 86. 
 
7475 
1353 juliol 1, Girona 
Rebuts firmats a Constança, viuda de Miquel Martí, draper de Girona: a) Pere 

Begudà, corredor de Girona, per 6 florins d’or d’Aragó, preu de roba; b) Daniela, 
esposa de Bernat de Llémena i filla de Marquesa, viuda de Ramon de Bruguera, 
notari de Girona, per 11 lliures 7 sous, pensió d’un violari; c) Blanca, esposa de 
Joan de Vinyoles, ciutadà de Girona, per 52 lliures d’un violari; d) Margarida, 
viuda de Francesc Quintà, jurista de Girona, 70 lliures d’un violari. 

N. Pere Pinós. 66 x 32 cms. +Nupcials, 87. 
 
7476 
1395 maig 24, Girona 
Berenguer de Llabià, donzell veí de la Bisbal, que té un censal de la seva esposa 

Magdalena, filla de Bartomeu Benet, draper de Girona, firma rebut a Pere de 
Fàbrega, paborde de l’Almoina, de 7.344 sous, a lluïció d’un censal venut a dita 
Magdalena per l’Almoina, i 344 sous d’interessos. 

N. Bernat de Donç. 19 x 39 cms. +Nupcials, 88. 
 



7477 
1395 maig 29, Girona 
Martí de Llach, hereu de Pere de Llach, de Sant Martí Vell, firma rebut a Pere 

de Fàbrega, paborde de l’Almoina, de 56 lliures a lluïció d’un censal de 80 sous, 
part d’un altre de 500 sous que els síndics dels home sdel castell de Brunyola 
havien venut a dit Pere de Llach el 1392. 

N. Bernat de Donç. 17 x 27 cms. +Nupcials, 89. 
 
7478 
1406 novembre 5, Girona 
Guillem Cerir, de Girona, i el seu fill Guillem, firmen rebut a Elvira, viuda de 

Bernat Estruch, ciutadà de Girona, i als marmessors del testament d’aquest, de 
150 lliures a lluïció d’un censal venut pel mateix Estruch, amb consentiment del 
paborde de l’Almoina i de l’hospital de Girona, beneficiaris del testament. 

N. Pere Pinós. 31 x 59 cms. +Nupcials, 90. 
 
7479 
1456 agost 3, Girona 
Jordi Rafart, procurador dels aniversaris de la seu, firma rebut a Joan 

Bruguera, jurista de Girona, de 100 lliures per lluir un censal venut per Bernat 
Pasqual, mercader de Girona, la seva esposa Eulàlia i Marquesa, esposa de Pere 
Sacoma, picapedrer de la seu, a favor dels mateixos aniversaris. 

N. Joan Oliu. 39 x 54 cms. +Nupcials, 91. 
 
7480 
(1250) 1251 febrer 4 
Berenguer Durfort dòna en legítima a la seva filla Guillema 900 morabatins 

alfonsins, i li lliura 200 morabatins llegats per Berenguera, esposa del donador, 
quantitat que ella constitueix en dot per a Bernat de Vic, de Girona, que assegura 
aquests 1.100 morabatins i els altres 1.100 que ell dona en donació per causa de 
núpcies sobre el seu mas de Montfullà i el seu molí de Figuera, situat al Mercadal 
de Girona. 

N. Pere de Bigues, de Barcelona, S. Bartomeu Bascó. 33 x 43 cms. +Nupcials, 
94. 

 
7481 
1517 febrer 19, Girona 
Els protectors dels aniversaris de Sant Feliu de Girona firmen rebut a Antoni 

Prats, paborde de l’Almoina, de 40 lliures, a lluïció d’un censal venut per Francesc 
Serra, ciutadà de Girona, i Isabel, esposos, a Constança de Vallgornera, priora del 
monestir de Bell-lloc de Peralada, l’any 1484. 

N. Joan Guilana. 48 x 30 cms. +Nupcials, 97. 
 
7482 
1517 juliol 29, Girona 
Pere Verdera, canonge, i Miquel Ramonell, beneficiat, procuradors dels 

aniversaris de Sant Feliu de Girona, firmen rebut a AntoniPrats, paborde de 
l’Almoina, de 50 lliures, a lluïció d’un censal venut per Francesc de Santmartí, 
cavaller de Girona. 

N. Pere Antic Renart. 46 x 22 cms. +Nupcials, 98. 



 
7483 
1525 novembre 29, Girona 
Francesc Miralles, beneficiat i procurador dels aniversaris de la seu, firma 

rebut a Baldiri Balle, paborde de l’Almoina, de 80 lliures, a lluïció d’un censal 
venut per Pere de Cruïlles, donzell de Girona. 

N. Joan Guilana. 50 x 31 cms. +Nupcials, 99. 
 
7484 
1536 gener 4, Girona 
Jeroni Margarit, donzell de Girona, procurador d’Onofre Boïl, obtentor del 

benefici de Sant Esteve de la seu, firma rebut a Baldiri Balle, paborde de 
l’Almoina, de 129 lliures, a lluïció d’un censal venut per Francesc de Santmartí, i 
del que l’Almoina té el dret de lluïr de Joan Pere de Cruïlles, senyor del castell de 
Vilobí. 

N. Joan Guilana. 34 x 41 cms. +Nupcials, 100. 
 
7485 
1391 juliol 4, Girona 
Pere Martí de Sagarriga, de Sant Julià de Ramis, firma rebut a Pere de 

Fàbrega, procurador de l’Almoina, de 9 lliures 18 sous, per 396 migeres d’ordi i 
blat mòltes durant un any al seu molí, a raó de 6 diners la migera. 

N. Bernat de Donç. 21 x 24 cms. +Nupcials, 101. 
 
7486 
1538 agost 19, Girona 
Pere Sabet, procurador de Benet Sabet, beneficiat de Verges, firma rebut a 

Baldiri Balle, paborde de l’Almoina, de 40.000 sous, preu de la venda feta el 1499 
pels esposos Cruïlles a Antoni Prats, anterior paborde, d’un censal de 308 lliures 
de pensió. 

N. Guillem Coll. 37 x 48 cms. +Nupcials, 101. 
 
7487 
1392 maig 20, Girona 
Francesca, filla de Guillem Pujol, de Colomers, amb consentiment del seu 

marit Pere Lombard, de Jafre, firma rebut a Pere de Fàbrega, procurador de 
l’Almoina, de 334 sous 4 diners, salari de 3 anys i 4 mesos al servei de l’Almoina. 

N. Joan de Fontcoberta. 13 x 33 cms. +Nupcials, 102. 
 
7488 
1542 gener 3, Girona 
Pere Nasplés, procurador dels aniversaris de la seu, firma rebut a Baldiri 

Balle, paborde de l’Almoina, de 300 lliures, a lluïció d’un censal venut per Jaume 
de Samasó, canonge de la seu, el 1460. 

N. Gaspar Barrot. 30 x 43 cms. +Nupcials, 102bis. 
 
7489 
1392 març (...) 



Bernat Soler, ferrer de Girona, i Berenguer Iacaboni, domer de Sant Jordi 
Desvalls, firmen debitori a l’Almoina d’11 lliures per raó de Brunissendis (...) de 
Fonolleres. 

N. (...) 19 x 28 cms. +Nupcials, 103. 
 
7490 
1545 març 3, Girona 
Fra Gaspar Soler, prior, i la comunitat de dominics de Girona, firma rebut a 

Baldiri Balle, paborde de l’Almoina, de 60 lliures, a lluïció d’un censal venut per 
Caterina, viuda de Francesc Serra, jurista de Girona, per dotar un aniversari al 
seu convent. 

N. Gaspar Barrot. 37 x 30 cms. +Nupcials, 103bis. 
 
7491 
1545 març 3, Girona 
Jaume Serdà i el seu fill Josep Serdà, mercaders de Girona, firma rebut a 

Baldiri Balle, paborde de l’Almoina, de 60 lliures, a lluïció d’un censal que rebien 
de Pere Serra, beneficiat de la seu. 

N. Gaspar Barrot. 35 x 31 cms. +Nupcials, 104. 
 
7492 
1545 abril 8, Girona 
Rafael Raset, ciutadà, Bernat Pasqual, notari i Pere Bosch, cònsols de 

l’hospital de Santa Caterina de Girona, firmen rebut a Baldiri Balle, paborde de 
l’Almoina, de 120 lliures, a lluïció d’un censal que Francesc de Santmartí, ciutadà 
de Girona, i Francesc Serra, jurista, rebien de la ciutat de Girona. 

N. Gaspar Barrot. 20 x 29 cms. +Nupcials, 105. 
 
7493 
1547 agost 8, Girona 
Joan Guitart, prior i la comunitat dels dominics de Girona, firmen rebut a 

Baldiri Balle, paborde de l’Almoina, de 280 lliures, dipositades a la banca de Joan 
Rafael Bas, a lluïció parcial d’un censal que Narcís Bret, cavaller, havia consignat 
a Magdalena, filla seva i esposa de Gaufred de Vilarig, i que l’Almoina havia venut 
a l’esmentat convent. 

N. Gaspar Barrot. 44 x 28 cms. +Nupcials, 106. 
 
7494 
1549 juliol 14, Girona 
Guillem Sunyer, ciutadà de Girona, i usufructuari dels béns de Jerònima 

Sunyer, cosina seva, firma rebut a Baldiri Balle, paborde de l’Almoina, de 900 
lliures a lluïció d’un censal de 900 sous de pensió sobre el delme de Sant Dalmai. 

N. Joan Benet Pasqual. 41 x 30 cms. +Nupcials, 107. 
 
7495 
1562 gener 10, Girona 
Joan Font, pagès de Bescanó, firma rebut a Joan Bosch, pagès de Sant Dalmai, 

de 8 lliures 10 sous a lluïció d’un censal que Joan Bosch, la seva esposa Francina i 
el seu fill, l’esmentat Joan Bosch, havien venut a Marc Pinyol de Sant Dalmai. 

N. Francesc Garbí. 28 x 25 cms. +Nupcials, 108. 



 
7496 
1406 juliol 5, Sant Feliu de Guíxols 
Pere Cassany, ciutadàde Girona, i mercader de Sant Feliu de Guíxols, 

procurador de Francesca, viuda de Llorenç Floret, del mateix lloc, fr a Joan Bosch, 
marmessor de Jaume Llunell, rector de Romanyà, de 23 florins d’or, preu d’un 
esclau o captiu comprat per dit Llunell a Vicenç Blanch. 

N. Ramon Gallart. 20 x 35 cms. +Nupcials, 108bis 
 
7497 
1407 gener 18, Barcelona 
Joana, esposa d’Antoni Salelles, mercader de Barcelona, que abans havia estat 

casada amb Bernat Martí, mercader de Girona, firma rebut a Margarida, viuda de 
Guillem Ramada, mercader de Girona, hereva de Constança, esposa de Miquel 
Martí, draper i mare de dit Bernat Mertí, de 300 lliures que se li devien de dot i 
sobrevivència. 

N. Bernat Sans. 30 x 31 cms. +Nupcials, 109. 
 
7498 
1603 juliol 16, Girona 
Joan Ferrer, advocat de Girona, firma rebut a Mariàngela, esposa de Miquel 

Vila, notari de Girona, de 115 lliures, capital d’un violari de 15 lliures de pensió 
anyal que li havien venut dits Miquel i Mariàngela. 

N. Honorat Duran. 19 x 29 cms. +Nupcials, 111. 
 
7499 
1427 juny 21, Girona 
Brunissendis, viuda de Berenguer Peret, de Sant Jordi Desvalls, firma rebut a 

Pere Bergadà, paborde de l’Almoina, de 7 lliures i roba, soldada de dos anys al 
servei de l’Almoina. 

N. Bernat de Soler. 19 x 27 cms. +Nupcials, 112. 
 
7500 
1611 agost 5, Girona 
Pere Medinyà, bracer de Girona, firma rebut a Anna Bosch, de Sant Dalmai, 

viuda de Salvador Serra àlies Bosch, de 36 lliures, a lluïció d’un censal venut per 
dita Anna i el seu fill Joan l’any 1607. 

N. Onofre Caxas. 26 x 21 cms. +Nupcials, 112bis. 
 
7501 
1443 desembre 16, la Jonquera 
Pere Oliva, de Terrades, Pere Milà de Vilarig, Bernat Vilalba de l’Estela, 

Antoni Bosch i Berenguer Tinegues, de Vilarig, firmen debitori de 6 lliures 15 sous 
per raó de quantitats de gra. 

N. Marc Genís. 36 x 33 cms. +Nupcials, 113. 
 
7502 
(1334) 1335 gener 31 
Jaume Joan i la seva esposa Ferrera, de Colomers, firmen debitori a Pere 

Trobat, de Gaüses, de 38 sous, en concepte de préstec. 



N. Llorenç Lluqués, de Colomers. 10 x 25 cms. +Nupcials, 114. 
 
7503 
1504 febrer 3, Girona 
Rafael Puigvert, paraire, firma rebut a Joan de Santamaria, dominic de 

Perpinyà, de 5 lliures, resta de les 30 del dot de Caterina, esposa de l’atorgant i 
germanan de dit Santamaria. 

N. Pere Escuder. 18 x 28 cms. +Nupcials, 120. 
 
7504 
1575 febrer 28, Girona 
Blasia, viuda de Bernat Cendra, francès, mort a Estanyol, filla de Sebastià 

Peres, d’Estanyol firma debitori a Joan Bosch, de Sant Dalmai, de 40 lliures, 
constituïdes en dot a favor d’aquesta, a satisfer després del matrimoni que es 
proposa de contreure. 

N. Gregori Codina. 30 x 31 cms. +Nupcials, 132. 
 
7505 
1503 setembre 2, Barcelona 
Bernat Serra àlies Tomàs, lloctinent de la batllia general de Catalunya a 

Girona, firma rebut a Joan Pere de Cruïlles, donzell de 70 lliures, de les quals 3 
d’”exauch”, per l’arrendament de la lleuda de la pedra de Girona. 

N. Joan Fluvià. 16 x 22 cms. +Nupcials, 151. 
 
7506 
1497 desembre 9, Girona 
Joan Pere de Cruïlles, donzell de Girona, com a hereu de Francesc Serra i 

Gaspar de la Via, atès que aquesta herència ha de fer 10 sous de cens per a un 
sufragi de Caterina, viuda de dit Francesc, a celebrar als dominics de Girona, 
cedeixen a l’esmentat convent 10 sous sobre un censal que reben de la ciutat de 
Girona. 

N. Nicolau Roca. 30 x 41 cms. +Nupcials, 156. 
 
7507 
1153 novembre 5 
Pere Adalbert dòna a Bernarda 300 morabatins per causa de núpcies. 
N. Bernat, sots-diaca. Carta partida. . 15 x 18 cms. +Nupcials, 167. 
 
7508 
(1205) 1206 gener 20, Girona 
Bernat Isarn fa donació per causa de núpcies a Sibilꞏla de 150 sous bar., i 

assegura aquests i altres 150 que reconeix haver rebut d’ella en dot, sobre els seus 
béns. 

N. Bernat Esteve. S. Pere de Castellar. Còpia de 1207. 17 x 15 cms. +Nupcials, 
168. 

 
7509 
1220 octubre 13 
Adelaida Rossinyol dòna al seu marit Arnau 100 sous bar de quatern, en 

concepte d’esponsalici. 



N. (...). 8 x 13 cms. +Nupcials, 169. 
 
7510 
(1230) 1231 gener 28 
Guillem Romaguera dòna a la seva esposa Beatriu 60 sous bar. de doblenc, i 

reconeix haver-ne rebut d’ella altres tants. 
N. (...) sacerdot de Sant Martí. 
16 x 14 cms. +Nupcials, 170 
 
7511 
1312 setembre 20, Cervià 
Manyega, neboda de Vicenç de Mata, dòna en dot a Berenguer Bell, de 

Viladesens, 900 sous i diverses peces de vestir, amb reserva de drets per al seu fill 
Castelló, i en rep altres tants de donació per causa de núpcies. 

N. Ramon (...) de Cervià. Carta partida. 13 x 30 cms. +Nupcials, 171. 
 
7512 
1323 desembre 22 
Pere d’Aulina, fill de Pere d’Aulina, de Lloreda, parròquia de Llagostera, dòna 

per causa de núpcies a Guillema, filla de Bernat Viu, del vilar Ferriol de Santa 
Cristina d’Aro, 350 sous, i en rep altres tants de dot, als que afegeix 100 d’escreix. 

Sense cloure. 23 x 27 cms. +Nupcials, 172. 
 
7513 
1326 novembre 18 
Arnau de Canadal, cavaller i Ermessendis, esposos, donen a Arnau de 

Cantallops la seva filla Dolça en matrimoni, i li constitueixen com a dot 6.000 sous i 
diverses peces de vestir valorades en 500 sous, que el dit Dalmau correspon amb 
escreix de 500 sous més i assegura sobre els seus béns. 

N. Guillem Veylli, de la Jonquera. Carta partida. . 19 x 30 cms. +Nupcials, 173. 
 
7514 
1352 desembre 30, Girona 
Agnès, filla d’Arnau de Canet, sabater de Girona, dòna en dot a Bernat Torra, 

manescal de Girona, 70 lliures bar., i en rep altres tanets i 20 d’escreix. 
N. Ramon de Bruguera. Carta partida. . 39 x 35 cms. +Nupcials, 174. 
 
7515 
1360 juliol 26, Llambilles 
Agnès, filla de Pere Seguer i Guillema, dòna en dot a Berenguer Paratge, de 

Sant Mateu de Montnegre, 100 sous i aixovar, i en rep altres tants, assegurats 
sobre el seu mas, que té pel benefici de Santa Margarida de l’església de Sant 
Martí Sacosta i pels hereus de Berenguer de Riera i per Bernat de Riera, cirurgià 
de Girona. 

Sense cloure. Carta partida. . 53 x 28 cms. +Nupcials, 175. 
 
7516 
1402 febrer 5, Girona 
Capítols matrimonials entre Antoni Bruguera, capeller de Girona, fill de Pere 

Bruguera, taverner de la mateixa ciutat, i Francesca, filla de Guillem Salip, 



espaser de Girona, i de Caterina, pels que ella constitueix en dot al seu marit 150 
lliures, de les que 500 sous són de lucre, i dit Anton les correspon amb el 
tantumdem i 25 lliures d’escreix. 

N. Berenguer Capella. Carta partida. 46 x 51 cms. +Nupcials, 176. 
 
7517 
1411 setembre 30, Brunyola 
Francesc Turon àlies Estanyol, d’Estanyol, dòna en donació per causa de 

núpcies a Bonanata, filla de Pere de Falgueres de Vall, de Brunyola, 100 lliures i en 
rep el tantumdem, i convenen que Guerau, nebot de dita Bonanata, tindrà 50 
lliures de legítima. 

Sense cloure. Carta partida. . 66 x 29 cms. +Nupcials, 177. 
 
7518 
1429 maig 1, la Sala 
Pere Geli i Agnès, esposos de la Sala, fan donació a la seva filla Beatriu de 45 

lliures, que ella aporta en dot a Ramon Llabià, de Fonolleres, que en firma rebut, 
amb pacte de que, en cas de restitució de la dot, s’hi afegiran 30 sous per a la 
redempció. 

Sense cloure. Carta partida. . Hi ha els dos exemplars. 37 x 60 cms. +Nupcials, 
178. 

 
7519 
1432 setembre 8, Girona 
Nicolaua, filla de Francesc Esteve, payer de Girona, dóna a Jona Bosch, 

mercader de Sant Feliu de Guíxols, la meitat de tota la seva herència paterna i 
materna, que no es valora, i en rep el tantumdem. 

N. Berenguer Ferrer sa Sala. Carta partida. . 30 x 41 cms. +Nupcials, 179. 
 
7520 
1443 maig 2, Girona 
Caterina, filla de Bernat Riera, teixidor de llana de la Bisbal, viuda de Miquel 

Goday, paraire de llana de Girona, dòna en dot a Narcís Casanoves, barber de 
Girona, 80 lliures, de les quals 60 s’han d’invertir en compra de censal o violari, i 
en rep altres tantes. 

N. Pere Sitjar. Carta partida. . 31 x 38 cms. +Nupcials, 180. 
 
7521 
1529 desembre 21, Caldes 
Joan Serra, pagès de Maçanet de la Selva, dòna en dot a Gueraua, filla de 

Bartomeu Andreu, també de Maçanet, 50 lliures que ella assegura sobre els seus 
béns. 

N. Miquel Sunyer, de Caldes de Malavella. 22 x 30 cms. +Nupcials, 181. 
 
7522 
1542 abril 25, Girona 
Miquela, viuda de Joan (...) rajoler de Girona, i filla de Miquel Migera, de 

Celrà, constitueix en dot per a Joan Bosch, corredor de Girona, 15 lliures, i en rep 
el tantumdem i àpoca. 

N. Joan Gonech. 27 x 31 cms. +Nupcials, 182. 



 
7523 
1559 gener 17, Maçanet. 
Bernat Parera i Brígida, esposos de Maçanet de la Selva, doten la seva filla 

Caterina amb 80 lliures, que ella aporta a Joan Gallifa, pagès d’Amer, futur espòs 
seus. 

N. Antoni Vila, d’Hostalric. 35 x 31 cms. +Nupcials, 183. 
 
7524 
1572 agost 14, Sant Dalmai 
Salvador Serra, pagès de Salitja, amb consentiment del seu germà Antic, dota 

Anna, filla de Galceran Riera àlies Bosch, de Sant Dalmai, amb 100 lliures i ren 
rep el tantumdem. 

N. Benet Pasqual Carta partida. . Hi ha els dos exemplars. 27 x 24 cms. 
+Nupcials, 184. 

 
7525 
1581 desembre 28, Girona 
Bartomeu Albert i Antiga, esposos de Sant Gregori, fan donació a la seva filla 

Montserrat de 60 lliures, que ella aporta en dot al seu futur espòs, Antoni Clarà, 
paraire, també de Sant Gregori. 

N. Andreu Vilaplana. 42 x 32 cms. +Nupcials, 185. 
 
7526 
1582 octubre 21, Mieres 
Martirià Vilert, pagès de Moià, fa donació a la seva filla Bartomeua de 17 

lliures en vista al matrimoni que ha de contreure amb Joan Bolando àlies Dardas, 
hortolà natural del bisbat de Genes, regne de França, veí de Navata. 

N. Bonifaci Fayola. 30 x 36 cms. +Nupcials, 186 
 
7527 
1588 octubre 17, Girona 
Anna, filla de Pere Sampsó, teixidor de llana de Ripoll, dòna en dot a Gabriel 

Forn, traginer de Girona, fill de Miquel Ferrer àlies Forn, de Massanes, 30 lliures i 
en rep altres tantes. 

N. Joan Fexat. Dos exemplars. 24 x 35 cms. +Nupcials, 187. 
 
7528 
1616 abril 24, Sant Dalmai 
Andreu Camps, treballador de Sant Dalmai, fill de Joan Camps, del Torn, 

dòna en dot a Marianna, filla de Montserrat Oliveres, pagès de Vilobí, 100 lliures, i 
en rep altres tantes. 

N. Genís Barnés, de Brunyola. 26 x 26 cms. +Nupcials, 188. 
 
7529 
1226 setembre 20 
Bernat de Déu, en presència del Berenguer de Albuciano, jutge ordinari, 

emancipa el seu fill Bernat Ramon. 
N. Bernat Esteve, canonge de Girona. S. Bonhome. 26 x 17 cms. +Nupcials, 

189. 



 
7530 
1232 agost 20, Girona 
Berenguer de Santceloni reconeix al seu germà Pere de Santceloni que en els 

2580 sous que posà en la societat que féu amb Guillem Calvet, ell hi té un terç, i 
Pere, dos; i promet que els guanys es dividiran per meitats. 

N. Bernat Esteve. S. Guillem Pere. Carta partida. 9 x 15 cms. +Nupcials, 190. 
 
7531 
(1309) 1310 febrer 16 
El jutge Guerau d’Abadia dòna com a tutor a Arnau, fill d’Arnau de Serra, 

jurista de Girona, la seva mare Caterina, que pren per fermança Bernat Sampsó. 
N. Jaume Tresfort. 37 x 26 cms. +Nupcials, 193. 
 
7532 
1327 octubre 25 
Benvinguda, viuda de Ramon de Barrera, de Cartellà, reconeix a Medir de 

Gelada, de Sant Medir, que la meitat que corresponia a aquest de l’esplet d’ordi 
d’un cert clos de l’atorgant, que aquesta va fer per 8 anys a dit Medir, pujava a 9 
migeres d’ordi, i que la cúria de Girona, les va repartir entre diversos creditors, 
raó per la qual n’hi firma debitori. 

N. Francesc Simó. 11 x 26 cms. +Nupcials, 194. 
 
7533 
1338 juliol 24 
El jutge de Girona, Berenguer de Castell, atesa la mort de Pere de Campresol, 

flaçader de Girona, nomena la seva viuda Caterina, tutora dels seus fills Guillem, 
Caterina i Elicsendis. 

N. Francesc Simó. Còpia de 1338. 28 x 29 cms. +Nupcials, 195. 
 
7534 
1349 abril 15, Girona 
Guillem de Serra, jutge ordinari de Girona, taxa a Viurevol Bartalech, veí de 

Girona, tutor de Caterina, filla de Francesc Barrot, baster de Girona, en 80 sous la 
suma anyal que pot retenir sobre els béns de dita Caterina durant 6 anys per 
despeses d’aliment i vestit. 

N. Pere Rei. 34 x 33 cms. +Nupcials, 196. 
 
7535 
1357 juliol 4 
Ramon Medir, banquer i Guillem de Llapart, mercader de Girona diputats per 

manament reial per a inspeccionar els llibres de Bonanat d’Hospital, banquer de 
Girona, pel que es refereix a Francesc Savarrés i Guillem Jordà, declaren sota 
amenaça de pena, que dit Savarrés deu a l’hospital 187 lliures, i demanen temps 
per confirmar el seu parer. 

N. Bartomeu d’Avellaneda, de la cort reial. 39 x 39 cms. Llatí i català. 
+Nupcials, 197 

 
7536 
1361 març 21 Girona  



Bernat Ferrer, draper de Girona, condemnat a pena capital, requerit de certs 
deutes per Pere Lombart, tintorer de Girona, reconeix deure-li 12 lliures. 

N. Bernat de Cantallops. 55 x 30 cms. Llatí i català. +Nupcials, 198. 
 
7537 
1407 agost 11, Sant Llorenç de la Muga 
Francesc Coma àlies Fresc, teixidor i el seu fill Francesc, de Sant Llorenç de la 

Muga, firmen pacte de pau i concòrdia amb Berenguer Albanyà i Guillem 
Albanyà, fills de Pere Colomer, d’Albanyà, i fan homenatge a Pere Puigsec, batlle 
del castell de Sant Llorenç. 

N. Guillem Roure. 48 x 35 cms. +Nupcials, 199. 
 
7538 
1417 maig 13, Girona  
Pere de Galliners, cavaller, senyor del castell de Soler, emancipa davant Pere 

de Donç, jutge ordinari de Girona, el seu fill Bernat, de 12 anys. 
N. Nicolau Frugell. 22 x 43 cms. +Nupcials, 200. 
 
7539 
1481 maig 19, Girona  
Constança, viuda de Joan Bideu, ferrer de Celrà, com a hereva de la seva mare 

Julita, viuda en primere núpcies de Joan Vicens, de Banyoles, i en segones, de 
Francesc Jutglar, barber de Celrà, fa donació a l’Almoina del dot que la seva mare 
tenia en els béns del dit Jutglar i de la seva herència, per un total de 10 lliures i 100 
sous. 

N. Narcís Cotxa. 38 x 33 cms. +Nupcials, 201. 
 
7540 
1431 març 14, Girona  
Nicolaua, filla de Francesc Esteve, paraire de llana de Girona, Bernat Esteve, 

de Bordils, fra Francesc Pons àlies Seguer i Bartomeu Esteve, de Juià, cosins 
germans de dit Francesc Estevem obtenen del jutge Bernat Guardiola, de Girona, 
la desiganció de Pere Esteve, de Girona, com a tutor de dita Nicolaua. 

N. Joan Escuder. 34 x 29 cms. +Nupcials, 202. 
 
7541 
1545 maig 18, Girona  
Joan Roca, de Pujals dels Pagesos, emancipa davant Pere Cases, jutge ordinari 

de Girona, el seu fill, Antoni Guerau. 
N. Joan Gonech. 22 x 29 cms. Dos exemplars. +Nupcials, 203. 
 
7542 
1600 setembre 22, Girona  
Joan Vilella, beneficiat de la seu, que ha fundat a la mateixa un aniversari 

dotat amb 400 lliures, amb reserva de pensió per a una persona a designar, elegeix 
per rebre la corresponent pensió de 20 lliures Margarida Montaner, esposa 
d’Antoni Feliu, hostaler i traginer de l’hostal de Lluís Alemany, situat a la plaça 
del Vi. 

N. Pere Canals. 31 x 21 cms. +Nupcials, 204. 
 



7543 
1608 maig 24, Girona  
Joan Vilella, beneficiat de la seu, que ha fundat a la mateixa un aniversari 

dotat amb 400 lliures, amb reserva de pensió per Margarida Montaner, lliura a 
Baldiri Gironès, procurador dels aniversaris, 200 lliures d’augment del capital de 
la fundació. 

N. Pere Canals. 42 x 21 cms. +Nupcials, 204/1. 
 
7544 
1191 novembre 20, Girona  
Gaufred Borrell, de Raset, firma debitori a Efraim i Bonastruc de Narbona, de 

15 sous de diners bar., i dòna per fiadors Arnau Oliver de Candell i Domènec 
Teixidor. 

N. Ermengol, prevere. S. Arnau, sots-diaca. 8 x 17 cms. Inscripció hebrea al 
dors. +Nupcials, 205. 

 
7545 
1194 desembre 5 
Berenguer d’Amont i Maria [de la Pera] manlleven a Bernat Rossell [de 

Galligants] 25 sous i un sester de blat i li hipotequen el mas que ja havien obligat a 
Mateu per 100 sous i 4 squillades de blat i 18 diners. 

N. Arnau, sots-diaca. 11 x 16 cms. +Nupcials, 206. 
 
7546 
1203 març 25 
Berenguer de Mont, de la Pera, la seva esposa Maria i el seu fill Berenguer 

firmen debitori a Bernat Rossell de Galligants, de 46 sous 
N. Pere de Jou. 10 x 10 cms. +Nupcials, 207. 
 
7547 
1213 desembre 6 
Ramon de Serinyà promet pagar per les properes Carnestoltes a Belsom, jueu 

fill de Momet, 190 sous i 20 migeres de blat, i dòna com a fiadors Guillem de Puig i 
Arnau de Terrades. 

N. Bernat de Serinyà, de Besalú. S. Eamon de Prat. 10 x 17 cms. Signatura 
hebrea al dors. +Nupcials, 209. 

 
7548 
1323 abril 2 
Guillema de Trull, viuda de Guillem de Trull, de Vilavenut, i la seva filla 

Guillema, reconeixen deure 100 sous a Arnau de Trull, espòs de dita Guillema més 
jove, natrual del mas Serraïnat de Biert. 

N. Jaume de Puig, de Banyoles. 14 x 17 cms. +Nupcials, 213. 
 
7549 
1335 setembre 21 
Ramon Albert, fill de Pere Albert, ciutadà de Girona, promet a Sança, filla de 

Berenguer de Vilar, jurista de Girona i futura esposa seva, que immediatament 
que hagi contret matrimoni, firmarà les cartes nupcials redactades per Ramon de 
Gornal i Guillem de Déu, jurista de Girona, i rep promesa anàloga de dita Sança. 



N. Ramon Viader, de Girona 31 x 39 cms. +Nupcials, 215. 
 
7550 
1337 juliol 16 
Pere de Casadevall, clergue de Girona, atès que Berenguer de Puig, clergue de 

la seu, li ha lliurat 2.000 sous que s’han invertit en la compra feta per 10.000 sous a 
Agnès, esposa de Bernat d’Escala, senyor de la casa de Vinyoles, de possessions 
situades a Fellines, Cervià i Viladesens, li firma debitori de 200 sous per raó de 
l’adquisició de diversos homes propis de Fellines. 

N. Arnau de Mas. 19 x 31 cms. +Nupcials, 216. 
 
7551 
(1341) 1342 febrer 28 
Guillem Ferrer, de Palol de Revardit, firma rebut a Guillem Arnau i altres 

veïns del mateix lloc de 750 sous, part dels 1.500 de que li havien firmat debitori 
[per la fàbrega de Palol]. 

N. Guillem Rei. 22 x 34 cms. +Nupcials, 217. 
 
7552 
1341 abril 29 
Ramon Albert, ciutadà de Girona, firma debitori al seu fill Joan Albert de 

10.000 sous, dels que li ha fet donació per causa de núpcies amb Blanca, filla 
d’Arnau de Vivers, i li dòna fermances. 

N. Jaume Comte. 23 x 40 cms. +Nupcials, 218. 
 
7553 
1341 juny 26 
Guillem Arnau i altres veïns de Palol de Revardit i Santa Maria de Camós, 

firmen debitori a Guillem Ferrer, fill de Guillem, de Palol de Revardit, per causes 
contingudes en una sentència arbitral donada per Arnau Batlle, jurista de Girona . 

N. Guillem Rei. 34 x 38 cms. +Nupcials, 219. 
 
7554 
(1347) 1348 febrer 18 
a) Francesc de Cervià firma debitori a Bernat de Albis, prevere de capítol de la 

seu, i al mateixa capítol, de 452 sous i 35 florins d’or de Florència rebuts en 
concepte de préstec. 

b) El mateix renuncia els privilegis de cavaller respecte del debitori anterior. 
N. Francesc de Viader. 35 x 28 cms. +Nupcials, 221 
 
7555 
(1350) 1351 març 14, Girona  
Bernat de Torres, manescal de Girona, firma debitori a Francesc Savarrés i 

Guillem Jordà, banquers de la mateixa ciutat, de 60 lliures que ha rebut en préstec 
gratuït. 

N. Bartomeu Vives. 14 x 20 cms. +Nupcials, 223. 
 
7556 
1355 octubre 3, Girona  



a) Ramon Caner, fill d’Arnau Caner, de Cassà de la Selva, firma debitori a 
Ramon de Clota, paborde de l’Almoina, de 130 sous, darrera paga de 450 que dit 
Arnau reconegué tenir en comanda d’Ermesendis Sunyer, natural de Cassà. 

b) El mateix firma al mateix debitori de 208 sous, renovant un debitori 
anterior. 

N. Berenguer Guerau, de la cúria episcopal. 52 x 31 cms. +Nupcials, 224. 
 
7557 
1373 maig 22, la Pera 
Guillem de Vilanova, de Pedrinyà, firma debitori a Andreu de Vilanova, de la 

Pera, padrí seu, de 90 sous en concepte de definició de legítima. 
N. Bernat de Pins, de Girona . 32 x 38 cms. +Nupcials, 225. 
 
7558 
1454 juny 18, Girona  
a) Francesc Sampsó, ciutadà de Girona, firma debitori a Joan Bruguera, jutge 

ordinari de Girona, de 25 lliures, terç del salari del procés de pau i treva contra 
Nicolau des Vern, Bernat Miquel i Genís Miquel, ciutadans de Girona  

b) Guillem Sunyer firma igual debitori pel mateix concepte. 
d) Berenguer Margarit firma igual debitori pel mateix concepte. 
N. Pere Vidal. 62 x 32 cms. +Nupcials, 227. 
 
7559 
1455 gener 27 
a) Francesc Sampsó, ciutadà de Girona, firma debitori a Joan Bruguera, jutge 

ordinari de Girona, de 25 lliures, terç del salari del procés de pau i treva contra 
Nicolau des Vern, Bernat Miquel i Genís Miquel, ciutadans de Girona  

b) Guillem Sunyer firma igual debitori pel mateix concepte. 
N. Pere Vidal. 44 x 35 cms. +Nupcials, 228 
 
7560 
1455 febrer 11, Girona  
Berenguer Margarit, ciutadà de Girona, firma debitori a Joan Bruguera, jutge 

ordinari de Girona, de 25 lliures, terç del salari del procés de pau i treva contra 
Nicolau des Vern, Bernat Miquel i Genís Miquel, ciutadans de Girona  

N. Pere Vidal. 32 x 34 cms. +Nupcials, 229 
 
7561 
1474 novembre 17, Centenys 
Bernat Prat, fill de Bernat Prat de Mata, firma debitori a Joan Congost de 

Vall, de Sant Vicenç de Camós, cunyat seu, de 30 lliures, dot de Margarida, esposa 
de dit Joan i germana de l’atorgant. 

N. Miquel Batlle, de Banyoles. 20 x 42 cms. +Nupcials, 230. 
 
7562 
1504 setembre 11, Verges 
Galceran Nató, notari de Rupià, firma debitori a Antoni Crosa, notari 

d’Ullastret, de 70 lliures. 
N. Pere de Font. 24 x 26 cms. +Nupcials, 231. 
 



7563 
1297 juny 4 
Salomó Bonafè, jueu de Girona, es dòna per ben pagat dels deutes que li tenia 

Arnau de Camós, cavaller, excepte de 600 sous que continua devent-li. 
N. Besalú Burgués. Carta partida. 11 x 18 cms. +Nupcials, 232. 
 
7564 
1520 març 26, Banyoles 
Francesca Hort, propietària del mas Hort de Banyoles, esposa de Baldiri 

Castelló àlies Hort i hereva de Mateu Hort, firma debitori a Esteve Balló de Corts i 
al seu fill Joan de 120 lliures, dot d’Anna, futura esposa de dit Joan i germana de 
l’atorgant. 

N. Antic Pujades. 34 x 19 cms. +Nupcials, 233. 
 
7565 
1399 maig 17, Girona  
A petició de Guillem Salip.espaser de Girona, tutor de la seva néta Margarida, 

filla de Pere Salip, el jutge Pere Basset taxa en 9 lliures anuals el cost d’aliments i 
vestit de dita Margarida. 

N. Berenguer Capella. 25 x 38 cms. +Nupcials, 238. 
 
7566 
1402 febrer 5, Girona  
Antoni Bruguera, capeller de Girona, i la seva esposa Francesca, atès que no 

havien fet capítols matrimonials per la menor edat d’ella al temps de contreure, els 
fa, aportant ella amb consentiment del seu germà, Nicolau Salip, monjo de Sant 
Pere de Galligants, 150 lliures de dot. 

N. Berenguer Capella. Cp 37 x 51 cms. +Nupcials, s.n. 
 
7567 
1366 febrer 26, Girona  
Elvira, viuda d’Arnau Perpinyà, mercader de Girona, amb consentiment de les 

seves filles, Elvira, esposa de Bernat Estruch, i Caterina, esposa de Francesc de 
Santdionís, juristes de Girona, fa poders generals als esmentats gendres. 

N. Berenguer Capella. 53 x 40 cms. +Nupcials, 251. 
 
7568 
1386 maig 22, Girona  
Bernat Estruch, ciutadà de Girona, procurador d’Hug de Santapau, 

substitueix en la procuraduría Pere Saplana, ciutadà de Girona, per fer gestions 
davant dels batlles de Torroella de Montgrí i Pals. 

N. Guillem Llobet. 20 x 29 cms. +Nupcials, 254. 
 
7569 
1386 setembre 25, Besalú 
Bernat Cavaller, cavaller de Besalú, i Roger Malars, fill de Ramon Malars, 

senyor del castell de Sales, Ramon i Mateu Cavaller, fills de dit Bernat, Pere de 
Jonquerol, Pere de Caselles, Guillem de Casals i Pere d’Espluga, tots de Sales de 
Llierca, fan procura a Francesc Quintà, ciutadà de Girona, i Guillem Massa, 



porter reial, per cobrar de Bernat Estruch diverses pensions de violaris que 
s’enumeren. 

N. Bernat Cornell. 28 x 52 cms. +Nupcials, 255. 
 
7570 
1387 octubre 1, Corts 
Bonanata, viuda de Guillem feixes, de Santa Maria de Camós, esposa de Jaume 

de Matamala, fa procura al seu marit per recuperar els seus interessos sobre béns 
de dit Guillem Feixes. 

N. Pere de Planells, notari de Cornellà. 43 x 30 cms. +Nupcials, 256. 
 
7571 
1407 abril 30, la Bisbal 
Magdalena, viuda de Joan de Castell, ciutadà de Girona, i esposa de Berenguer 

de Llabià, donzell de la Bisbal, fa procura general a Pere Benet, ciutadà de Girona  
N. Narcís Simó. 31 x 36 cms. +Nupcials, 257. 
 
7572 
1410 juliol 25, Vulpellac 
Francesc de Santceloni i la seva esposa Francesca fan procura general a Elvira, 

viuda de Bernat Estruch i Miquel Vilar, botiguer de Girona . 
N. Antoni Ferrer. 31 x 36 cms. +Nupcials, 258. 
 
7573 
1426 juny 12, Saragossa 
Joan Fàbrega, de Serinyà, Antoni Masó, de Banyoles, i Joan Oliveres, ciutadà 

de Girona, fan procura a Bernat ça Plana, teixidor de Girona, perquè els enviï 
robes i mercaderies. 

N. Antonio Coriva. 22 x 45 cms. +Nupcials, 259. 
 
7574 
1480 maig 19, Barcelona 
Justina, viuda de Francesc Fuster, mercader de Barcelona, i en segones 

núpcies, de Jaume Frugell, notari de Girona, fa procura general a Paulí Barberà, 
beneficiat de la seu de Barcelona. 

N. Joan Mates. 30 x 38 cms. +Nupcials, 260. 
 
7575 
1485 agost 9, Barcelona 
Joan de Raset àlies Bisbal, clergue de la seu, fill de Francesc Climent Bisbal i 

de Leonor, fa procura general a Dionís Miquel, cavaller de Barcelona. 
N. Jaume Modolell. 22 x 42 cms. +Nupcials, 261. 
 
7576 
(1273) 1274 març 17 
Testament de Pere de Santceloni, que pren per marmessors Berenguer de 

Gornal, el seu gendre Ricard d’Osca i els seus germans Berenguer de Santceloni i 
Ramon de Santceloni, clergue de la seu; elegeix sepultura a l’església de Sant Martí 
[Sacosta]; ordena que el seu fill Pere doni cada any 10 migeres de blat per 
distribuir pa durant dos dies, i assigna a aquest fi el molí de Bufagranyes de Flaçà; 



fa llegats a les filles Sança i Berenguera, i institueix hereu el fill Pere, de 
possessions situades a Girona, Fellines, Sant Joan de Mollet, Flaçà, Viladesens, 
Brunyola i Sant Martí Sapresa. 

N. Ramon de Cassà. S. Miquel d’Om. 62 x 48 cms. +Testaments, 1 
 
7577 
1133 gener 8 
Testament de Guillem de Taleixà, que pren per marmessors Joan Bufó, Pere 

Bisbe i Bernat Vilavenut; elegeix sepultura a Peralada; fa llegats a l’hospici de 
Jerusalem de cavalleria i al pont i institueix hereus els fills, als que substitueix els 
cunyats Guillem, Gili i Bernat. 

N. Bernat, sacerdot. 14 x 23 cms. +Testaments, 2. 
 
7578 
1103 juliol 10 
Sagramental, adverat pels testimonis Ricsendis i Domènega, a l’esglesiola de la 

porta septentrional de Girona, davat el jutge Bernat Guifred i els sacerdots Bernat 
i Berenguer Sanç, en presència de Guillem Bernat i Bernat Pere, del testament 
d’Arnau Ramon, fet a casa seva, a Sords; el testador pren per marmessors la seva 
esposa Ricsendis, Pere Seguer i Ramon Arnau, i elegeix sepultura a Sant Esteve de 
Banyoles. 

N, Ramon, levita. 30 x 17 cms. +Testaments, 3. 
 
7579 
1176 novemnre 11 
Sagramental del testament fet el 23 d’agost anterior, de Bernat de Borgonyà, 

que pren per marmessors Arnau de Paret Rufí, Arnau de Canet, Ponç de Pontós i 
Ramon de Pontós, i encomana la seva mare a Arnau de Vilademuls. 

N. Arnau, levita. Còpia de 1253. 38 x 23 cms. +Testaments, 4. 
 
7580 
1200 març 30, Girona 
Testament de Ponç Adalbert, que pren per marmessors l’esposa Toscana, el fill 

Ponç Adalbert, els cunyats, Bernat de Sitjar i Berenguer de Sitjar, Pere Adalbert, 
Ponç de Quart, el gendre Martí d’Escala i Bernat de Lanta; elegeix sepultura a la 
seu; deixa a la seva esposa, a les filles Caterina i Toscana, al gendre i a l’hereu, el 
fill Ponç, béns situats a Quart i a Riudarenes, cases de Girona comprades a Esteve, 
i el molí de Figuera, situat al Mercadal. 

N. Ermengol, prevere i públic notari de Girona. S. Gener. 
Còpia de 1204. 49 x 19 cm. 
+Testaments, 5. 
 
7581 
(1201) 1202 gener 30 
Testament de Ramon d’Abadia, de Sant Feliu de Guíxols, que pren per 

marmessors la seva esposa Maria, l’abat Ramon, Ramon de Quart, Guillem 
Diuvol, Ramon d’Aro i Bertran de Bescanó; distribueix entre les filles Ermessendis 
i Cerdana i els fills Guillem i Bernat, béns situats a Palol, Riudellots, Bescanó, 
Aiguaviva i Fornells. 

N. Guillem, prevere. 57 x 15 cms. +Testaments, 6. 



 
7582 
1202 juliol 24 
Testament de Ramon de Cantallops i de la seva esposa Adalets, que pren per 

marmessors Guillem de Solans, Guillem Sord i Dalmau Massot; elegeix sepultura a 
Santa Maria de Panissars, i després de fer llegats a les esglésies de Cantallops i 
Santa Maria d’Aulina, distribueixen els seus béns, situats a Cantallops, entre els 
seus fills Gaufred, Pere, Ramon i Guillem. 

N. Joan, prevere. 11 x 25 cms. +Testaments, 7. 
 
7583 
1211 novembre 7 
Testament de Gaulberta (sic) de Juià, senyora del castell de Juià, que pren per 

marmessors el seu marit, Berenguer de Sitjar, el seu sogre, Bernat de Sitjar, i 
Guillem d’Escala; elegeix sepultura a la seu i institueix hereu el seu marit. 

N. Bernat Esteve, canonge de Girona. Còpia de 1227. 25 x 22 cms. 
+Testaments, 8. 

 
7584 
1212 maig 25 
Testament de Guillem de Cassà, que pren per marmessors la seva mare, el seu 

germà Pere de Cassà, i Ramon d’Olives, Bernat de Sobirànigues, Pere d’Albons, 
Ramon Pere i Bernat de Canet; disposa de béns a Albons i funda un benefici a 
aquesta parròquia, on pren sepultura. 

N. Arnau, diaca. 23 x 26 cms. +Testaments, 9. 
 
7585 
1212 desembre 6 
Testament de Pere de Parets, que pren per marmessors el seu senyor Ponç 

Guillem, Pere, prevere de Llabià, Pere d’Uget, Arnau Gibert, Bonet Ermengod, 
Guillem de Colomer i els fills de l’atorgant, Guillem Senmit i Pere Senmit; elegeix 
sepultura a Santa Maria d’Ullà; fa llegats a Guillema Badugana, Bernat 
“prebendario” i els seus fills esmentats, de béns situats a Orriols, Marenyà i 
Calabuig, i institueix hereu el fill Guillem. 

N. Pere, canonge d’Ullà. Còpia de 1272. 31 x 18 cms. +Testaments, 10. 
 
7586 
(1217) 1218 febrer 7 
Testament de Dolça de Palau, que pren per marmessors Riambau i Ramon de 

Farners, Ferrer d’Hostalric, Carbó i Gironès de Rupit; elegeix sepultura a Sant 
Salvador de Breda, església a la que deixa totes les seves possessions d’Arbúcies; fa 
deixes de devoció, institueix hereu el seu fill Ferrer, que deixa en defensa del seu 
senyor Guerau de Cabrera, i assigna aliments al seu marit, Berenguer. 

N. Pere, prevere. 30 x 16 cms. +Testaments, 11. 
 
7587 
1217 agost 1 
Testament d’Arnau Isarn, que pren per marmessors Guillem de Flaçà, Pere, 

clergue de Terradelles, Joan de Viladesens, Berenguer Moret i Pere Roger; elegeix 
sepultura a Sant Vicenç de Viladesens; fa llegats de devoció i deixes a Ramon 



Capell, Arnau de Flaçà i la seva neboda Saura; deixa al seu senyor Arnau Isarn un 
terç dels seus béns mobles, i les dues parts restants als seus fills Pere Bord i Ponç; 
institueix hereu el seu fill Pere Bord, amb reserva de que la seva esposa Beatriu 
sigui senyora i majora. 

N. Eneas, prevere. 28 x 24 cms. +Testaments, 12. 
 
7588 
1220 maig 7 
Testament de Guillem, clergue de la Pera, que pren per marmessors (...) 

canonge, Guillem Cornell, (...) de Caselles i Bernat de Peraseca; elegeix sepultura a 
Sant Isidor de la Pera; fa deixes al seu nebot Guillem Cornell, a la seva neboda 
Raimunda i a la seva germana Guillema; dota l’altar de Santa Maria que ha fet 
construir a la Pera amb béns situats al mateix lloc. 

N. Bonhome. 25 x 21 cms. +Testaments, 13. 
 
7589 
1221 octubre 13 
Testament d’Arnau Cadell, que pren per marmessors (...) Marquès, Gil i Pere 

de Cistella, canonges de la seu; elegeix sepultura a Santa Maria (...); fa deixes a 
Ponç, Burguesa, filla de Pere de Lledó, Ramon de Soler, Bernat de Manresa, 
ferrer, el seu cosí Guillem de Comelles, Cadell, fill de Pere de Cadell i el monestir 
de Sant Cugat, i institueix hereva la seva ànima. 

N. Bernat Rossell. 45 x 30 cms. +Testaments, 14. 
 
7590 
1224 juliol 3 
Testament d’Arnau de Púbol, que pren per marmessors Berenguer de Sitjar, 

Berenguer de Celrà, Joan de Roca i Arnau de Prat, domers de Celrà, Pere, claver 
de la mateixa església, Berenguer de Fares i Guillem Ponç; elegeix sepultura a Sant 
Miquel de Cruïlles; fa deixes de devoció; llega al seu fill Pere la possessió 
d’Argimon i un préstec que el seu fill Arnau haurà de satisfer en el termini de cinc 
anys; al seu fill Bernat, possessions de Madremanya i el delme de Vall-llobrega; a 
la filla Sibilꞏla, el delme d’Albons, i al fill Arnau, les possessions de Celrà, Púbol, la 
Pera i Cassà [de Pelràs], amb reserva de la meitat dels fruits per al seu fill Bernat, 
sacerdot, i obligació de satisfer deutes a Pere de Rissec, Artau Salum i Andreu de 
Lleida. 

N. Guillem, sagristà de Celrà. 28 x 23 cms. +Testaments, 15. 
 
7591 
1232 juny 10 
Testament de Provençal Sabater, que pren per marmessors la seva esposa 

Ermessendis, el seu fill Bellhom i la seva sogra, Berenguera de Banyoles; elegeix 
sepultura a Sant Feliu de Girona; fa deixes de devoció; institueix hereu el seu fill 
Bellhom i reconeix diversos deutes a Verdelai, jueu, Arnau Vidal de Clarà, 
Berenguer de Pedró i Bernat de Tallada. 

N. Bernat de Vic. S. Ramon de Cassà. 26 x 15 cms. +Testaments, 16. 
 
7592 
1234 juny 19, Girona  



Sagramental, adverat a l’altar de Santa Anastàsia de la seu per Bernat de 
Laucata i Pere de Gornal, i rebut pel bisbe Guillem de Cabanelles i per Joan de 
Mercadal, canonge de Sant Feliu, lloctinent de Gregori, canonge i jutge ordinari de 
Girona, en presència de Joan de Santallogaia, canonge de la seu, Pere de Pedrinyà, 
claver de la mateixa i Arnau de Santmartí, del testament de Berenguera, esposa de 
Martí de Vic, que elegí sepultura a Sant Daniel, féu deixes pies, féu llegats a la seva 
filla Bartomeua, i instituí hereu el seu fill Bernat, amb reserva que el seu marit fos 
senyor i major durant tota la seva vida. 

N. Bernat Benús. 40 x 19 cms. +Testaments, 17. 
 
7593 
1237 agost 5 
Testament d’Ermessendis de Cassà, que pren per marmessors el seu marit, 

Guillem de Cassà, el seu fill, Arnau de Cassà, Bernat de Llapart i Guillem de 
Figueres; elegeix sepultura a Santa Maria de la Bisbal, església a la que llega un 
clos amb oliveres situat a les portes del pont de la Bisbal; fa altres deixes pies, entre 
elles a Sant Nazari [de la Ganga] i a l’obra dels franciscans; fa llegats a la seva 
germana, Adelaida de Brugueroles, Oliva de Llapart, Guillem Redorta i Falveta; 
institueix hereu el seu fill Arnau, amb reserva de fer un donatiu a l’Almoina del Pa 
de la seu. 

N. Guillem Redorta, de la Bisbal. 44 x 16 cms. +Testaments, 18. 
 
7594 
(1240) 141 març 8 
Testament de Berenguer de Pols, que pren per marmessors la seva esposa, 

Ermessendis, Ramon, prior de Santa Maria de Lladó, Guillem de Vilarig, Arnau 
de Canadal i el germà d’aquest, Pere “nepotes” seus, i Ramon, sagristà de 
Vilabertran; elegeix sepultura a Santa Maria de Lladó, església a la que llega el 
delme dels masos de Font, de Taravaus, i la possessió de Deuslosal Tatbert, també 
de Taravaus, a fi de dotar una llàntia i aniversari; dota una llàntia a Santa Maria 
de Pols; fa deixes a Sant Feliu de Cadins, Sant Julià de Llers, Santa Maria del 
Roure, Vilabertran, Sant Pere de Navata i altres llocs, firma a la seva esposa 
l’esponsalici de 900 sous i li deixa en violari el capmàs de Pols; fa deixes a Arnau 
de Canadal i Pere de Canadal, de béns situats a Ordis; a la seva germana, Maria, 
100 aurei, mitja casa de Montmarí i béns situats a Llers i Maçanet de Cabrenys, i 
feus que per ell tenen Gallart de Llers, Dalmau d’Agullana i Berenguer de 
Queixàs; a Guillem de Canadal, el delme de Posada; a Arnau de Caneres, nebot 
seu, un mas situat a Fontcoberta; a Gaufred de Caneres, també “nepos”, béns 
situats a Terrades, i prega els seus senyors, Arnau de Navata i Joan de Soler, que 
facin complir les seves disposicions testamentàries. 

N. Joan, sacerdot. Còpia de 1241. 37 x 24 cms. +Testaments, 19. 
 
7595 
(1242) 1243 febrer 9 
Testament de Guerau, vescomte de Cabrera, que pren per marmessors Pere de 

Malla, Guerau de Montsoriu i Ponç de Montsoriu; elegeix sepultura a Sant 
Salvador de Breda; llega al Temple 500 morabatins, a condició de que l’absolguin 
d’un vot que havia fet; al monestr de Breda, tres masos de Viabrea (...); a la seva 
esposa, 500 aurei de millora; al seu fill Guerau, el castell de Girona, els castells de 
Cabrera, Barres, Avellana, Vilagelans, Montsoriu, Hostalric, Montpalau, Sant 



Iscle de Vallalta, Torcafelló, Argimon i Blanes, la senyoria de Falgars i mitja 
possessió de Castella (...); al prenyat de la seva esposa, 500 morabatins i l’alou de 
Pineda, i mana que, si és mascle, es faci clergue, i monja si és femella. Substitueix 
al fill Guerau el fill Ramon, amb condicions especials per als castells d’Anglès i 
Brunyola (...) i per al castell de Montsoriu. Prega el sagristà de Girona, Guillem 
[de Montgrí] el seu germà Ponç, comte d’Urgell, Guillem i Pere de Montcada, 
Ramon Berenguer d’Àger, Guillem de cervelló i Bernat de Santaeugènia que 
defensin el testament. 

N. Guillem, prevere. Còpia de 1282. 60 x 23 cms. +Testaments, 20. 
 
7596 
1242 novembre 30 
Testament de Bernat Renall, que pren per marmessors el seu fill Bernat, 

Bernat de Bellmirall, Bernat de Guarnad (Gornal), Arnau Ermengol i Pere 
Berenguer; elegeix sepultura a Sant Iscle de Centenys, església a la que ha fet 
construir una capella i on dota una llàntia; fa llegats de devoció; llega a la seva filla 
Anglesa 300 sous; a la filla Pometa, 200 sous; a la seva esposa Hanalade, les rendes 
dels masos Sala i Puig; a Guillem de Palera, 300 sous dels 400 que aquest li deu, 
institueix hereu el fill Bernat de possessions situades a Centenys, Viler, Viladamí i 
d’una casa situada a Girona. 

N. Guillem, prevere.Còpia de 1280. 28 x 35 cms. +Testaments, 21. 
 
7597 
(1243) 1244 febrer 1 
Testament de Ramon, clergue de Fontanilles que pren per marmessors 

Dalmau, prior d’Ullà, Pere (...); elegeix sepultura a Sant Martí de Fontanilles; fa 
llegats de devoció; llega a l’Almoina de la seu una possessió situada a Santa 
Cristina d’Aro; fa abundants llegats a diverses persones, entre elles, al seu nebot 
Berenguer de Fontanilles, al que deixa masos situats a Gualta. 

N. Guillem Redorta, de la Bisbal. 44 x 35 cms. +Testaments, 22. 
 
7598 
1267 juny 6 
Testament de Miquel Pellicer, del burg de Sant Pere de Galligants de Girona, 

que pren per marmessors Marquès de Santacecília, paborde de l’Almoina, Guillem 
de meixella, pedrer, i Avinyó, clergue de Sant Pere de Galligants; elegeix sepultura 
a la seu; fa llegats de devoció; reconeix deutes a la seva criada, Maria; firma a la 
seva esposa Maria l’esponsalici i li deixa en millora la vinya que havia estat d’en 
Hostoles; institueix hereu universal l’Almoina. 

N. Bernat de Vic. S, Miquel d’Om. 27 x 23 cms. +Testaments, 23. 
 
7599 
(1249) 1250 març 9, Tarragona 
Testament d’Arnau de Cassà, que pren per marmessors el paborde de 

l’Almoina, els seus cosins Guillem Redorta i Berenguer de Cassà; fa deixes de 
devoció; llega al seu cosí Berenguer de Cassà la possessió de Formentera; llega a 
l’Almoina les seves possessions, situades a la Bisbal, Casavells, Cruïlles i Girona, i 
la fa hereva, amb càrrega de sostenir ciris per a l’elevació del Santissim a la Missa 
i sufragis. 

N. Ramon de Vilanova, de Tarragona. 21 x 23 cms. +Testaments, 25. 



 
7600 
1252 abril 19 
Acte d’apertura del testament clos de Bellhom Provençal, que pren per 

marmessors Pere de Pedrinyà, paborde de l’Almoina, Bernat de Banyoles i Bernat 
de Bescanó, clergue de Sant Gregori; elegeix sepultura a Sant Feliu de Girona; 
disposa sufragis i llegats de devoció; fa deixes a Ermessendis, esposa de Pere de 
Clota i als seus oncles Bernat de Banyoles i Bellhom de Prat, i institueix hereva 
universal l’Almoina. 

N. Bernat de Vic, de Girona. Còpia de 1252. 54 x 29 cms. +Testaments, 26. 
 
7601 
1254 agost 16 
Testament de Berenguer de Parlavà, que pren per marmessors Pere de Serra, 

canonge de Sant Feliu de Girona, Bernat Ribon i Pere Mercer, gendres seus, i 
Agnès, esposa seva; elegeix sepultura a Sant Feliu de Girona; fa deixes de devoció; 
firma a la seva esposa l’esponsalici amb escreix de 100 aurei; llega a la seva filla 
Ferrera la seva part del delme d’Ullastret i possessions situades a Calonge; dota un 
llit de pobres, establert per la seva esposa a casa seva, i deixa a la seva filla 
Bartomeua possessions situades a Parlavà, Canapost i la Pera, amb reserva de 
satisfer deutes per valor de 700 sous. 

N. Bernat de Vic. Còpia de 1275. 59 x 24 cms. +Testaments, 27. 
 
7602 
1255 desembre 16 
Testament d’Arnau Ramon d’Espasèn, que pren per marmessors Pere de 

Pedrinyà, paborde de l’Almoina; elegeix sepultura a la seu; fa deixes a les esglésies 
d’Ollers, Vilavenut, Vilamarí, Santa Maria d’Olives, Sant Bartomeu de Torres i 
Santa Maria d’Espasèn; llega al seu nutritus una casa situada a Pujals, i una altra 
casa a la seva criada, Miquela de Pujals; institueix hereva universal l’Almoina. 

N. Bernat de Vic. S. Arnau de Sant Martí. 31 x 27 cms. +Testaments, 29. 
 
7603 
(1255) 1256 febrer 28 
Testament de Pere de Pedrinyà, paborde de l’Almoina, que pren per 

marmessors Bernat de Galliners, canonge, i Ramon de Sant Martí claver de Sant 
Feliu de Girona, als que encarrega els seus sufragis; institueix hereva universal 
l’Almoina. 

N. Ramon de cassà. S. Pere d’Armentera. 19 x 24 cms. +Testaments, 30. 
 
7604 
(1255) 1256 febrer 28 
Testament de Guillem de Boadella, de Milícia [Peralada], que pren per 

marmessors Arnau Taverner, Bernat Engilsendis i Bertran Esteve; elegeix 
sepultura a Sant Martí de Peralada; llega al fill Arnau la seva casa i hort que havia 
estat de la mare d’aquest, Saurimunda, institueix hereu universal el seu fill Huguet 
i li substitueix les germanes del testador, Cecília i Berenguera, amb altres deixes. 

N. Ponç de Fonts, de Peralada. Còpia de 1274. 25 x 23 cms. +Testaments, 31. 
 
7605 



1255 juny 27 
Testament de Dalmau de Rocasalva, que es proposa d’anar a Tunis; pren per 

marmessors Bernat d’Anglès, Ramon de Santjulià, Bernat de Rocasalva germà 
seu, Guillem de Celler i Pere de Puiggalí, cambrer del monestir d’Amer; elegeix 
sepultura a Santa Maria del Coll; fa deixes de devoció, entre elles, a l’Almoina, 
reconeix diversos deutes i llega la resta dels seus béns al dit germà Bernat. 

N. Arnau de Croses, d’Amer. 32 x 20 cms. +Testaments, 32. 
 
7606 
1259 juliol 11 
Testament d’Ermessendis d’Escala, que pren per marmessors Marquès de 

Santacecília, paborde de l’Almoina; elegeix sepultura a la seu; llega certs mobles a 
Berenguera d’Espinalb; llega a l’Almoina els seus atuells de cuina i una casa que fa 
cens de 60 sous; institueix hereu el seu fill Guillem, al que substitueix l’Almoina. 

N. Ramon de Cassà. S. Bernat de Fornells. 18 x 24 cms. +Testaments, 33. 
 
7607 
1259 juny 17 
Testament de Bernat Mitjà, de Sant Andreu de Terri, que pren per 

marmessors Pere Arnau Guila d’Olivars, cosí seu, els seus cunyats Pere de Puig 
Donella, Pere de Riba i altres; elegeix sepultura a Sant Andreu de Terri; fa llegats 
de devoció, entre ells una squillata censal de blat a l’Almoina; fa deixes al seu 
germà Guillem i al seu nebot Joan de Mas, de Taialà; institueix hereu el seu germà 
Arnau, tot disposant que alguna de les noies de la família de la seva esposa Maria 
casi al mas Mitjà amb algun dels fills del seu germà Arnau; en aquest cas dispensa 
la noia de portar dot superior a 300 sous. 

N. Joan de Flaçà, prevere. Còpia de 1353. 48 x 33 cms. +Testaments, 34. 
 
7608 
1263 novembre 19 
Testament de Bartomeua, esposa de Pere Mercer, que pren per marmessors el 

seu marit, Arnau de Calonge, canonge de la seu, i Marquès de Santacecília, 
paborde de l’Almoina; elegeix sepultura a Sant Domènec de Ciutat de Mallorca; fa 
llegats a la seva mare, viuda de Bernat de Parlavà, de béns situats a Santa Coloma 
de Matella i a la seva criada, Maria de Caldes; fa deixes de devoció i dota un 
aniversari a Sant Feliu de Girona; institueix hereva universal dels béns que té al 
bisbat de Girona la seva filla Margarida, amb reserva de 700 sous de doblenc per 
al seu marit. 

N. Arnau Pons, de Mallorca. Còpia de 1268. 55 x 28 cms. +Testaments, 35. 
 
7609 
1267 desembre 
Testament de Ferrera, esposa de Berenguer de Camós. 
N. Berenguer Oller de Palol. Deteriorat. 63 x 25 cms. +Testaments, 36. 
 
7610 
(1268) 1269 gener 17 
Codicil d’Ermengol de Cervià, cabiscol de la seu, que disposa que els seus 

llegats ho siguin també en el concepte de satisfer injúries; suplica el bisbe Pere de 



Castellnou que sigui defensor del seu testament; li llega 50 aurei que aquest li devia 
i confirma l’inventari dels seus béns, fet per Pere Ferrer, clergue de Girona. 

N. Pere Ferrer, prevere de la seu. 18 x 19 cms. +Testaments, 37. 
 
7611 
1269 desembre 30 
Testament d’Ermessendis de Palol, esposa de Ramon de Cantallops, que pren 

per marmessors el seu marit, el seu germà Ramon de Palol i el seu nebot, 
Berenguer de Palol; elegeix sepultura a Sant Bartomeu de Bell-lloc de Peralada; fa 
deixes de devoció i ordena sufragis; condona al seu marit un préstec de 450 sous 
melg.; llega al fill Guillem totes les possessions que té al bisbat d’Elna, a Banyuls 
dels Aspres i altres llocs, i li substitueix el fill Arnau, al que fa hereu dels béns que 
té a Cantallops. 

N. Vidal d’Om, de cabanelles.25 x 31 cms. +Testaments, 38. 
 
7612 
1270 novembre 4 
Testament de Ramon d’Escala, ciutadà de Girona, que pren per marmessors 

Marquès de Santacecília, paborde de l’Almoina, Guillem de Cornellà, Bernat de 
Vic i Pere de Fontclara; elegeix sepultura als dominics de Girona; fa llegats de 
devoció; assigna al pagament de deutes i injúries la meitat del castell de Cornellà 
no hipotecada a la seva esposa Ermessendis i el castell de Vilablareix; dota 
aniversaris als dominics i franciscans de Girona; llega a l’Almoina les possessions 
que té a Celrà, tan per herència materna com per compra feta a Dalmau de Flaçà; 
firma a l’esposa l’esponsalici amb 50 aurei de millora; fa deixes a Bernat d’Escala, 
i a les germanes d’aquest, Beatriu, esposa de Ramon Renall, i Arnaleta; disposa 
que es vengui per a restitució d’injúries el seu castell de Cabrera que té a Girona; 
institueix hereva la filla Beatriu pel castell de Vilablareix, amb els masos que té a 
Brunyola i Estanyol, i la seva filla Brunissendis pel castell de Cornellà, i substitueix 
a una i altra l’Almoina. 

N. Bernat de Vic. Còpia de 1270. 53 x 66 cms. Hi ha dos exemplars. 
+Testaments, 39. 

 
7613 
1272 juliol 17, Rupià 
Testament de Ferrer de Bellaguarda, cavaller, que pren per marmessors la 

seva esposa Berenguera, Pere, beneficiat de Santa Margarida a la parroquial de 
Rupià, i Berenguer, sagristà de la mateixa església; elegeix sepultura a la capella de 
Santa Maria del castell d’Aro; fa llegats a aquesta capella i a la parròquia de 
Rupià, i institueix hereu la seva esposa. 

N. Guillem Bernat, sots-diaca de Parlavà. 24 x 22 cms. +Testaments, 40. 
 
7614 
1272 octubre 29 
Testament d’Arnau de Bordils, clergue de la seu, que pren per marmessors el 

paborde de l’Almoina, Jaume de Far, prevere de capítol de la seu i el seu germà, 
Berenguer de Bordils; fa llegats de devoció, fa deixes al seu germà, Guillem de 
Bordils, a l’altre germà, Berenguer, i a Guillema, esposa de Dalmau de Biet; 
institueix aniversaris a la seu i a la parroquial de Bordils; institueix hereva 



l’Almoina, a fi de dotar dos dies de pa amb béns situats a la Pera, Vilafreser i 
Bordils. 

N. Bernat de Vic. . Miquel d’Om. 72 x 53 cms. +Testaments, 41. 
 
7615 
1273 novembre 17 
Testament de Guillem Vall Daniel, clergue de la seu, que pren per marmessors 

mestre Ramon Joan, doctor de la seu i Guillem Ferrer de Beuda, clergue; elegeix 
sepultura a la seu; disposa almoines per a les esglésies de la ciutat i les de Vila-
sacra, Cantallops i Rocabruna; llega a Pericó, nebot seu, els seus llibres de 
gramàtica i lògica i el Timeu de Plató, i institueix hereva l’Almoina. 

N. Ramon Oller de Palol, de la cúria episcopal. 48 x 26 cms. +Testaments, 42. 
 
7616 
1275 juny 4, Girona 
Codicil de Bernat de Vic, que pren per marmessors Bernat de Vilamarí, 

canonge de la seu i Berenguer de Gornal; disposa que en compensació del mas 
Berenguer de Vilaür, que deixava a Sant Feliu de Girona, per a la celebració d’un 
aniversari, s’apliqui a aquest fi el preu obtingut de la venda del mateix mas. 

N. Ramon de Cassà. S. Miquel d’Om. 19 x 23 cms. +Testaments, 43. 
 
7617 
1275 juliol 4 
Testament de Ramon de Bossac de Godor, que pren per marmessors Joan 

Homdedéu, Joan de Casa, Pere de Peirola i Guillem de Costa; elegeix sepultura als 
franciscans, als que dòna 100 lliures per a unes Postilles sobre la Bíblia; fa llegats 
de devoció a esglésies de Mallorca, Montpeller, Vic i Barcelona; fa llegats a Joan 
Franc, Guerau Franc, Huguet Humbert i Pere de Costa, i institueix hereus els 
pobres a criteri dels marmessors. 

N. Andreu de Seva, de Mallorca. Còpia de 1276. 59 x 41 cms.+Testaments, 44. 
 
7618 
1277 setembre 24 
Testament de mestre Ramon Joan, doctor de la seu, que pren per marmessors 

Marquès de Santacecília, paborde de l’Almoina, Jaume de Far, prevere de capítol i 
Esteve de Pedret, clergue; elegeix sepultura a la seu; fa llegats de devoció a les 
esglésies de Girona; fa deixes a Alambors, cosina seva; llega a l’Almoina el mas 
Barrera de Cartellà i el mas Candell de Viladesens per dotar una distribució de 
roba; fa llegats a les esglésies de Sant Climent Sasebes i Bescanó, a Bernardí, fill de 
Pere Llucià, que conviu amb ell i a Berenguera Joana, neboda seva, i institueix 
hereus els pobres de jesucrist. 

N. Miquel d’Om. 64 x 28 cms. +Testaments, 46. 
 
7619 
1277 desembre 12 
Testament de Jaume d’Olives, que pren per marmessors el paborde de 

l’Almoina i el capellà de Sant Nicolau de Girona,; elegeix sepultura a la seu; 
disposa almoines per a les esglésies i hospitals de Girona; ordena vendre les cases 
que té a Olivars, parròquia de Sant Julià de Ramis i les que té pels templers a 



Girona, indret de Forn de Ruca, a fi de dotar dos dies de pa pels pobres a 
l’Almoina, que institueix hereva universal. 

N. Miquel d’Om. 46 x 46 cms. +Testaments, 47. 
 
7620 
(1280) 1281 febrer 8 
Testament d’Arnau de Cantallops, que pren per marmessors Arnau de 

Cistella, cavaller, i Pere de Gorgues, elegeix sepultura a Sant Bartomeu de Bell-
lloc, de Peralada; fa deixes a Raimunda, filla de Ramon de Palol Sabaldòria, a 
Saurina, germana d’aquesta i esposa d’Arnau de Darnius, i a Pere Bernat de 
Cantallops; prega el seu pare que faci una almoina de pa i l’institueix hereu. 

N. Guillem Pere, de Peralada. Còpia de 1281. 25 x 22 cms. +Testaments, 48. 
 
7621 
1285 novembre 1 
Testament de Guerau de Flaçà, que pren per marmessors Berenguer de 

Maura, cavaller, Berenguer de Finestres i Pere Teixidor, home propi seu; elegeix 
sepultura a Sant Llorenç de les Arenes; fa llegats de devoció; reconeix a la seva 
esposa Estefania l’esponsalici sobre la meitat de les seves possessions situades a 
Sant Llorenç de les Arenes, i li llega l’altra meitat com a millora, en violari, 
disposant que després de la mort d’ella passin a la germana del testador, 
Berenguera de Maura; llega a aquesta el bosc dit de Vilar, situat a Sant Romà [de 
Sedillà] i el delme de Sant Llorenç que té pel senyor de Foixà. 

N. Berenguer Laucii, capellà d’Orriols,. 24 x 24 cms. +Testaments, 50. 
 
7622 
1285 novembre 9 
Testament de Bernat de Sotera, de Vilablareix, que pren per marmessors 

Ramon Calvet, de Girona, i la seva pròpia filla, Guillema; elegeix sepultura a la 
casa del temple d’Aiguaviva; fa deixes per bé d’ànima; fa també una deixa a 
Guillem de Salavedra i institueix hereu l’esmentada filla Guillema. 

N. Guillem de Salavedra, clergue de Vilablareix. Còpia de 1339. 19 x 29 cms. 
+Testaments, 51. 

 
7623 
1291 setembre 29 
Testament de Blanca, filla de Pere d’Escala, ciutadà de Girona, que pren per 

marmessors els seus oncles, Tortosa i Ramon de Queixàs, elegeix sepultura als 
dominics de Girona, i institueix hereu la seva mare Guillema. 

N. Besalú Burgués. 16 x 22 cms. +Testaments, 52. 
 
7624 
(1292) 1293 març 15 
Clàusules del testament d’Arnau d’Arenys, cavaller, que pren per marmessors 

els seus cosins Ramon de Taialà i Ramon Calvet, juristes de Girona; elegeix 
sepultura als dominics de Girona, on s’ha fet fer una tomba; dota aniversaris als 
dominics i als franciscans de Girona, amb tres morabatins de cens que rep sobre 
horts de Girona que per ell té Jaume Salendí, i encarrerga l’Almoina de vetllar per 
la celebració d’aquests sufragis. 

N. Besalú Burgués. Còpia de 1295. 35 x 31 cms. +Testaments, 53. 



 
7625 
(1296) 1297 gener 9 
Testament d’Anglesa, viuda de Pere de Moles (Mulis), de Peralada, que pren 

per marmessors el seu fill Bernat de Moles, Arnau Perpinyà, Bernat de Santpau i 
Guillem Rossinyol; elegeix sepultura a Sant Martí de Peralada; fa llegats a 
Berenguer de Mallols, als seus propis fills, Guillem i Ermessendis, a la néta 
Elicsendis, filla de dita Ermessendis, a Alamanda Meserac, a Fresca, filla de 
Guillem de Mallols; fa llegats de dovoció i institueix hereu el seu fill Bernat de 
Moles. 

N. Jaume Barrachi, de Peralada. 21 x 26 cms. +Testaments, 54. 
 
7626 
(1299) 1300 febrer 4 
a) Testament de Berenguer de Rabós, canonge de la seu, que pren per 

marmessors Arnau de Corsavell, ardiaca d’Empúries, Bernat de Puig, claver i 
Castelló de Coll, clergue de la seu; elegeix sepultura a la seu; fa llegats de devoció; 
fa deixes al seu nebot, Ramon de Fortià, cavaller, Bernat Narbona, clergue, fra 
Miquel i fra Simó de Montsec, dominics; dota un ciri i un aniversari a la seu amb 
el mas Ferrer de les Serres, comprat a Pere de Camós, ciutadà de Girona, i 
institueix hereus universals els pobres. 

(1299) 1300 febrer 24 
b) El bisbe Bernat de Vilamarí, previ informe d’Arnau de Soler, canonge, 

declara que l’aniversari instituït per Berenguer de Rabós ha de ser de 80 preveres, 
i no conventual. 

N. Ramon de Palol. 71 x 36 cms. +Testaments, 55. 
 
7627 
1251 novembre 19 
Testament de Berenguer de Sitjar, que pren per marmessors el seu senyor, 

abat de Sant Pere de Galligants, Pere Isarn, prevere de la seu, Berenguer de 
Rabós, sagristà de Celrà i Guillem de Colltort, clergue; elegeix sepultura a Sant 
Pere de Galligants; fa llegats de devoció; dota un aniversari amb el mas Ermengol, 
de Celrà; llega a la seva filla Berenguera, monja de Sant Daniel, el mas Cervià de 
Raset, el delme de Viladesens que té en feu per Bernat de Foixà i 500 sous; fa 
deixes a Arnau Ermengol, cosí seu, Ramon Andreu i Guillem d’Escala, nebots 
seus, sobre una hipoteca que té de Bernat de Sant Mori i Guillema, esposos; deixa 
al seu cosí, Berenguer de Juià, el mas Costa de Bordils; llega a la filla Saurina el 
delme de Campdorà i una possessió situada a Celrà i comprada a Ramon de 
Medinyà i li firma la donació que li havia fet per causa de núpcies amb Berenguer 
d’Aiguaviva, difunt; li dòna també el violari de feus que té a Viladesens i Fellines; 
a la seva esposa Berenguera, en violari, la força de Palagret, amb béns situats a 
Viladesens, Juià i Celrà, i disposa que després de la mort de dites esposa i filles, els 
dits béns es destinin a almoines, a administrar pel bisbe i l’abat de Sant Pere de 
Galligants. 

N. Berenguer, prevere. Còpia de 1258. 59 x 20 cms. +Testaments, 56. 
 
7628 
1255 abril 24 



Testament de Berenguer Oller ciutadà de Girona, que pren per marmessors 
Pere de Pedrinyà, paborde de l’Almoina, el seu propi nebot, Bernat Oller, i Bernat 
de Camós, draper; elegeix sepultura a Sant Feliu de Girona; fa llegats de devoció; 
llega a dit Bernat Oller les possessions que té des del pont de Girona, a Llampaies i 
altres llocs, i el grava amb un cens de 50 migeres de blat a favor de l’Almoina, amb 
les que dota una setmana de pa, des del dilluns de Carnaval fins al primer dilluns 
següent; fa deixes a Berenguera i Guillema, nebodes seves, i als seus criats. 

N. Bernat de Vic. S. Pere d’Armentera. Còpia de 1255. 62 x 25 cms. 
+Testaments, 57. 

 
7629 
1305 setembre 29 
Testament d’Ermessendis de Millàs, viuda de Bernat de Madremanya, 

carnisser de Girona, que pren per marmessors el claver de la seu i Berenguer de 
Perer, clergue de la seu; elegeix sepultura a la seu; fa llegats de devoció; llega 300 
sous al seu fill en concepte de legítima i institueix hereus universals els pobres. 

N. Pere Burgués, de Girona. 29 x 29 cms. +Testaments, 57. 
 
7630 
1307 abril 12 
Testament de Pere de Banyoles, sagristà de la seu, que pren per marmessors 

Berenguer d’Olives, prevere de capítol, Guillem Tarascó, Bernat de Perer i Bernat 
de Reixach, clergues de la mateixa seu; elegeix sepultura a la seu; fa llegats de 
devoció i una deixa a Guadamira de Camós, cosina seva; cedeix la casa que té a 
Girona, damunt del cementiri vell de la seu, a fi que hi habitin els futurs sagristans 
de la seu, i institueix hereus universals els pobres. 

N. Guillem de Quer. Còpia de 1307. 38 x 29 cms. +Testaments, 58. 
 
7631 
1348 juliol 29 
Testament de Jaume de Ros, de Viladesens, que pren per marmessors Ramon 

Isarn, Ramon Palet i Bernat Colobret, domer; elegeix sepultura a Viladesens; fa 
llegats de devoció; llega a la seva germana Beatriu 30 sous que havia rebut de 
Sibilꞏla Ros, mare del testador, natural de Cervià, i institueix hereva universal la 
filla Cília. 

N. Bernat Joan, domer de Viladesens. 20 x 35 cms. +Testaments, 59. 
 
7632 
1309 juny 25, Amer 
a) Testament de Joan de Prat, fill d’Arnau de Prat, de Fornells, que marxa cap 

a Granada, pren per marmessors Ramon de Palol, de la vall d’Amer i Berenguer, 
clergue de Fornells, institueix hereva la seva cosina Saura, esposa de dit Bernat de 
Palol. 

b) Joan, fill d’Arnau de Prat, de Fornells, fa donació a Saura, cosina seva i 
esposa de Ramon de Palol, del mas Prat de Fornells que té per l’abat de Sant 
Vicenç de Cardona, amb la condició de recuperar-lo si torna de Granada o si 
arriba a tenir fills; a aquest fi, jura no haver tingut còpula amb la seva esposa 
Benvinguda des d’almenys sis mesos. 

N. Bartomeu de Catllar. Còpia de 1312. +Testaments, 60. 
 



7633 
1310 maig 14 
Codicil de Bernat de Planes, clergue de la seu, que afegeix als seus marmessors 

Hug de Cruïlles, abat de Sant Feliu de Girona; llega la possessió que té a Llorà per 
compra feta a Galceran de Cartellà i la que té a Medinyà, comprada a Dalmau de 
Pou, per fer-ne almoina de pa, a començar el dia de Sant Andreu, que ha 
d’administrar un beneficiat que ha instituït; dota un aniversari al monestir 
d’Amer amb una possessió situada a Flaçà, comprada a Ermengol, “fisicus” i fa 
una deixa a l’almoina de Sant Feliu de Girona. 

N. Ramon Viader. Còpia de 1335. 54 x 24 cms. +Testaments, 61. 
 
7634 
1315 setembre 2 
Testament de Berenguer de Vilar, jurista de Girona, que pren per marmessors 

Ramon Malars, senyor del castell de Vilobí, Berenguer Renall, jurista i l’esposa del 
testador, Agnès, als que confia certs deutes de l’abat de Sant Pere de Galligants i 
de Miquel de Gornal; elegeix sepultura als dominics de Girona; fa llegats de 
devoció; firma a l’esposa l’esponsalici i l’autoritza a percebre el delme de Vilobí, 
amb obligació de mantenir els seus fills Bernat i Beatriu; fa llegats a les filles Sança 
i Berenguera, monja de Santa Margarida de Mallorca, i Caterina; institueix hereu 
el fill Bernat, al que substitueix la referida Caterina, i a aquesta, els pobres que 
pidolen de porta en porta. 

N. Ramon Viader. 57 x 34 cms. +Testaments, 62. 
 
7635 
1314 novembre 26 
Testament de Pasqual d’Olivera, de Riudellots de la Selva, que pren per 

marmessors Guillem de Puig, i Boscà, tots de Riudellots; elegeix sepultura a 
Riudellots; fa llegats de devoció, firma al’esposa Cília l’esponsalici i institueix 
hereva la seva mare Berenguera. 

N. Pere Ferrer, domer de Riudellots. 34 x 30 cms. +Testaments, 63. 
 
7636 
1318 maig 29 
Testament d’Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, que pren per marmessors 

Gispert Fulcarà, sagristà segon de la seu, Bernat Barrau i Ramon de Clota, 
clergue; elegeix sepultura a la capella de Santa Anastàsia de la seu, en una tomba 
que s’ha preparat; fa deixes de devoció; fa llegats a Guillema, Dolça i Sibilꞏla, filles 
d’Arnau de Caner, de Cassà de la Selva, nebodes seves, a Berenguera i Margarida, 
filles de Guillem de Clota, i a Cecília, cosina seva, viuda de Guillem Adroher, de 
Marsella; llega al bisbe de Marsella una casa situada en aquesta ciutat; al 
beneficiat de Santa Anastàsia de la seu, un camp dit de Marrocs, comprat a 
Ramon Andreu, de Girona; dota un benefici a la capella de Santa Anastàsia i el 
confereix a l’esmentat Ramon de Clota; dota també aniversaris a la seu i institueix 
hereva l’Almoina, a la que llega 280 sous censals sobre possessions situades a 
Juïgues i altres llocs pròxims, i 4.654 sous que havia despès de cabals propis per a 
la mateixa Almoina. 

N. Ramon Viader. 68 x 59 cms. +Testaments, 64. 
 
7637 



1318 maig 29 
Clàusula del testament d’Arnau Adroher, paborde de l’Almoina, que pren per 

marmessors Gispert Fulcarà, tresorer de la seu, Bernat Barrau i Ramon de Clota, 
clergues de la seu, i institueix hereva l’Almoina, a la que llega 280 sous de renda, 
comprats al síndic dels framenors de Girona i a les seves possessions de Camós i 
Juïgues, i els masos Colom de Freixenadell de Borgonyà, Tassi, de Camós i Gil de 
Gaüses, junt amb un deute de 4.654 sous que ja havia despès per l’esmentada 
Almoina. 

N. Ramon Viader, de Girona.  
Còpia de 1398, 20 x 31 cm 
s. n. (Testament) 
 
 
7638 
(1323) 1324 gener 18 
Testament d’Estranya, esposa de Pere Esteve, de Vilar Ferriol, parròquia de 

Santa Cristina d’Aro, que pren per marmessors el seu germà, Berenguer Cateura i 
el seu fill, Bernat Esteve; elegeix sepultura a Santa Cristina; fa llegats de devoció; 
fa una deixa a Bernat, fill seu ilꞏlegítim, i institueix hereva universal la filla 
Elicsendis. 

N. Guillem de Castellar, sagristà d’Aro. 24 x 29 cms. +Testaments, 65. 
 
7639 
(1324) 1325 gener 15 
Clàusula del testament de Ramon Andreu, ciutadà de Girona, que institueix 

hereu universal el seu fill Francesc, al que deixa la força de Gironella del Pla i una 
possessió situada a Mallorca; li substitueix la filla Sibilꞏla, amb certes condicions, i 
a aquesta, l’Almoina. 

N. Guillem de Quer. Còpia de 1337. 32 x 51 cms. +Testaments, 66. 
 
7640 
1324 abril 17 
Testament de Pere de Miars, paborde de l’Almoina, que pren per marmessors 

Gispert Fulcarà, sagristà segon, Bernat de Llach, preveres de capítol i Arnau de 
Miars, clergue d’Usall; elegeix sepultura a la seu; fa llegats de devoció; fa deixes a 
Bernat de Miars, de Camprodon, nebot seu, al germà d’aquest, Ramon, a Cecília, 
esposa de Guillem de Segurioles, i a Saurina, esposa d’en Planes de la Vall del Bac, 
nebodes seves, a Arnau de Miars, clergue d’Usall, a Guillem de Miars, germà 
d’aquest, a Arnau de Miars, batlle de Camós, a Felip, fill d’aquest a Guillem de 
Muredine, batlle de Gaüses, dota un ciri a la seu i instirtueix hereus els pobres. 

N. Francesc Simó. 65 x 47 cms. +Testaments, 67. 
 
7641 
1324 novembre 26 
Testament d’Adelaida, viuda de Bernat de Banyoles, ciutadà de Girona, que 

pren per marmessors el seu fill, Bernat de Banyoles, Bernat Margarit, botiguer de 
Girona, i Pere de Miars, paborde de l’Almoina; elegeix sepultura a la seu; fa 
llegats de devoció; fa deixes a la seva filla Margarida, a Ramon de Banyoles, a 
Guillem d’Aguiló, franciscà, a Cília i Guillem de Santmartí, néts seus, a la seva 
nora Bernardona, a la seva néta Esclaramunda, a Galceran fill Bernat de Banyoles 



i a Bernat, fill de Bonanat de Banyoles; institueix hereu el seu fill, Bernat de 
Banyoles. 

N. Bartomeu Carnut, sagristà de Riudellots de la Selva Còpia de 1357. 51 x 48 
cms. +Testaments, 68. 

 
7642 
1319 novembre 7, Barcelona 
a) Testament d’Arnau Serra, fill d’Arnau Serra, jurista de Girona, que pren 

per marmessor Ramon Albert, draper de Girona; elegeix sepultura als dominics de 
Girona; fa llegats de devoció, fa deixes a la seva germana Margarida, institueix 
hereva l’Almoina i defineix una donació que el seu germà, Bernat Serra, li havia 
fet. 

N. Pere de Terrer, de Barcelona. 
1327 agost 12 
b) Pere de Serra, jurista de Girona, procurador del seu germà Arnau de Serra, 

firma rebut a Bernat de Camps, batlle del monar del Mercadal, de 20 lliures, 
rendes que pertoquen a dit Arnau. 

N. Jaume Tresfort, de Girona  
(1326) 1327 febrer 3 
c) Bernat de Camps, procurador d’Arnau de Serra amb procura feta a Atenes, 

firma rebut a Ramon Albert, ciutadà de Girona, de 25 lliures, fruits de rendes del 
mas Bellsolà de paret Rufí. 

N. Joan de Masdemont, de Girona. 53 x 30 cms. +Testaments, 69. 
 
7643 
1330 abril 24 
Codicil de Bernat de Pera, paborde de l’Almoina, que afegeix als seus 

marmesors Pere de Casadevall, claver, i Ramon Vives, clergue de la seu. 
N. Pere Amich. 19 x 32 cms. +Testaments, 71. 
 
7644 
1331 juny 17 
Clàusules del testament de Pere de Riba, beneficiat de Santa Maria de les 

Puelles de Girona, que pren per marmessors Hug de Cruïlles, abat de Sant Feliu 
de Girona, Ramon Sabench, Jaume de Roca, clergues de Sant Feliu i Guillem de 
Riba, clergue nebot seu; els faculta per assenyalar els pobres als que cal ajudar 
amb certs llegats que els fa. 

N. Guillem de Quer, de Girona. Còpia de 1332. 22 x 27 cms. +Testaments, 72. 
 
7645 
1332 setembre 6 
Testament de Pere de Llabià, fill de Pere de Llabià, cavaller de Torroella de 

Montgrí, que pren per marmessors Dalmau de Palol, cavaller, Ramon des Llaner, 
de Torroella, i la seva pròpia esposa, Brunissendis; disposa el compliment d’un 
testament hològraf, lliurat al seu confessor, Pere Floreta, franciscà; fa llegats de 
devoció; dòna com a millora a la seva esposa 3.000 sous i l’usdefruit sobre els seus 
béns de Sardenya, amb reserva del violari que sobre els mateixos té la seva mare 
Ermessendis; fa llegats als seus fills Gueraua i Bernat i al prenyat de la seva 
esposa, que mana que es faci religiós; fa deixes als seus criats i mana enfranquir-ne 



alguns; institueix hereu universal el seu fill Ramon al que substitueix el seu nebot, 
Pere de Llabià, fill del seu germà Bernat. 

N. Joan Almar, de Torroella de Montgrí. 80 x 61 cms. +Testaments, 73. 
 
7646 
1332 novembre 4 
Testament d’Agnès, viuda de Berenguer de Vilar, jurista de Girona, que pren 

per marmessors Ramon de Segueró, prevere de Sant Feliu de Girona, Miquel de 
Gornal i Berenguer de Santceloni, ciutadans de Girona, i el prior del Carme; 
elegeix sepultura a la seu; fa llegats de devoció; fa deixes a Cecília, viuda de 
Vengut Ballester, de Girona, neboda seva, a Bartomeu Espaer, fill d’aquesta, i a 
Berenguera, filla seva, monja de Santa Margarida de Mallorca, monestir en el qual 
dota dues llànties; institueix hereva la filla Sança, a la qual substitueix dit 
Berenguer de Santceloni. 

N. Ramon Viader. 63 x 60 cms. +Testaments, 74. 
 
7647 
(1333) 1334 febrer 24 
Testament de Guillem de Fornells, canonge de Sant Feliu de Girona, que pren 

per marmessors el claver de la seu, el paborde de l’Almoina i el comanador de 
l’hospital nou de Girona; fa llegats de devoció; deixa a Berenguer de Roca, cosí seu 
i canonge de Sant Feliu, la casa canonical que tenia; dota un aniversari a Sant 
Feliu i institueix hereus per meitat indivisa els pobres que acudeixin a l’Almoina i 
els de l’Hospital nou de Girona. 

N. Arnau de Mas, de Girona. 35 x 49 cms. +Testaments, 75. 
 
7648 
1329 juny 8 
Testament d’Agnès, viuda de Berenguer de Vilar, jurista de Girona, que pren 

per marmessors Bernat d’Escala, senyor de la casa de Vinyoles, i Berenguer de 
Santceloni, ciutadans de Girona ; elegeix sepultura a la seu; disposa almoines i 
sufragis; fa llegats a la seva filla Berenguera, monja de Santa Margarida de 
Mallorca, i a Bonanata i Agnès, filles de Bernat d’Escala; institueix hereva la seva 
filla Sança, esposa de Bonanat Tolosa, jurista de Girona, amb certes condicions, i li 
substitueix Agnès, cosina seva, esposa de Bernat d’Escala 

N. Guillem Mir, de Girona 
34 x 41 cm 
Testament núm. 74 bis. 
 
7649 
1335 juny 6 
Testament del bisbe Gilabert de Cruïlles, que pren per marmessors Hug de 

Cruïlles, germà seu, abat de Sant Feliu de Girona, Pere de Casadevall, paborde de 
l’Almoina i Arnau de Cererols, clergue; elegeix sepultura a la seu; confirma la 
donació de béns comprats a Ramon de Torroella, cavaller, i situats a Solius, al 
benefici de Sant Pere i Sant Pau de la seu, on dota també una llàntia; llega a 
l’esmentat germà 1.000 sous censals sobre el castell de Peratallada; mana que es 
compleixi cert testament hològraf i institueix hereus els pobres de Jesucrist. 

N. Guillem Vendrell, de la cúria episcopal. 39 x 51 cms. Hi ha un exemplar 
expedit per Ramon de Bruguera, 48 x 44 cm, deteriorat +Testaments, 76. 



 
7650 
(1336) 1337 gener 15 
Testament d’Hug de Cruïlles, abat de Sant Feliu de Girona, que pren per 

marmessors Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina i Pere Corder, clergue de la 
seu; elegeix sepultura al claustre de la seu; disposa que es compleixi un testament 
hològraf lliurat a Pere de Casadevall; dota dos beneficis a la seu que hauran 
d’ajudar el claver en l’assistència als malalts, amb 1.000 sous que rep sobre el 
castell de Peratallada, i un tercer benefici amb la fàbrega i altres béns situats a 
Albons, i institueix hereva seva universal l’Almoina. 

N. Pere Massanet. 68 x 60 cms. +Testaments, 77. 
 
7651 
(1336) 1337 gener 19 
Inventari de llibres, mobles, diners i altres objectes, així com de crèdits d’Hug 

de Cruïlles, abat de Sant Feliu de Girona. 
N. Pere Massanet. 75 x 78 cms. +Testaments, 78. 
 
7652 
1336 juliol 18 
Clàusules del testament de Guillem de Canadal de Montmarí, cavaller, que 

pren per marmessors el paborde de la Mare de Déu del Roure, Simó d’Avinyó, 
cavaller, Francesc de Rocabruna i la seva pròpia esposa, Ermessendis; fa llegats al 
seu nebot Arnau de Canadal, i als fills d’aquest, Arnau i Dalmau, i institueix 
hereva seva universal la filla Francesca, a la que substitueix l’esmentat Dalmau, 
gravat amb l’obligació de donar 2.000 sous per vestir pobres i dotar donzelles 
casadores. 

N., Mateu de Pera, del castell de Llers. Còpia de 1343. 27 x 29 cms. 
+Testaments, 79. 

 
7653 
1337 maig 1 
Testament de Berenguer Bosch, de Sant Dalmai, que pren per marmessors 

Guillem Escuder, d’Estanyol, i Berenguer Reixach, de Sant Dalmai; elegeix 
sepultura a Sant Dalmai; fa llegats de devoció; fa deixes als seus fillols, a les filles 
Brunissendis i Cília i al fill Ramon; institueix hereu el fill Bernat, al que substitueix 
dit Ramon. 

N. Pere de Miars, beneficiat de Sant Dalmai. Còpia de 1357, 21 x 31 cms. 
+Testaments, 80. 

 
7654 
1338 maig 7, Girona  
Testament de Sança, esposa de Ramon Albert, ciutadà de Girona, que pren per 

marmessors el seu marit, Francesc de Terrades, jurista, Berenguer de Santceloni i 
Berenguer d’Hospital, banquer de Girona, elegeix sepultura a la seu i institueix 
hereva l’Almoina. 

N. Pere Massanet. Carta partida. 58 x 59 cms. +Testaments, 81. 
 
7655 
1338 juliol 25 



Testament de Guillema, esposa de Guillem Collell de Sureda, d’Agullana, que 
pren per marmessors el seu marit, el seu germà, Guillem de Gironella i Perpinyà 
Moner; elegeix sepultura a Santa Maria d’Agullana; fa llegats als fills Guillem, 
Sibilꞏla, Graida i Gentil i institueix hereu el fill Bernat, amb diverses substitucions. 

N. Jaume Just, de la Jonquera. 25 x 29 cms. +Testaments, 82. 
 
7656 
1339 juny 19 
Testament d’Anna, viuda de Ramon Albert, ciutadà de Girona, que pren per 

marmessors Bernat Albert, fill seu i monjo de Banyoles, i el prior dels dominics de 
Girona; elegeix sepultura a la seu, a la tomba del seu pare, Ramon Calvet; fa 
deixes de devoció; fa llegats als seus fills Bernat Albert i Pere Albert; als seus néts, 
fills de Ponç Albert, i a les seves filles, Sibilꞏla, Caterina Francesca, i a Astruga i 
Ava, també filles seves, monges de Santa Clara de Girona, així com també a la seva 
germana Margarida, esposa de Pere Oliver, ciutadà de Barcelona; funda un 
aniversari a la seu i institueix hereu el seu nét Ponç, fill de Pere Albert, i li 
substitueix els pobres. 

N. Jaume Tresfort. 58 x 56 cms. +Testaments, 83. 
 
7657 
339 agost 21 
Clàusules del testament de Bernat de Banyoles, ciutadà de Girona, que pren 

per marmessors Arnau Perpinyà, el seu propi germà, Andreu de Banyoles, la seva 
esposa Bernardona i el paborde de l’Almoina; llega a l’Almoina un cens de 16 
morabatins que rep sobre una casa del carrer de la Merceria de Girona, i sobre 24 
taules annexes a la mateixa, amb certes obligacions; institueix hereu l’esmentat 
germà Andreu, li substitueix el fill d’aquest, Andreu i exclou Bernat, fill també de 
dit germà; substitueix a dit fill les filles, a condició que casin amb un marit que 
prengui el seu nom i armes, i substitueix a aquestes l’Almoina. 

N. Ramon de Bruguera. Còpia de 1342, 62 x 59 cms. Hi ha una altra còpia 
sense data. +Testaments, 84. 

 
7658 
(1340) 1341 gener 8 
Testament d’Arnau de Palol, tresorer de la seu, que pren per marmessors 

Bernat de Balbs i Jaume Ferrer, preveres de capítol, el paborde de l’Almoina, el 
claver de la seu, Arnau d’Olivera, clergue, i Guillem Esteve, sagristà de Sant 
Esteve de Guialbes; elegeix sepultura al claustre de la seu; fa almoines i disposa 
sufragis; fa deixes a criats seus, a Geraldina, filla de la seva germana Esquiva, i a 
Arnau, fill del seu fillol, Simó de Palol; dota aniversaris a la seu i a Sant Daniel en 
memòria del seu pare, Pere de Palol, i un a Palol d’Onyar en memòria de Guillem 
Ponç de Palol, amb rendes de Fellines, Viladesens i Cervià, comprades per indivís 
amb l’Almoina a Agnès, filla de Pere de Santceloni, i institueix hereva l’Almoina. 

N. Arnau de Pols. 71 x 50 cms. +Testaments, 85 
 
7659 
1341 desembre 19 
Testament de Ferrera, esposa de Pere de Carrer, draper de Girona, que pren 

per marmessors el seu marit Ramon Molina i el seu germà, Arnau d’Olivera, 
clergue; elegeix sepultura a la seu; disposa almoines i sufragis; fa deixes als seus 



germans Bernat Pasqual, Pere de Riurans, Guillem, Brunissendis Riera, Ramon 
d’Olivera i a la seva filla Caterina, i institueix hereu el seu fill Pere 

N. Pere Massanet. 32 x 40 cms. +Testaments, 86. 
 
7660 
1344 maig 25 
Testament d’Arnau Perpinyà, mercader de Girona, que pren per marmessors 

Joan Rossinyol, ciutadà de Mallorca, el seu propi gendre, Guillem Oliver, el seu 
cunyat, Bernat de Torrent de Costes, Arnau Rafart i la seva pròpia esposa Elvira; 
elegeix sepultura a Sant Martí de Peralada; disposa sufragis i almoines; fa deixes a 
la seva germana Beatriu, esposa de Bernat de Torrent; firma a la seva esposa el 
dot; fa llegats a les seves filles Elvira i Caterina, al seu nét Martí i institueix hereu 
el seu fill Perpinyà, amb diverses substitucions. 

N. Ramon de Bruguera. 74 x 63 cms. +Testaments, 87. 
 
7661 
1344 maig 29 
a) Codicil d’Arnau Perpinyà, mercader de Girona, que autoritza la seva esposa 

Elvira a vendre una casa situada a la plaça de les Albergaries. 
1344 juliol 12 
b) Codicil del mateix, que afegeix als seus marmessors Guillem de Costa, 

mercader de Girona. 
1344 juliol 24 
c) Codicil del mateix, que determina que si la seva germana Beatriu fes alguna 

demanda sobre un llegat de 70 lliures que li fa, sigui revocat el llegat. 
N. Ramon de Bruguera. 53 x 39 cms. +Testaments, 88. 
 
7662 
1504 gener 16, Brunyola 
Testament de Maria Horta del Molí, de Brunyola, que pren per marmessors el 

rector de Brunyola i Salvi i Marc Horta, fills seus; elegeix sepultura a Brunyola; fa 
llegats de devoció; llega al fill Gaspar 20 lliures; al fill Joan, un bou, un vedell i una 
vaca; institueix hereu el fill Salvi, al que substitueix la filla Caterina. 

N. Pere Freixeres, prevere. 36 x 30 cms. +Testaments, 89. 
 
7763 
1246 juliol 3 
Testament d’Arnau Vivet, d’Esclet, parròquia de Cassà de la Selva, que pren 

per marmessors els seus fills Bernat i Pere; disposa sufragis i almoines; fa llegats al 
seu fill Bonanat i a les seves filles Maria, esposa de Guillem Onyar, i Blanca, esposa 
de Guillem Ombert, ciutadà de Girona, i institueix hereu el seu fill Pere. 

N. Bernat de Riera, domer d’Esclet a Cassà. 23 x 32 cms.+Testaments, 90. 
 
7664 
1342 octubre 27 
Testament de Guillem Salvador, sagristà de Sant Jordi Desvalls,que pren per 

marmessors Guillem Roig, sagristà de Flaçà, i Pere Delmer, de Fonolleres; elegeix 
sepultura a Fonolleres; disposa sufragis i almoines; dota amb certes rendes de blat 
i que es descriuen i es reben a Fonolleres, tres aniversaris a celebrar a aquesta 
parròquia, i institueix hereus universals els pobres. 



N. Guillem Blanc, de Sant Iscle d’Empordà. Còpia de 1355. 62 x 46 cms. 
+Testaments, 91. 

 
7665 
1347 juny 11 
Testament de Bernat de Balbs (Albis), prevere de capítol de la seu, que pren 

per marmessors Jaume Ferrer i Ramon Albert, preveres de capítol, i Jaume 
Massot, clergue de la seu; elegeix sepultura al claustre de la seu; disposa almoines i 
sufragis; fa llegats als seus criats, al seu nebot, Arnau d’Aiguanegra, a Romina, 
filla de Simó de Balbs, germà seu, i monja de Cadins, als seus nebots, Guillem 
Roig, monjo de Sant Pere de Galligants i Brunissendis; dota aniversaris a la seu 
amb béns situats a Biert i comprats als marmessors de Romia, viuda de Ramon 
Calvet, ciutadà de Girona, i institueix hereva universal l’Almoina. 

N. Jaume Comte. 55 x 57 cms. +Testaments, 92. 
 
7666 
1348 juny 11 
Testament de Ferrer de Llagostera, cavaller de Llagostera que pren per 

marmessors el seu fill, Ferrer de Salelles, Guillem d’Abadia, jurista de Girona, i 
Nicolau Espà, de Sant Feliu de Guixols i Berenguer de Santa Coloma, domer de 
Llagostera; elegeix sepultura a Llagostera; disposa almoines i sufragis; institueix 
un aniversari a Llagostera, dotat amb un cens que li fa en Guytó de Cassà; fa 
llegats a la seva mare, a les seves germanes Constança i Sança, monges de Sant 
Pere [de les Puelles] de Barcelona, a la seva filla Alamanda, monja de Vallbona, als 
seus fills Ferrer de Salelles i Guillem; institueix hereu el seu fill Bernat amb 
diverses substitucions, entre elles, la del seu nebot Arnau de Terrades. 

N. Guillem Llobet, de Llagostera. Còpia de 1384. 58 x 32 cms. +Testaments, 93. 
 
7667 
1348 juny 6 
Testament de Berenguer de Molló, escriptor de Girona, que pren per 

marmessors Jaume d’Hospital i Arnau de Pols, notaris, i la seva pròpia esposa, 
Agnès; elegeix sepultura a Sant Feliu de Girona; disposa sufragis i almoines; fa 
llegats a la seva germana Sibilꞏla i al seu fill Pere; firma el dot a l’esposa Agnès i 
institueix hereu el seu fill Nicolau. 

N. Ramon Gil. 46 x 50 cms. +Testaments, 94 
 
7668 
1348 juliol 15 
Testament de Pere Vivet, de Cassà de la Selva, que pren per marmessors el seu 

nebot, Pere d’Onyar, el seu germà Bonanat i Bonanat Banés; elegeix sepultura a 
Sant Martí de Cassà; disposa llegats i almoines; fa deixes a la seva esposa Maria i 
al seu fill Bonanat i institueix hereu universal la seva filla Saura. 

N. Bernat de Riera, sagristà de Cassà de la Selva. 30 x 38 cms. +Testaments, 
95. 

 
7669 
1348 juliol 13 
Testament de Ponç Palet, de Viladesens, que pren per marmessors Ramon 

Isarn, Guillem Palet i Guillem Font, clergue de Viladesens; elegeix sepultura a 



Viladesens; disposa sufragis i almoines; fa llegats a les seves filles Sibilꞏla i 
Margarida i al seu fill Berenguer; institueix hereva la seva filla Berenguera. 

N. Arnau de (...), domer de Viladesens. 27 x 46 cms. +Testaments, 96. 
 
7670 
1348 juliol 15 
Testament de Maria, esposa de Pere Vivet, de Cassà de la Selva, que pren per 

marmessors el seu marit i el seu germà, Bernat Sagrera, de Vallcanera; elegeix 
sepultura a Cassà i institueix hereva la seva filla Saura. 

N. Bernat de Riera, domer de Cassà. 26 x 38 cms. +Testaments, 97. 
 
7671 
1348 juny 28 
Testament de Pere Fuyà (Fullà), ferrer de Girona, que pren per marmessors 

Arnau Ferrer, mercader, Bartomeu d’Osca, espaser, Guillem Fuyà, el capellà de 
Sant Feliu de Girona, i Pere Ramon de Casadenmont, de Sant Medir; elegeix 
sepultura a Sant Feliu de Girona; disposa sufragis i almoines, entre elles, a 
l’Almoina del Pa; fa llegats a Narcís Barceló de Montjuïc, aprenent seu i a la seva 
pròpia filla Margarida; institueix hereu el seu fill Jaume, al que substitueix 
l’Almoina. 

N. Pere Rei, de Girona. 68 x 49 cms. +Testaments, 98. 
 
7672 
1348 juny 24 
Testament de Dolça, viuda de Dalmau de Cantallops, que pren per marmessors 

el seu germà Dalmau de Canadal, fra Bernat de Canadal, prepòsit del monestir de 
Breda i altres; elegeix sepultura a Cantallops; disposa almoines i sufragis; fa 
llegats al seu fill, Bernat de Cantallops, a la seva filla Brunissendis, monja de Sant 
Miquel de Closes i institueix hereu el seu fill Pere de Cantallops, al que substitueix 
el dit Bernat, Ermessendis, esposa d’Arnau de Coromina, i el seu propi germà, 
Dalmau de Canadal. 

N. Ramon d’Hortal, de Requesens. 29 x 43 cms. +Testaments, 99. 
 
7673 
1348 juny 22 
Testament de Sibilꞏla, esposa de Jaume Ros, de Viladesens, que pren per 

marmessors Ramon Isarn, Miquel Sastre, Guillem Colobret domer de Viladesens; 
elegeix sepultura a Viladesens; disposa almoines i sufragis; fa llegats a la seva 
mare, Maria Gasc; institueix hereu universal la seva filla Cília i en nomena tutor el 
seu espòs. 

N. Bernat Joan, domer de Viladesens. 33 x 21 cms. +Testaments, 100. 
 
7674 
1348 juny 21 
Testament de Guillema, esposa de Miquel Brugada, d’Adri, que pren per 

marmessors Bernat de Ruyra, de Palol [de Revardit] i el seu marit; elegeix 
sepultura a Adri; disposa almoines i sufragis i institueix hereu “proximiorem 
meum”. 

N. Pere de Puig, clergue d’Adri. 31 x 22 cms. +Testaments, 101. 
 



7675 
1348 juliol 29 
Testament de Sibillꞏla, filla de Ponç Raditor, de Viladesens, que pren per 

marmessors Ramon Isarn i Pere Martí, de Vilavenut; elegeix sepultura a 
Viladesens; disposa almoines i sufragis; fa llegats a la seva germana Guillema i a 
Guillema, viuda de Castelló Vendrell; institueix hereus els pobres de Jesucrist. 

N.Arnau de Pou, domer de Viladesens. 20 x 48 cms. +Testaments, 102. 
 
7676 
1348 agost 13, Vilobí 
A instància de Pere Mascaró, de Vilobí, en nom de Pere Saig, del mateix poble, 

en presencia de Guillem d’Oliva, jutge, i de Guillem Gifre, escriptor del castell de 
Vilobí, Pere Bosch de Vilobí, Bartomeu de Bellestar, Guillem Moragues, 
Berenguer de Mas i Bernat Juliol, tots ells, excepte el primer, de Sant Dalmai, 
adveren el testament sagramental de Bonanat de Taltavull, de Sant Dalmai. 

N. Guillem Segarra, del castell de Vilobí. 29 x 37 cms. +Testaments, 103. 
 
7677 
1348 juliol 18 
Testament de Ramon de Segueró, cavaller de Segueró, que pren per 

marmessors Vidal de Blanes, abat de Sant Feliu de Girona, Bernat de Bellpuig, 
cavaller de Tortellà, el fill d’aquest, Guillem, fra Guillem de Bellpuig, cambrer de 
Sant Pere de Besalú, i Francesc de Fortià, cosí del testador; elegeix sepultura a una 
tomba a bastir a l’altar de Sant Esteve de l’esglesia de Santa Maria de Segueró; 
dota dos beneficis a Segueró, amb béns situats a Montagut, i institueix hereva la 
seva germana Guillema, esposa de Guillem de Torre, cavaller de Caldes de 
Montbui, a la que substitueix l’Almoina. 

N. Bartomeu Masó, de Besalú. Còpia de 1359. 66 x 59 cms. +Testaments, 104. 
 
7678 
1349 octubre 22 
Testament de Pere Jaumert, corredor de Girona, que pren per marmessors 

Ramon Dalmau de Domeny, Dellonder Miró, ballester de Girona, i Berenguer 
Font, sagristà de Mollet; elegeix sepultura a la Mercè de Girona; disposa sufragis i 
almoines; fa llegats a Francesca Moner, neboda seva de Jafre, Sibilꞏla de Pla, de 
Girona, Anna Lombart cunyada seva, Berenguer Jaubert, de Sobirànigues, germà 
seu, i Alamanda Jordà, cunyada seva; firma a la seva esposa Saurina el dot de 260 
sous i institueix hereus els pobres de Jesucrist. 

N. Francesc Viader. Còpia de 1351. 37 x 39 cms. +Testaments, 106. 
 
7679 
113352 desembre 17, Brunyola 
Testament de Guillem Oller, d’Estanyol, que pren per marmessors Martí Oller 

i Guillem Marquès; elegeix sepultura a Brunyola; disposa almoines i sufragis; 
institueix hereva l’obra de l’església parroquial de Brunyola. 

N. Jaume Mateu. 29 x 33 cms. +Testaments, 107. 
 
7680 
1355 juny 15, Girona  



Testament de Bernat de Torre, manescal de Girona, que pren per marmessors 
Pere de Bordils, Bonanat de Albuciano i Bernat de Noguer, ciutadans de Girona, 
Bernat d’Estanyol, clergue de la seu, fra Arnau d’Estanyol, carmelita i la seva 
pròpia esposa, Agnès; elegeix sepultura a la seu; disposa almoines i sufragis; fa 
deixes a la seva cunyada Brunissendis i als seus nebots, Elicsendis i Bernat ; firma 
a la seva esposa el dot, amb millora de 100 lliures; llega a la filla Agnès 100 lliures i 
institueix hereu el fill Joan, amb diverses substitucions, la darrera de les quals són 
els pobres de Jesucrist. 

N. Ramon de Bruguera. 58 x 49 cms. +Testaments, 108. 
 
7681 
1356 octubre27, Girona  
Testament de Maria, esposa de Viurevol Bartalec, que pren per marmessors el 

seu marit, Bernat Adroher, domer de Canet d’Adri i Pere Adroher de Constantins, 
nebots seus; elegeix sepultura a la seu; disposa almoines i sufragis; llega 100 sous al 
marit, 20 sous al fill d’aquest, Bernat; institueix hereva la seva néta Caterina, filla 
de Francesc Barrot, i li substitueix el seu nebot Pere Adroher i els altres titulars 
del mas Adroher de Constantins, d’on era originària. 

N. Guillem Llobet. 45 x 46 cms. +Testaments, 109. 
 
7682 
1356 octubre 28, Barcelona 
Clàusula del testament de Pere de Vilademany, donzell, que institueix hereu el 

seu fill Bernat, que ho és de la seva esposa Francesca. 
N. Francesc Loral. Còpia de 1364. 23 x 42 cms. +Testaments, 110. 
 
7683 
1358 gener 27, Girona  
Acta d’obertura del testament hològraf d’Arnau Rafart, ciutadà de Girona, 

que llega 100 lliures a la seva filla Antònia, una peça de drap a la seva esposa 
Arnaulina i disposa que el seu hereu no entri en possessió dels seus béns fins que 
fra Bernat Cavallera, franciscà, no n’hagi separat 350 florins que deu a Andreu 
Magaluf, d’Asti de Lombardia, i a la companyia dels Seyoli de Florència. 

N. Ramon de Bruguera. 28 x 45 cms. Llatí i català. +Testaments, 111. 
 
7684 
1358 juliol 19, Girona  
Testament de Ramon de Clota, paborde de l’Almoina, que pren per 

marmessors Nicolau de Font, Bernat Bosser i Ramon de Masó, clergues de la seu; 
elegeix sepultura a la seu; ordena almoines i sufragis; llega a Pere Galter, de Celrà, 
cosí seu, el mas de Clota de Riudellots de la Creu, a condició que es fac home propi 
de l’Almoina i prengui el cognom de Clota; llega a Bernat Bosser l’ús d’una casa 
situada al capdavall de l’escala de la seu, i institueix hereva l’Almoina. 

N. Ramon de Bruguera. 75 x 62 cms. +Testaments, 112. 
 
7685 
1359 abril 13 – desembre 17 
Resum de les escriptures d’àpoca que acrediten que els marmessors de Ramon 

de Clota, ha fet lliurament dels llegats disposats en el testament d’aquest. 
N. Ramon de Bruguera. 69 x 58 cms. +Testaments, 113. 



 
7686 
1361 setembre 16, Girona 
Testament de Bonanat de Tornavells, ciutadà de Girona, que pren per 

marmessors la seva esposa Brunissendis, Arnau de Campllong, ciutadà de Girona, 
i el paborde de l’Almoina i el del vestuari de la seu; elegeix sepultura a la seu, al 
seu propi túmol; ordena sufragis i almoines; fa llegats a Elvira, germana seva, 
esposa d’Arnau Perpinyà, Elvira, neboda seva i esposa de Bernat Estruch, 
Caterina, neboda seva i esposa de Francesc de Sant dionís, Guillem Vicens, nebot 
seu cirurgià de Girona, i Elvira, neboda seva i esposa de Nicolau Cavalleria, 
botiguer de Girona; firma a l’esposa el dot amb 50 lliures d’augment i aixovar que 
es descriu, i li deixa l’usdefruit d’una casa situada a les Albergaries de Girona; 
dota sufragis a Constantins i institueix hereus seus les almoines del Pa i del 
vestuari de la seu i l’hospital nou de Girona. 

N. Bartomeu Tort. 83 x 60 cms. +Testaments, 114. 
 
7687 
1367 febrer 1, Banyoles 
Clàusula del testament d’Alba, viuda de Guillem Granell, ciutadà de Girona, 

que pren per marmessors Bartomeu Seroq, botiguer de Banyoles, Pere Jofre, 
paraire, Pere Oller, sagristà de Santa Maria dels Turers i Francesc Agustí, ciutadà 
de Girona; fa un llegat de 8 lliures a l’Almoina del Pa. 

N. Pere Oller, sagristà de Santa Maria dels Turers. Còpia de 1367. 18 x 32 cms. 
+Testaments, 115. 

 
7688 
1367 juliol 26, Vilavenut 
Testament de Pere Codina, de Vilavenut, que pren per marmessors Guillem de 

Soler, sagristà de Vilavenut, Guillem d’Escala, clergue de Viladamí i Guillem de 
Trull; elegeix sepultura a Vilavenut; disposa sufragis i almoines; fa llegats a Pere 
de Trull, cosí seu i a Pere de Sala, nebot seu, veí de Marenyà; firma a la seva 
esposa Brunissendis el dot, amb 50 sous de millora, reconeix certs deutes i 
institueix hereu el seu fill Francesc. 

N. Guillem Soler, sagristà de Vilavenut. 65 x 32 cms. +Testaments, 116. 
 
7689 
1367 novembre 25, Girona 
Testament de Nicolaua, viuda de Guillem Irondell, mestre de medicina de 

Girona, que pren per marmessors el claver de la seu, Guillem Arnau, dominic i 
Ramon de Masó, clergue de la seu; elegeix sepultura a la seu; disposa sufragis i 
almoines; fa llegats al seu nebot, Bernat Ribot, a Francesc i Joan de Trilla, de 
Girona, a Francesc de Maçana, de Vilablareix i institueix hereus per la meitat 
l’Almoina del pa, i per l’altra, l’obra de l’església del Carme, el monestir de Santa 
Clara i les donzelles a casar, a parts iguals. 

N. Ramon de Peradalta. 89 x 58 cms. +Testaments, 117. 
 
7690 
1371 maig 26. 
Testament de Pere Terrades, de Llampaies, que pren per marmessors el seu 

germà Jaume, Pere Carrera i el rector de Llampaies; elegeix sepultura a 



Llampaies; fa llegats de devoció; fa deixes a Pere Carrera, a Dolça, esposa de 
Guillem Bofill de Bàscara i institueix hereva universal la seva filla Bonanata. 

N. Guillem Simon, rector de Llampaies. 29 x 27 cms.118. 
 
7691 
1371 juliol 15, Caldes de Montbui 
Testament de Francesca, viuda de Pere de Vilademany, donzell, que pren per 

marmessors el prior dels dominics de Barcelona, Jaume Mateu, dominic, Francesc 
Botella, prior de Santa Eulàlia del Camp de Barcelona i altres; elegeix sepultura 
als franciscans de Barcelona, a la tomba del seu pare, Jaume Marquet; disposa 
llegats i almoines; fa llegats a Sibilꞏla de Dosrius i Saurina de Sentmenat, monges 
de Sant Pere de les Puelles, al seu fill Bernardí de Vilademany i a la filla d’aquest, 
Agnès; reconeix certs deutes, dota la construcció d’una capella a les clarisses de 
Barcelona i un benefici a la mateixa que disposa que obtingui Jaume de Guàrdia, 
clergue de Caldes; institueix hereu el seu fill, Bernardí de Vilademany. 

N. Berenguer Fortuny, de Caldes de Montbui. 81 x 63 cms. +Testaments, 119. 
 
7692 
1374 abril 4, Bellcaire 
Testament de Berenguer Salvador, sagristà de Sant Joan de Bellcaire, que pren 

per marmessors Martí de Forn, prior de la capella de Santa Maria del castell de 
Bellcaire, Pere Huguet, domer de Sant Joan i Berenguer Moner, clergue; elegeix 
sepultura a Bellcaire; disposa sufragis i almoines; llega al benefici de la sagristia 
una casa de Bellcaire comprada a Jaume Sitjar, d’aquest poble, fa un llegat a 
Bernat Salvador, germà seu, i institueix hereu un aniversari que funda i dota a 
Fonolleres. 

N. Pere Peregrí, del comtat d’Empúries. 74 x 31 cms. +Testaments, 120. 
 
7693 
1375 juny 8, Bescanó 
Testament de Guillem Bescanó, diaca de Bescanó, que pren per marmessors el 

seu nebot, Guillem Bescanó, Bernat Aluard, de Bescanó i Guillem ça Vila, de 
Girona; elegeix sepultura a Bescanó; disposa sufragis i almoines, fa llegats a la 
seva criada, Bonanata, viuda de Bernat Viader, dota un aniversari a Bescanó, 
reconeix deutes i enumera crèdits i institueix hereva l’Almoina 

N. Ramon Esteve, sagristà de Bescanó. 55 x 64 cms. +Testaments, 121. 
 
7694 
1375 setembre 5, Girona 
Testament d’Elvira, viuda d’Arnau Perpinyà, ciutadà de Girona, que pren per 

marmessors Bernat Estruch, ciutadà de Girona, l’esposa d’aquest, Elvira, filla de 
la testadora, el claver de la seu i el paborde de l’Almoina; elegeix sepultura a la 
seu; disposa almoines i sufragis; fa llegats a la seva filla Caterina, esposa de 
Francesc de Santdionís, jurista de Girona, i altres i institueix hereva la referida 
filla Elvira. 

N. Berenguer Capella. 49 x 55 cms. +Testaments, 122. 
 
7695 
1375 setembre 14, Girona 



Testament de Margarida, esposa de Mateu de Segúries, draper de Girona, que 
pren per marmessors la seva mare, Margarida i el seu marit; elegeix sepultura als 
dominics de Girona; disposa  sufragis i almoines; fa llegats als fills d’ella i del seu 
primer marit, Jaume Jalbert, escriptor de Girona, Margarida i Bartomeu, i als fills 
d’ella i de dit Mateu de Segúries, Fermí i Bernat, i institueix hereu en fill Mateu. 

N. Ramon Gil. 66 x 46 cms. +Testaments, 123. 
 
7696 
1375 setembre 30, Vilavenut 
Testament de Pere de Mont, de Vilavenut, que pren per marmessors Ramon de 

Bosc, de Vilavenut, Pere Ferrer, de Llampaies i Ramon Ferrer, d’Ollers; elegeix 
sepultura a Vilavenut, on dota un aniversari amb rendes d’una terra del mateix 
lloc, anomenada la Guàrdia; disposa sufragis i almoines; fa llegats a Ramon Ferrer 
d’Ollers, nebot seu, a Bernat de Santamaria i Salada de Sant Andreu de Terri, 
nebots seus; firma a la seva esposa Maria el dot i li dòna 50 sous de millora; mana 
que es proveeixi de llibres i mestre el seu fill Pere fins als 14 anys i institueix hereu 
universal la seva filla Sibilꞏla. 

N. Guillem Soler, rector de Vilavenut. 27 x 36 cms. +Testaments, 124. 
 
7697 
1376 febrer 16, Girona 
a) Testament de Pere de Vilar, sastre i corredor d’orella de Girona, que pren 

per marmessors Arnau de Roca, clergue, Bernat de Llach, draper de Girona, i la 
seva pròpia esposa, Gueraua; elegeix sepultura a la seu; disposa almoines i 
sufragis; fa llegats als seus germans, Guillem de Vilar, dit Creu, i Berenguer de 
Vilar, de Cartellà, a la seva neboda, Anna Motger, de Cartellà i a altres; dòna 30 
lliures de millora a la seva esposa, li deixa una esclava, de nom Caterina, i el violari 
dels seus béns, i institueix hereva l’Almoina. 

1380 setembre 18, Girona 
b) Codicil del mateix, que dota aniversaris a la seu. 
N. Ramon Gil. 69 x 56 cms. +Testaments, 125. 
 
7698 
1377 maig 29, Girona 
Testament de Francesc de Coll, paraire de Girona, que pren per marmessors 

Mateu de Segúries, draper, Guillem de Bosch, albadiver de Girona, i Pere Franch, 
capellà de Santa Maria de Sales; elegeix sepultura als franciscans de Girona; 
disposa almoines i sufragis; fa deixes als seus fills Jaume, Margarida, Caterina i 
Jaume; institueix hereu el seu fill Jaume, al que substitueix les esmentades filles, i a 
aquestes, Francesca, esposa de Mateu de Segúries; a aquesta la seva esposa Cília i 
a aquesta, els aniversaris del Mercadal. 

N. Berenguer Capella. 70 x 47 cms. +Testaments, 126. 
 
7699 
1383 abril 9, Girona 
Testament de Sibilꞏla, esposa de Pere Custioll, sabater de Girona, que pren per 

marmessors el seu marit i el seu fill Pere; elegeix sepultura a Sant Feliu de Girona; 
disposa sufragis i almoines; fa llegats al seu pare, Pere Arrufat, a la seva germana 
Caterina, esposa de Pau Bells, blanquer de Girona, dota un aniversari a Sant Feliu 
i institueix hereu el seu fill Pere. 



N. Joan de Fontcoberta. 33 x 53 cms. +Testaments, 127. 
 
7700 
1386 juny 27, Sant Esteve de Bas. 
Testament de Tortosa de Rec, de Sant Esteve de Bas, que pren per marmessors 

la seva esposa, Alamanda de Santaniol, Pere Bianya, cosí seu, i Ramon Pere de 
Batet; elegeix sepultura a Sant Esteve de Bas, disposa sufragis i almoines; 
institueix hereu el seu nebot Bernat de Rec, alque substitueix l’hospital nou de 
Girona i l’Almoina a parts iguals. 

N. Ramon de Coll. Còpia de 1399. 68 x 44 cms. +Testaments, 128. 
 
7701 
1384 juny 11, Girona 
Testament de Jaume de Soler, prevere de capitol i sagristà segon de la seu, que 

pren per marmessors Berenguer de Font, tresorer, i Pere Arnau, preveres de 
capítol, Bartomeu Benet, draper i Francesc de Soler, escriptor; elegeix sepultura a 
la seu; disposa sufragis i almoines; fa llegats als fills de Gueraua, filla de Simó de 
Soler, germà seu, de Rupià, i als de Francesca, filla de dit Simó i esposa de Pere 
Ferrer, també de Rupià; dota un aniversari a la seu i institueix hereva l’Almoina i 
el dit aniversari, a parts iguals. 

N. Miquel Pere. 59 x 49 cms. +Testaments, 129. 
 
7702 
1384 agost 31, Girona 
Testament de Joan Cervià, paraire de Girona, que pren per marmessors el seu 

pare, Pere Cervià, el seu gendre, Bernat de Font, la seva esposa, Marquesa, el seu 
cunyat, Bonanat Corder, i el seu germà, Berenguer Cervià; elegeix sepultura a 
Sant Feliu de Girona; disposa almoines i sufragis; fa deixes a Sança, germana seva, 
viuda de Guillem Nadal, tintorer de Girona, als esmentats marmessors, als fills 
Eulàlia i Joan, al que mana que es financiïn llibres i mestres, i institueix hereu el 
seu fill Narcís. 

N. Joan de Fontcoberta. 49 x 45 cms. +Testaments, 130. 
 
7703 
1384 setembre 21, Canet 
Testament de Miquel, fill de Pere Espígol, de Canet d’Adri que pren per 

marmessors el seu germà, Pere d’Espígol, el seu cunyat Arnau Ferrer de Gascons i 
Pere de Gelada, beneficiat de Canet; institueix hereva la seva mare Bonanada; 
entre altres llegats en fa un de 21 sous a l’Almoina. 

N. Pere Gelada. 22 x 31 cms. +Testaments, 131. 
 
7704 
1380 desembre 12, Girona 
Testament de Miquel Martí, draper de Girona, que pren per marmessors Pere 

Arnau, blanquer, Guillem de Ramada, gendre seu, Pere Massaller, mercader i la 
seva pròpia esposa, Constança; elegeix sepultura a Sant Feliu de Girona: disposa 
sufragis i almoines; firma a la seva esposa el dot de 180 lliures i bens parafernals 
per valor d’altres 105; enfranqueix una esclava tàrtara; fa llegats als seus fills 
Bernat, Constança i Margarida, esposa de Guillem Ramada, i institueix hereu el 
seu fill Pere. 



N. Pere Pinós. 72 x 51 cms. +Testaments, 132. 
 
7705 
1393 febrer 14, Girona 
Testament de Guillema, viuda de Ramon de Bosch, taverner de Girona, que 

pren per marmessors Joan de Bosch i Pere de Bosch botiguer, fills seus; elegeix 
sepultura a la seu; disposa almoines i sufragis; fa llegats a la seva filla Caterina, 
esposa de Guillem Vinyes, paraire de Girona, als fills d’aquests, a Caterina, esposa 
de Jaume Fonoller de Romanyà, germana seva, al seu germà Pere Llunell, de Sant 
Cebrià dels Alls, i institueix hereu el fill Joan. 

N. Berenguer Capella. 35 x 45 cms. +Testaments, 133. 
 
7706 
1395 gener 12, Girona 
Testament de Margarida, esposa de Bartomeu Suybès, ferrer de Girona, que 

pren per marmessors la seva mare Agnès, viuda de Bernat Riba, ciutadà de 
Girona, el seu marit, el seu germà Guillem Riba, ciutadà de Girona, i el seu fill 
Guillem Vilella de Bordils, fill del seu primer marit, Bernat Vilella; elegeix 
sepultura a Sant Feliu de Girona; disposa almoines i sufragis; fa llegats a les seves 
filles Bernardina i Francesca i al seu fill Pere, i institueix hereva la seva filla 
Francesca. 

N. Berenguer Capella. 66 x 42 cms. +Testaments, 134. 
 
7707 
1397 juliol 2, Girona 
Testament de Joan Albert, ciutadà de Girona, que pren per marmessors Pere 

Cantó, jurista, Pere de Bordils, ciutadà de Girona, la seva pròpia esposa Caterina i 
Pere de Fàbrega, clergue de la seu; elegeix sepultura als dominics de Girona; 
disposa almoines i sufragis; fa deixes al seu nebot, Francesc de Raset, donzell, i a al 
seva neboda Leonor; dota un aniversari als dominics i institueix hereva la seva filla 
Blanca, esposa de Guillem de Santmartí, jurista, a la que substitueix l’Almoina i 
l’hospital nou a parts iguals. 

N. Pere Cervià. 42 x 55 cms. +Testaments, 135. 
 
7708 
1397 juliol 2, Girona 
Clàusula del testament de Joan Albert, ciutadà de Girona, que institueix 

hereva la seva filla Blanca, esposa de Guillem de Santmartí, jurista de Girona. 
N. Pere Cervià. Còpia de 1424. 30 x 43 cms. +Testaments, 136. 
 
7709 
(1397) 
Codicil de Joan Albert, ciutadà de Girona, pel que susbtitueix a la seva filla 

Blanca, pel cas de morir aquesta sense descendència, la germana Narcisa, i a 
aquesta, l’hospital nou de Girona i l’Almoina. 

N. Francesc Vidal. +Testaments, 136bis. 
 
7710 
1398 març 4, Sant Cebrià dels Alls 



Testament de Guillem Loroni, de Sant Cebrià dels Alls, que pren per 
marmessors Pere Surià, d’Aro, i Guillem Llach, de Romanyà; elegeix sepultura a 
Sant Cebrià; disposa almoines i sufragis; fa deixes al seu pare, Bernat Loroni, a la 
seva mare Dolça, al seu germà Pere Surià, a la seva germana Gueraua, esposa de 
Miquel Plaja, de Fitor, i a la seva esposa Antònia, i institueix hereva la seva filla 
Francesca. 

N. Guillem Pons, del castell de Cruïlles. 58 x 37 cms. +Testaments, 138 
 
7711 
1399 abril 5, Girona 
Clàusula del testament de Guillema Canadell, natural de Santa Coloma de 

Farners i veïna de Girona, que dota una llàntia perpètua a la seu amb un cens que 
rep de la ciutat de Girona, per compra feta a Lluís Estruch, ciutadà de Girona, i 
n’encarrega la cura al guarda major de la seu. 

N. Pere Mut. Còpia de 1407. 36 x 40 cms. +Testaments, 139. 
 
7712 
1397 agost 21, Pineda 
Clàusula del testament de Timbors de Cabrera, que llega a l’Almoina 50 

lliures, institueix hereva la seva filla Sança, a al que substitueix la seva filla 
Timbors, i a aquestes, les almoines de les seus de Barcelona i Girona, a parts 
iguals. 

N. Guillem de Donç, de Girona. Còpia de 1401. 30 x 41 cms. +Testaments, 140. 
 
7713 
1402 gener 10, Girona 
Testament de Guillem Salip, espaser de Girona, que pren per marmessors el 

seu fill Nicolau, monjo de Sant Pere de Galligants, el seu gendre Antoni Bruguera, 
capeller de Girona, Pere Rovira, paraire i Miquel Salip, rector de la Trinitat de 
Barcelona i nebot seu; elegeix sepultura a la seu; disposa almoines i sufragis; fa 
llegats a la seva néta Margarida, la seva esposa Caterina, el seu confessor, Ramon 
Devesa, franciscà i altres; institueix hereva la seva filla Francesca, esposa d’Antoni 
Bruguera. 

N. Berenguer Capella. 59 x 35 cms. +Testaments, 141. 
 
7714 
1402 maig 25, Girona 
Testament de Blanca, esposa de Berenguer de Planes de (...) que pren per 

marmessors el paborde de l’Almoina (...) elegeix sepultura a la seu; disposa 
sufragis i almoines, fa llegats a la seva germana Margarida, la seva neboda 
Caterina i el seu nebot Joan ses Planes, i institueix hereva l’Almoina. 

N. Pere de Pont. 31 x 36 cms. +Testaments, 142. 
 
7715 
1402 juny 30, Girona 
Testament de Francesc Sampsó, mestre en medicina de Girona, que pren per 

marmessors Martí de Vic, Jaume de Campllong, Joan de Vall i Pere de Trilla, 
ciutadans de Girona; fa llegats a la seva mare Sibilꞏla, la seva esposa Caterina i el 
seu germà, Ramon Sampsó; institueix hereu el prenyat de la seva esposa; li 
substitueix aquesta, i a ella, l’Almoina. 



N. Pere Pinós. 55 x 55 cms. +Testaments, 143. 
 
7716 
1430 agost 2, Girona 
Testament d’Arnau Agustí, manescal de Girona, que pren per marmessors 

Antoni Bruguera, capeller de Girona, la seva pròpia esposa Margarida, la seva 
mare Cília i Pere Fullà, sabater de Girona; elegeix sepultura a la seu; disposa 
almoines i sufragis; firma a la seva esposa el dot i institueix hereves les seves filles 
Francesca, Caterina i Elena. 

N. Joan Escuder. 46 x 40 cms. +Testaments, 144. 
 
7717 
1405 setembre 9, Girona 
Testament de Francesca, esposa de Pere Puig, de Llagostera, veïna de Girona, 

que pren per marmessors Francesc Llapart, dominic i Bernat Fullà, mercader de 
Girona; elegeix sepultura a Sant Feliu de Girona, disposa sufragis i institueix 
hereva l’Almoina. 

N. Francesc Vidal. 32 x 43 cms. +Testaments, 145. 
 
7718 
1406 agost 11, Girona 
Testament de Pere de Fàbrega, beneficiat de la seu, que pren per marmessors 

Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina i Guillem Ramon de Serres, clergue de la 
seu; elegeix sepultura a la seu; fa deixes a la seva neboda Alamanda de Fàbrega, de 
Sant Amanç, terme d’Anglès, i a Margarida, filla d’aquesta; institueix hereu 
universal l’Almoina. 

N. Fracesc Vidal. 41 x 43 cms. +Testaments, 146. 
 
7719 
1408 març 15, Girona 
Testament de Francesca, esposa de Bernat Bells, blanquer de Girona, que pren 

per marmessors el seu marit i el seu fill, Narcís Bells; elegeix sepultura a Sant Feliu 
de Girona; disposa sufragis; fa llegats als fills de Pere Caimar, de Viladesens, 
germà seu, a la seva néta Blanca Julita i altres, i institueix hereu el seu fill Narcís. 

N. Pere Cervià. 37 x 55 cms. +Testaments, 147. 
 
7720 
1408 maig 2, Girona 
Testament de Guillem de Santmartí, jurista, que pren per marmessors la seva 

esposa Blanca, Blanca, viuda de Jaume de Bordils, Pere de Santmartí i Francesc 
d’Escala, cosins seus i fra Ramon de Sitjar, dominic; elegeix sepultura als 
franciscans de Girona; disposa sufragis i almoines; firma a la seva esposa el dot de 
22.000 sousM fa llegats a Caterina, viuda de Joan Albert, sogra seva, a Francesc 
d’Escala, a Caterina des Vern, monja de Sant Daniel neboda seva, a la seva 
germana, esposa de Ramon de Juià, a un bastard i institueix hereva la seva esposa. 

N. Pere Cervià. 61 x 55 cms. +Testaments, 148. 
 
7721 
1410 octubre 6, Girona 



Testament de Joan de Casanoves, escriptor de Girona, que pren per 
marmessors Francesc Taverner, clergue de la seu, Jaume de Comelles, albadiver 
de Girona, i la seva pròpia esposa Margarida; elegeix sepultura a la seu, disposa 
sufragis i almoines; fa llegats a les filles Caterina i Sibilꞏla i institueix hereu el seu 
fill Joan. 

N. Pere Cervià. 37 x 60 cms. +Testaments, 149. 
 
7722 
1410 octubre 9, Girona 
Testament de Marc Roca, “fisicus” de Girona, que pren per marmessors la 

seva esposa Narcisa, Antoni Solà i Jaume Arolví, barbers de Girona; elegeix 
sepultura a Sant Feliu de Girona; firma a l’esposa el dot de 4.000 sous i li afegeix 
30 lliures de millora; fa llegats a la seva sogra Brunissnedis, el seu germà Francesc, 
Antoni Solà, a qui deixa un esclau negre, i institueix hereva l’Almoina. 

N. Pere Cervià. 32 x 59 cms. +Testaments, 150. 
 
7723 
1412 gener 19, Girona 
Clàusula del testament de Francesc Vidal, notari de Girona, que pren per 

marmessors Ramon de la Via, jurista, Pere Planell, sastre, Ramon d’Aulina, 
escriptor, Francesc Artau, argenter i el paborde de l’Almoina; dota amb 20 lliures 
un aniversari a celebrar als franciscans de Girona. 

N. Pere Pinós. Còpia de 1426. 34 x 46 cms. +Testaments, 151 
 
7724 
1413 març 4, Girona 
Testament d’Elvira, viuda de Bernat Estruch, de Girona, que pren per 

marmessors el paborde de l’Almoina, Francesc de Santceloni, Joan de Riera i 
Miquel Vilar, botiguer; elegeix sepultura a Sant Feliu de Girona, disposa almoines 
i sufragis; dota un benefici a l’altar de Santa Creu de Sant Feliu, que dòna a Lluís 
Palanca, clergue; fa nombrosos llegats i institueix hereva l’Almoina, a fi que 
s’augmentin en quatre els dies en què es distribueix pa. 

N. Miquel Pere. 90 x 67 cms. +Testaments, 152. 
 
7725 
1413 juliol 27, Girona 
Codicil d’Elvira, viuda de Bernat Estruch, que afegeix certs llegats de roba als 

que tenia fets a favor d’Antònia, viuda de Joan Palanca, mercader de Girona, i 
altres semblants a favor de Clara, viuda de Bonanat Serir (Cerir), ciutadà de 
Girona. 

N. Miquel Pere. 23 x 27 cms. +Testaments, 153. 
 
7726 
1415 setembre 22, Sant Cebrià 
Testament de Caterina, esposa de Guillem de Mont, donzell de Sant Cebrià de 

Lledó, que pren per marmessors el seu marit, el seu nebot Joan de Gornal, ciutadà 
de Girona, i el sagristà de Sant Cebrià; elegeix sepultura a Sant Cebrià, on mana 
sigui dipositada vestida amb l’hàbit de Sant Francesc; fa llegats al seu marit i el 
seu nebot Ramon de Gornal, monjo de Sant Pere de Besalú, i institueix hereu el seu 
nebot, Joan de Gornal. 



N. Francesc Tomàs, de Cruïlles. 52 x 41 cms. +Testaments, 154. 
 
7727 
1416 març 28, Barcelona 
Clàusula del testament de Joana, viuda de Joan Cebrià, ciutadà de Barcelona, 

que pren per marmessors Esteve Miquel, dominic, Guillem Domenge, jurista de 
Girona, i Joan Peguera, franciscà; llega a Joana, fillola seva i filla de Martí de Vic, 
de Girona, 400 florins, amb reserva de que, si aquesta llegatària morís, el llegat 
passi a l’Almoina. 

N. Galceran Nicolau. Còpia de 1526. 28 x 31 cms. +Testaments, 155. 
 
7728 
1417 febrer 12, Girona 
Testament de Francesc de Queixàs, escriptor de Girona, que pren per 

marmessors Miquel Ferrer, sagristà de Sant Martí Sacosta, la seva pròpia esposa 
Magdalena, Narcís Bells, blanquer de Girona, i Ramon Blanc, cunyat seu, de 
Castellfollit, germà de l’esmentada Magdalena, Francesca filla seva i de la seva 
primera esposa, Francesca, i viuda de Pere Cerir, mercader de Girona; elegeix 
sepultura a la seu; disposa almoines i sufragis; fa llegats als dits i institueix hereus 
Jaume Blanc, fill de Ramon Blanc, i Blanca, filla de Narcís Bells, a parts iguals. 

N. Bernat de Soler. 56 x 43 cms. +Testaments, 156. 
 
7729 
1420 gener 18, Besalú 
Clàusules del testament de Margarida, esposa de Guillem de Coll, notari de 

Girona, que pren per marmessors el seu marit, Simó Colell, dominic de Girona, 
Ramon Renart, escriptor i Agnès, esposa de Pere de Puig Espasèn de Besalú, 
germana seva; institueix hereva Magdalena, viuda de Bernat de Mas, mare seva. 

N. Joan d’Ornós. Còpia de 1425. 41 x 42 cms. +Testaments, 158. 
 
7730 
1421 maig 12, Girona 
Testament de Margarida, viuda de Guillem Ramada, mercader de Girona, filla 

de Miquel Martí, draper, que pren per marmessors Bartomeu Vives, prevere de 
capítol, el paborde de l’Almoina i Lluís Tort i Ponç Arnau, mercaders de Girona; 
elegeix sepultura a Sant Feliu de Girona; disposa almoines i sufragis; fa llegats a 
Bartomeu, fill de dit Lluís Tort i a Joana, captiva que havia estat serventa del seu 
pare, i institueix hereva l’Almoina. 

N. Miquel Pere. 53 x 48 cms. +Testaments, 159. 
 
7731 
1433 abril 18, Girona 
Joan Sastre àlies Vilella, sastre d’Aiguaviva, fa donació a Joan Pellicer, 

paborde de l’Almoina, de 50 lliures que assigna sobre diversos censals que rep de 
persones de Brunyola, Salitja i Sant Dalmai. 

N. Nicolau Casadevall. 27 x 46 cms. +Testaments, 160. 
 
7732 
1421 novembre 1, Girona 



Testament de Joan Rovira, apotecari de Girona, que pren per marmessors 
Guillem de Santafè, canonge de Sant Feliu de Girona, Llorenç Miró escriptor i 
Guillem Minguet, assaonador; elegeix sepultura a Sant Feliu de Girona, disposa 
sufragis i almoines; fa llegats als seus cosins Antoni de Santafè, de Monells, i 
Narcis Tarrés, sastre de Girona firma a la seva esposa el dot i li deixa l’usdefruit 
d’una casa situada a Girona, al carrer de la Galera; disposa una deixa a Joan 
Gispert, merge de Girona, i institueix hereva l’Almoina. 

N. Berenguer Ferrer sa Sala. 63 x 65 cms. +Testaments, 160. 
 
7733 
1421 novembre 1, Girona 
Codicil de Joan Rovira, apotecari de Girona, que afegeix un morter i uns 

neulers als llegats que fa a favor de la seva esposa Margarida; fa també un llegat a 
Francesc de Santafè, blanquer de Girona. 

N. Berenguer Ferrer sa Sala. 22 x 62 cms. +Testaments, 161. 
 
7734 
1421 novembre 1 i 3, Girona 
Codicils de Joan Rovira, apotecari de Girona, que inclou el paborde de 

l’Almoina entre els seus marmessors i afegeix alguns objectes domèstics al llegat 
fet a favor de la seva esposa Margarida. 

N. Berenguer Ferrer sa Sala. 35 x 46 cms. +Testaments, 162. 
 
7735 
1422 juny 8, Girona 
Clàusules del testament de Narcís Serra, fuster de Girona, que pren per 

marmessors el seu germà Berenguer Serra, fuster, la seva esposa Nicolaua i Antoni 
Figuera, beneficiat de Sant Esteve de Banyoles; disposa que aquests lliurin a 
l’Almoina la quantitat suficient per dotar un dia de pa. 

N. Bernat de Soler. Còpia de 1431. 24 x 38 cms. +Testaments, 163 
 
7736 
1422 febrer 17 Girona 
Testament d’Antoni Verger, senyer o fonedor de campanes de Girona, que 

pren per marmessors la seva mare Caterina, Pere de Castell, ciutadà de Girona, i 
Joan Jordi de Llémena, mercader de Batcelona, i llega 300 lliures a l’Almoina per 
dotar dos dies de pa. 

N. Berenguer Vidal. Còpia de 1425. 33 x 41 cms. +Testaments, 164. 
 
7737 
1426 setembre 9, Girona 
Testament de Vicenç Alquer, beneficiat de la seu, que pren per marmessors 

Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, Antoni de Figuera, beneficiat de la seu, 
Guillem Manlo, praire i Simó Colell, dominic; elegeix sepultura a la galilea de la 
seu, fa diversos llegats i institueix hereva l’Almoina a fi de dotar un dia de pa. 

N. Berenguer Vidal. 51 x 54 cms. +Testaments, 165. 
 
7738 
1427 maig 1, Girona 



Testament de Bartomeu Suybès, ferrer de Girona, que pren per marmessors 
Simó Colell, dominic, Jaume Arloví, cirurgià de Girona, Bernarda, esposa 
d’aquest i filla del testador, i Agnès, filla seva i viuda de Bernat Fenoll, escriptor de 
Girona; elegeix sepultura a la seu; disposa almoines i sufragis; fa un llegat a la seva 
filla Margarida, esposa de Miquel Font, paraire de Girona, i institueix hereva la 
seva filla Bernarda. 

N. Pere Escuder. 26 x 63 cms. +Testaments, 166. 
 
7739 
1427 maig 8, Barcelona 
Testament de Caterina, viuda de Joan Albert, ciutadà de Girona, i filla de 

Guillem Bernat Beuda i de Nicolaua, que pren per marmessors el seu gendre Lluís 
de Gualbes, ciutadà de Barcelona i la seva filla Blanca; elegeix sepultura a Santa 
Maria del Mar de Barcelona; fa llegats a Elena, viuda de Dalmau de Raset, 
germana seva, i institueix hereva l’esmentada filla Blanca. 

N. Narcís Reyó. 30 x 53 cms. +Testaments, 167.  
 
7740 
1428 febrer 1, Girona 
Testament de Bernat sa Plana, de Bescanó, teixidor de lli de Girona, que pren 

per marmessors Simó Colell, dominic, Joan Adolf, paraire, la seva pròpia esposa 
Margarida; elegeix sepultura al Mercadal; disposa almoines i sufragis; firma a la 
seva esposa el dot de 50 lliures, institueix hereus els fills, que no anomena, i els 
substitueix l’Almoina. 

N. Berenguer Vidal. 51 x 59 cms. +Testaments, 168. 
 
7741 
1428 maig 7, Banyoles 
Testament de Francesca, viuda d’Arnau de Fàbrega, draper de Banyoles, que 

pren per marmessors Pere de Soler, sagristà de Santa Maria dels Turers, Guillem 
Pere Perpinyà, teixidor, Joan de Puig, tintorer de Banyoles, i Nicolau Casadevall, 
de Miànigues; elegeix sepultura a Sant Esteve de Banyoles, on dota aniversaris, i 
institueix hereva una almoina de pa i drap que funda a Banyoles. 

N. Pere d’Anglada. 54 x 61 cms. +Testaments, 169. 
 
7742 
1428 setembre 4, Girona 
Testament de Pere Roquer, hostaler de Girona, que pren per marmessors Pere 

Xifre, beneficiat de la seu, Antoni Rupiana, beneficiat de Castelló, i Bartomeu de 
Vilar, ferrer de Girona veí de Pals; elegeix sepultura a Sant Feliu de Girona; 
disposa sufragis i almoines; fa un llegat a Macià Bru, teixidor de lli de Palamós, fill 
de Pere Bru i de Fermina, germana del testador, de Pujals dels Pagesos; deixa a la 
seva esposa l’usdefruit d’una casa situada a Girona, al carrer de la Logia, que té 
per compra feta a Miquel Canyelles, pintor de Girona, i li firma el dot de 50 
lliures; institueix hereva l’Almoina. 

N, Bernat de Soler. 73 x 60 cms. +Testaments, 170. 
 
7743 
1429 desembre 3, Girona 



Testament de Cristòfol Tortosa, mercader de Girona, que pren per 
marmessors Miquel Cerdà, draper, Francesc Cervià, notari, Feliu Murney, 
paraire i la seva pròpia esposa, Margarida; elegeix sepultura a la seu; disposa 
almoines i sufragis; fa llegats a la seva germana Margarida, esposa de Jaume 
Doucet, baster, a les filles Narcisa i Francina, firma a l’esposa el dot de 3.000 sous i 
institueix hereva la filla Caterina. 

N. Pere Sitjar. 33 x 40 cms. +Testaments, 172. 
 
7744 
1430 gener 29, Navata 
Testament de Francesca, viuda d’Arnau Pellisser, de Navata, que pren per 

marmessors Narcís Pellisser, prevere de Navata, i Berenguer Vidal, d’Espinavessa; 
elegeix sepultura a Navata; disposa almoines i sufragis i institueix hereu Joan Riba 
de Vilavenut, cosí seu. 

N. Antoni Masó, de Navata. 23 x 37 cms. +Testaments, 173. 
 
7745 
1431 març 16, Girona 
Testament de Joan de Bosch, tresorer de la seu, que pren per marmessors Joan 

Montanya, canonge, Bartomeu Vives, prevere de capítol, Pere de Bergadà, 
paborde de l’Almoina, Francesc de Pla, beneficiat de la seu, Guillem Montanya, 
cirurgià i Miquel Joan de Bosch, fill de Miquel de Bosch, albadiver de Girona, 
nebots seus; elegeix sepultura al claustre de la seu i institueix hereva l’Almoina. 

N. Joan Escuder. 57 x 59 cms. +Testaments, 174. 
 
7746 
1431 març 16, Girona 
Codicil de Joan de Bosch, tresorer de la seu, que disposa un llegat a favor de 

Llúcia, viuda de Joan de Bardaxí, paraire de Girona 
N. Francesc Negrell. 19 x 37 cms. +Testaments, 175. 
 
7747 
1431 setembre 27, Girona 
Clàusules del testament de Narcís Camarell, sastre de Girona, que pren per 

marmessors Pere de Puig, cosí seu beneficiat de la seu, Bernat Andreu, paraire, 
Joan Clos, apotecari de Girona, i la seva pròpia esposa, Francesca; institueix 
hereva dita Francesca en violari, i després de la mort d’aquesta, l’Almoina. 

N. Nicolau Frugell. Còpia de 1431, 38 x 52 cms. +Testaments, 176. 
 
7748 
1431 octubre 1, la Sala 
Testament de Margarida, esposa de Miquel Arnau, de Rupià, que pren per 

marmessors el seu pare, Berenguer Girbau, del veïnat de Garrigoles de la Sala sota 
Foixà, el seu marit i el seu oncle Antoni Prat, sagristà de Parlavà; elegeix sepultura 
a la Sala; disposa almoines i sufragis; fa llegats al seu pare, a la seva mare 
Francesca, als seus germans Leonor, Felip i Miquel i institueix hereu el seu marit. 

N. Pere Marquès, de Foixà. 44 x 43 cms. +Testaments, 177. 
 
7749 
1432 maig 10, Girona 



Codicil d’Agnès, viuda de Guillem Vengut, jurista de Girona, que pren per 
marmessors a més dels que ja havia nomenat en testament, Pere de Bergadà, 
paborde de l’Almoina, i Antoni Rupiana, beneficiat de la seu. 

N. Miquel Pere. 28 x 29 cms. +Testaments, 178. 
 
7750 
1432 maig 10, Girona 
Testament de Joan Torrent, paraire de Girona, que pren per marmessors Joan 

Torrent, fill seu, el seu germà Bernat Torrent, i Joan Julià., fuster de Girona, 
elegeix sepultura als franciscans de Girona, disposa sufragis i almoines, fa un llegat 
a Caterina, filla de Pere Pixarrelles, teixidor de Girona, fillola del testador, i 
institueix hereu l’esmentat fill Joan. 

N. Nicolau Roca. 42 x 58 cms. +Testaments, 179. 
 
7751 
1433 febrer 9, Vila-roja 
Testament de Francesca, viuda de Nicolau Llogaia, paraire de Girona, que 

pren per marmessors Eulàlia, germana seva i esposa de Bernat Pasqual, mercader, 
l’esmentat Bernat i Pere Nadal, beneficiat de Sant Feliu de Girona; elegeix 
sepultura a Sant Feliu de Girona, disposa almoines i sufragis i institueix hereva la 
seva germana Eulàlia. 

N. Bernat Vidal. 39 x 35 cms. +Testaments, 180. 
 
7752 
1433 novembre 3, Girona 
Testament d’Antoni Viladevall, sagristà de Verges, que pren per marmessors 

Joan Pellisser, paborde de l’Almoina, Joan Miquel i Pere Serra, beneficiat de la 
seu; elegeix sepultura al claustre de la seu; disposa almoines i sufragis; fa un llegat 
a Joan Ramon, fill de Jaume Ramon, de Bellcaire, nebot seu, i institueix hereva 
l’Almoina. 

N. Berenguer Ferrer sa Sala. 46 x 46 cms. +Testaments, 181. 
 
7753 
1440 agost 21, Girona 
Antoni Bruguera, capeller de Girona, fa heretament al seu fill Jaume 

Bruguera, de tots els seus béns, amb reserva de 50 lliures per testar. 
N. Berenguer Ferrussola. Carta partida. 32 x 40 cms. +Testaments, 182. 
 
7754 
1433 juliol 27, Girona 
Testament de Bernat Pasqual, mercader de Girona, que pren per marmessors 

Pere nadal, beneficiat de Sant Feliu de Girona i la seva pròpia esposa, Eulàlia; 
elegeix sepultura a Sant Feliu de Girona; disposa almoines i sufragis; fa un llegat a 
Agnès, néta seva, filla d’Amador Viader, escriptor de Girona, i a Bernat Pasqual, 
fill bord seu, de Llançà, i als ermitans que habiten a l’ermitatge de Becheixut, 
sobre l’Enderrocada de Girona, i institueix hereva la seva esposa Eulàlia. 

N. Berenguer Vidal. 40 x 49 cms. +Testaments, 183. 
 
7755 
1441 abril 18, Girona 



Testament de Pere de Bergadà, sagristà segon de la seu que pren per 
marmessors l’ardiaca major Dalmau de Raset, Pere Serra i Jaume Dalmau, 
beneficiats de la seu, i Antoni Cararac, domer de Sant Esteve de Bas; elegeix 
sepultura a la galilea de la seu; disposa almoines i sufragis; fa llegats a Bartomeu 
Comelles, paraire de Girona, Pere Antoni de Vilamala, de Sant Esteve de Bas cosí 
seu, Miquela filla de Joan Bohigues, de Sant Esteve de Bas, també cosí seu, de béns 
situats a Sant Esteve de Bas, així com a un hospital d’aquest lloc, annexe a l’ermita 
de Santa Margarida; llega a l’Almoina rendes comprades a Berenguer d’Espasèn, 
cavaller, per 7.700 sous i instituiex hereva la mateixa Almoina. 

N. Miquel Pere. 70 x 63 cms. +Testaments, 184. 
 
7756 
1441 desembre 13, Florència 
Testament de Joan de Palomar, canonge de Barcelona, que pren per 

marmessors el cardenal Julià de Sant Àngel, del títol de Santa Sabina, i Joan 
Marrena, prepòsit de València; elegeix sepultura a Santa Maria Anunciata; 
confirma un llegat de llibres fet al capítol de la seu de Barcelona; fa hereus els 
hospitals de la Santa Creu de Barcelona i la cartoixa de Montalegre; llega a la seva 
neboda Narcisa una casa que té a Xàtiva i fa altres llegats de llibres. 

N. Nicolau Royz. Còpia de 1442. 37 x 40 cms. +Testaments, 185. 
 
7757 
1448 abril 8, Vidreres 
Testament de Jaume Bagó, beneficiat de la seu, que pren per marmessors Pere 

Cases i Pere Sala, beneficiats de la seu, i Narcís Terrada, beneficiat de Sant Esteve 
d’Olot; elegeix sepultura al claustre de la seu, fa llegats diversos i institueix hereva 
l’Almoina. 

N. Joan Teixidor. 33 x 41 cms. +Testaments, 186. 
 
7758 
1449 novembre 7, Girona 
Testament d’Eulàlia, viuda de Bernat Pascol, comerciant de Girona, que pren 

per marmessors Francesca, viuda d’Antoni Bruguera, capeller de Girona, Joan 
Bruguera, jurista i Narcís Bruguera, mestre en arts; elegeix sepultura a Sant Feliu 
de Girona, on dota un aniversari, disposa sufragis i almoines i institueix hereu 
l’esmentat Joan Bruguera. 

N. Joan Oliu, 30 x 43 cms. +Testaments, 187. 
 
7759 
1451 setembre 1, Girona 
Testament de Francesca, viuda d’Antoni Bruguera, capeller de Girona, que 

pren per marmessors Joan Bruguera, jurista, Narcís Bruguera, mestre en arts i 
Jaume Bruguera, capeller, fills seus, i Miquel Banyils, tintorer de Girona, germà 
seu; elegeix sepultura a la seu; disposa almoines i sufragis; llega al fill Nicolau una 
casa situada al carrer de la carnisseria; al fill Joan una casa situada prop del pont 
dels franciscans, al fill Jaume, un captiu de nació russa, eines de l’ofici de capeller i 
un camp al Pla de Girona; institueix hereu l’esmentat fill Joan. 

N., Jordi Bosser. 40 x 38 cms. +Testaments, 188. 
 
7760 



1457 gener 10, Girona 
Testament de Bernardina, viuda en primeres núpcies de Jaume Arolví i en 

segones, de Guillem Montanya, cirurgians de Girona, que pren per marmessors 
Pere Comte, dominic, Guillem pellicer, carmelita i Ramon de Donç, mercedari; 
elegeix sepultura a la seu; dota un aniversari als dominics de Girona; dota un 
capital de 100 florins a fi que el clavari de la ciutat el tingui invertit en blat a fi de 
prevenir caresties, i institueix hereva l’Almoina. 

N. Nicolau Masdevall. 58 x 58 cms. +Testaments, 189. 
 
7761 
1458 octubre, 21, 23 i 25, Girona 
Testament de Pere Sitjar, notari de Girona, que pren per marmessors Pere 

Agullana, jurista, cosí seu, Jaume Escala, cunyat seu i la seva pròpia esposa, 
Caterina; elegeix sepultura a la capella de Sant Nicolau que mana construir als 
franciscans i on dota un aniversari; llega a la seva esposa una casa situada entre els 
carrers de la Mercaderia i de la Peixateria de Girona; fa llegats al seu fill, Miquel 
Sitjar, a Miquel i Pere Pau, fills d’aquest i institueix hereus per meitat l’Almoina i 
el seu nét Miquel. En codicils afegeix llegats per a la seva esposa i revoca l’herència 
del seu nét, fent hereva universal l’Almoina, a la que encarrega de donar a 
l’esmentat nét la meitat, en fideicomís. 

N. Antoni Arnau. 77 x 70 cms. +Testaments, 190. 
 
7762 
1461 febrer 7, Fornells 
Testament de Joan de Gornal, ciutadà de Girona i veí de Fornells, que pren 

per marmessors el seu germà Ramon, prior del monestir de Cervià, Bernat 
Margarit, donzell de Sant Gregori i el sagristà de Fornells; elegeix sepultura als 
franciscans de Girona, disposa almoines i sufragis; mana tornar el dot de la seva 
difunta esposa, Brunissendis; llega al seu germà un captiu negre; dota un 
aniversari a Fornells amb una casa situada al mateix poble i institueix hereu 
l’esmentat germà prior de Cervià. 

N. Pere Joan Conchs, domer de Fornells. Carta partida. 60 x 32 cms. 
+Testaments, 191. 

 
7763 
1462 juliol 17, Girona 
Testament de Joan Torrent, paraire de Girona, que pren per marmessors 

Valentí Rovira, mercedari, Jaume Massot, franciscà, Joan Coll, cunyat seu i Pere 
Sala, beneficiats de la seu; elegeix sepultura als franciscans; disposa almoines i 
sufragis; institueix hereva l’esposa Margarida i l’exhorta a disposar de l’herència, 
després de la seva mort, en almoines i causes pies. 

N. Bernat Escuder. 41 x 53 cms. +Testaments, 192. 
 
7764 
1465 març 17, Girona 
Testament de Narcís Casanoves, barber de Girona, que pren per marmessors 

Antoni Pujol,rector de Sant Nicolau, la seva esposa Caterina i Miquel Roca de la 
Barca, de Fontajau; elegeix sepultura a la seu; dota un aniversari a Sant Nicolau i 
institueix hereva l’esposa. 

N. Pere Begudà. 35 x 48 cms. +Testaments, 193. 



 
7765 
1478 novembre 15, Girona 
Testament de Narcís Bruguera, paborde de l’Almoina, que pren per 

marmessors Pere de Raset, canonge de la seu, Ponç Traver, rector del colꞏlegi de 
Sobreportes i Ramon Portes, beneficiat de Sant Feliu de Girona; elegeix sepultura 
a la seu; dota un aniversari amb una casa situada a la plaça de Sant Feliu; fa 
llegats a les seves nebodes Aldonça, filla del seu germà Nicolau, Margarida, esposa 
d’Antoni Andreu, abaixador i Joana, esposa de Joan Ferran, fuster de Peretallada, 
i institueix hereva l’Almoina. 

N. Pere Escuder. 37 x 59 cms. +Testaments, 194. 
 
7766 
1483 maig 1, Girona 
Clàusules del testament d’Anna, esposa de Pere Vendrell, mercader de Girona, 

que institueix hereus els fills Pere i Elisabet, i els substitueix l’hospital nou de 
Girona i el monestir de dominics de la ciutat, per meitats. 

N. Jaume de Bellsolà. Còpia de 1491. 29 x 40 cms. +Testaments, 195. 
 
7767 
1483 juliol 4, Girona 
Testament de Pere Ramon Mut, paborde de l’Almoina, que pren per 

marmessors Joan Senthia, canonge, Nicolau Masdeu i Salvi Rupit, beneficiats de la 
seu i Bernat Boquí, blanquer de Girona; elegeix sepultura a la seu “ante 
apostolos”; disposa sufragis i almoines, entre elles a l’eremitori de l’Enderrocada i 
a l’altar de Sant Serempió; fa un llegat a la neboda Baldíria, filla de Miquel Mut, 
de Salt, i institueix hereus per meitat l’Almoina i certs aniversaris. 

N. Narcís Cotxa. 34 x 47 cms. +Testaments, 196. 
 
7768 
1483 juliol 4 
Codicil de Pere Ramon Mut, paborde de l’Almoina, que disposa llegats per a 

Caterina Comelles, monja de Jerusalem a Barcelona, Francina, filla de Narcís 
Cotxa, notari i fillola seva, Bernat Boquí, blanquer, i Pere Fuster, nebot seu. 

N. Nicolau Roca. 27 x 24 cms. +Testaments, 197. 
 
7769 
1497 novembre 6, Serra de Daró 
Testament de Joan del Brull, rector de Llabià, que pren per marmessors 

Miquel Olofre, beneficiat de Serra i Miquel Tria, beneficiat de Corçà, elegeix 
sepultura a la parròquia on mori, i institueix hereva l’Almoina. 

N. Joan Ballester sagristà de Foixà. 45 x 41 cms. +Testaments, 198. 
 
7770 
1498 setembre 7, Vulpellac 
Antoni Reial àlies Feliu de Vulpellac, fa donació al seu nebot Mateu Reial àlies 

Feliu i a la seva esposa Margarida, de 18 ovelles que li té en comanda en Negre de 
Corçà i dels deutes que acredita a Miquel de Vilanova, cavaller de Corçà. 

N. Damià Massot àlies Batlle, de Vulpellac. 29 x 47 cms. +Testaments, 199. 
 



7771 
1498 setembre 8, Vulpellac 
Testament d’Antoni Reial àlies Feliu, beneficiat de la confraria de Santa 

Cecília de Vulpellac, que pren per marmessors Joan Ferriol, beneficiat de Cruïlles, 
Francesc Miquel, donzell de la Bisbal Andreu Ferrer, d’Ulalstret, i Mateu Reial, 
nebot seu, paraire de Vulpellac; elegeix sepultura a Vulpellac; disposa sufragis i 
almoines; fa llegats a Margarida, filla de dit Mateu Reial, i a Baldiri Vila, a qui 
deixa un Manipulus curatorum i un llibre titulat Pantalegia, i institueix hereu un 
benefici que ha fundat a Sant Pau [de la Bisbal]. 

Sense cloure. 35 x 52 cms. +Testaments, 200 
 
7772 
1482 març 5, Sant Daniel 
Testament de Pere Carrera, de Sant Daniel, que pren per marmessors la seva 

esposa Joana, Antoni Preses, de Sant Daniel, Damià Riba, paraire de Girona, i 
Pere Coma de Montfullà; elegeix sepultura a Sant Feliu de Girona; firma a la seva 
esposa el dot de 19 lliures i institueix hereu el fill Rafael, al que substitueix 
l’Almoina i l’obra de Sant Feliu de Girona a parts iguals. 

N. Narcís Cotxa. 33 x 53 cms. +Testaments, 202. 
 
7773 
1501 abril 22, Girona 
Codicil de Nicolau Masdeu, paborde de l’Almoina, que dòna a l’Almoina tots 

els censos que rebia per aquesta i tots els drets i accions que li pertoquen com a 
paborde. 

N. Joan Guilana. 34 x 29 cms. +Testaments, 203 
 
7774 
1505 desembre 4, Girona 
Testament de Caterina, esposa de Joan Vicenç de Terrades, ciutadà de Girona, 

i filla de Bernat sa Masó i de Caterina, que pren per marmessors el seu espos, Pere 
Sánchez, mercedari, Leonor, germana seva i esposa d’Antoni Sarriera, senyor de 
Vulpellac, Nicolau de Boixols, donzell de Girona, i Joan Ramon, prevere de Sant 
Feliu de Guíxols; elegeix sepultura a la capella de Sant Blai de la Mercè de Girona, 
tomba familiar; disposa almoines i sufragis, entre elles, un cens de 100 sous a 
l’hospital de Santa Caterina i altre semblant a l’hospital de Sant Jaume dels 
leprosos; institueix hereu Samasó Sarriera, donzell, fill d’Antoni i Leonor i li 
substitueix el germà, Miquel Sarriera. 

N. Gaspar Barrot. 50 x 54 cms. +Testaments, 204. 
 
7775 
1507 abril 22, Girona 
Testament de Bartomeu Romaguera, beneficiat de la seu, que pren per 

marmessors Joan Riera àlies Palet, paborde de l’Almoina, Francesc Romaguera i 
Pere Bernat, beneficiats de la seu; elegeix sepultura a la mateixa seu; defineix al 
seu germà Joan Romaguera de Sant Sadurní, la legítima i institueix hereva 
l’Almoina. 

N. Joan Guilana. 26 x 40 cms. +Testaments, 205. 
 
7776 



1522 maig 15, Girona 
Testament d’Antoni Prats, paborde de l’Almoina, que pren per marmessors 

fra Francesc Albanell, abat de Sant Llorenç del Mont, Antoni Sarriera, senyor de 
Vulpellac, Joan Prat, germà seu, ferrer de Cornellà, i Joan Font, mercader, batlle 
del castell de Brunyola, casat amb una seva neboda; elegeix sepultura a la seu; 
institueix hereu un benefici personat fundat per ell i que obté Alfons de Mur, 
canonge de la seu. 

N. Joan Benet Pasqual. Còpia de 1537. 54 x 40 cms. +Testaments, 208. 
 
7777 
1450 agost 7, Perpinyà 
Sentència del vicecanceller Joan Pagès, en nom de la reina Maria, en causa del 

paborde de l’Almoina contra Jaume Guillem Coll, fill de Guillem Coll, en 
reclamació de l’herència universal de Margarida, filla de Mateu Cerdans, 
escriptor de Girona. 

N. Pere Bancells. 31 x 47 cms. +Testaments, 209. 
 
7778 
1436 octubre 7, Barcelona 
Testament de Llorenç Serra, veí estat d’Anglès i ciutadà de Barcelona, que 

pren per marmessors Francesc Pedró, mercader, Joan Serra, nebot seu, escrivent i 
la seva pròpia esposa, Margarida; elegeix sepultura a la seu de Barcelona; disposa 
almoines i sufragis; firma a l’esposa el dot de 52 lliures i institueix hereu el seu 
nebot i les almoines del Pa de la seu i d’Anglès a parts iguals. 

N. Rafael de Bruguera. 29 x 49 cms. +Testaments, 210. 
 
7779 
1527 març 2, Sant Daniel 
Testament de Jaume Ferrussola, prevere de Sant Daniel, que pren per 

marmessors Sebastià Ferrussola, prevere de Sant Daniel, oncle seu i Joan 
Ferrussola, germà seu, de Montagut; elegeix sepultura a Santa Clara de Girona, 
disposa almoines i sufragis; llega al seu nebot Sebastià els seus llibres de gramàtica 
i institueix hereus l’hospital de Santa Caterina de Girona i el monestir de Santa 
Clara, a parts iguals. 

N. Joan Guilana. 39 x 38 cms. +Testaments, 212. 
 
7780 
1530 juny 10, Girona 
Testament de Jaume Boix, peixater de Girona, que pren per marmessors la 

seva esposa Anna, el seu fill Pere Boix i Antoni Morgat, beneficiat de Sant Feliu de 
Girona, elegeix sepultura als franciscans; firma a l’esposa el dot de 100 florins i 
institueix hereu el seu fill Pere, al que substitueix l’altre fill, Miquel 

N. Baldiri Prim. 36 x 30 cms. +Testaments, 213. 
 
7781 
1533 febrer 25, Sant Dalmai 
Testament de Sàlvia, esposa de Joan Bosch menor, de Sant Dalmai, que pren 

per marmessors el seu marit, Bartomeu Sagrera i Salvador Molera àlies Rovira 
tots de Sant Dalmai; elegeix sepultura a Sant Dalmai; fa llegats als seus sogres, 



Joan Bosch i Francesca, i institueix hereva la seva filla Caterina, a la que 
substitueix Joana, també filla seva. 

N. Bernat Mascarós, prevere regent de Sant Dalmai. 32 x 30 cms. +Testaments, 
214. 

 
7782 
1541 març 30, castell d’Empordà 
Testament de Bartomeu Llorens, natural de Franciac i veí de Castell 

d’Empordà, que pren per marmessors la seva esposa Bartomeua, Pere Ramell, de 
Púbol, i el sagristà de la parròquia; elegeix sepultura a Sant Martí de Llaneres; 
firma a l’esposa el dot de 44 lliures i institueix hereu el fill Germà. 

N. Rafael Deuloféu, de Palafrugell. 33 x 40 cms. +Testaments, 215. 
 
7783 
1545 octubre 20, Girona 
Testament de Guillem Millet àlies Pastoret hostaler de Girona, que pren per 

marmessors la seva esposa Bartomeua, Joan Fàbregas, hostaler, i Pere Blanc, 
poater de Girona; elegeix sepultura a la seu; disposa almoines i sufragis; firma a la 
seva esposa el dot de 25 lliures i la institueix hereva. 

N. Joan Gonech. 39 x 35 cms. +Testaments, 216. 
 
7784 
1556 setembre 8, Gaüses 
Testament de Baldiri Vilaür, de Gaüses, que pren per marmessors Antic 

Vilaür, fill seu, i Pere Brengaret, de Sant Jordi Desvalls; elegeix sepultura a la 
parròquia de Gaüses; institueix hereu l’esmentat Antic, fill seu i de Caterina, 
muller seva difunta. 

N. Damià Ferrer, prevere de Gaüses. 18 x 29 cms. +Testaments, 217. 
 
7785 
1550 novembre 27, Girona 
Clàusula del testament de Gaspar Josep Carol, ciutadà de Girona, que 

instituiex hereva la seva tia, Francina Carol, sense dret d’alienar, i després de la 
mort d’aquesta, Caterina, viuda de Joan de Segurioles, amb la mateixa limitació, a 
la que substitueix Jeroni Civera, fill de Jeroni Civera i de Leonor, germana del 
testador, a condició de que prengui el nom i armes d’aquest. 

N. Joan Benet Pasqual. Còpia de 1558. 34 x 28 cms. +Testaments, 218. 
 
7786 
1564 març 8, Girona 
Testament de Baldiri Balle, canonge de la seu i paborde de l’Almoina, que pren 

per marmessors Baldiri Cerdà, ardiaca d’Empordà, Antoni Busquets i Antoni 
Montserrat Balle, canonges, Miquel Viladevall, beneficiat i Miquel Balle, de Flaçà, 
nebot seu; elegeix sepultura a la seu, prop del portal dels Apòstols, i institueix 
hereva l’ànima a fi que els seus béns s’apliquin a l’increment de la mateixa 
Almoina. 

N. Joan Feixat. 40 x 39 cms. +Testaments, 219. 
 
7787 
1563 març 14, Girona 



Testament deCristòfol Pastor, francès veí de Girona, que pren per marmessors 
madona Cebrià, esposa seva, Miquel Pont, sastre i un dels jurats de la ciutat; 
elegeix sepultura al Mercadal; firma a al seva esposa el dot de 20 lliures i institueix 
hereva la seva filla Caterina Llàtzera, a la que substitueix l’Almoina. 

N. Pere Pagès. 27x 30 cms. +Testaments, 220. 
 
7788 
1564 maig 15, Girona 
Testament de Leonard Carles, beneficiat de la seu, que pren per marmessors 

Pere Feixat, Joan Ribes i Miquel Viladevall, també beneficiats de la seu; elegeix 
sepultura a aquesta església; fa un llegat a l’hospital de Sant Llàtzer dels mesells 
de Girona i altres deixes a persones del seu servei i institueix hereus els aniversaris 
de la seu. 

N. Bernat Caselles, 31 x 46 cms. +Testaments, 221. 
 
7789 
1571 gener 3, Girona 
Codicil de Leonard Carles, beneficiat de la seu, que varia les condicions 

posades a un llegat de certs censals que feia a l’hospital de Sant Llàtzer dels 
mesells de Girona; reforma un llegat a Elisabet Ros, criada seva i n’hi afegeix a 
altres persones. 

N. Bernat Caselles, 35 x 30 cms. +Testaments, 222. 
 
7790 
1570 març 15, Girona 
Testament de Pere Boix, peixater de Girona, que pren per marmessors Gaspar 

Valences, mercader, Bernat Anull, baster i la seva pròpia esposa, Jerònima; elegeix 
sepultura al convent de Sant Francesc; firma a l’esposa el dot de 180 lliures i n’hi 
llega 100 més; fa llegats a Antoni i Bernat, fills de la seva primera esposa Beneta i 
institueix hereu el seu fill Perot, fill de dita Jerònima. 

N. Jaume Vives. 49 x 33 cms. +Testaments, 223. 
 
7791 
11572 novembre 9, Gaüses 
Testament d’Onofre Vilaür, pagès de Gaüses, que pren per marmessors Pere 

Aimeric de Gaüses, Rafael Seguer, de Jafre i Miquel Ferrer, de Camallera, els dos 
darrers, gendres seus; elegeix sepultura a la parroquial de Gaüses; fa un llegat a la 
seva esposa Caterina i institueix hereu el seu fill Onofre, al que substitueix els 
altres fills, Miquel, Caterina, Miquela i Margarida. 

N. Narcís Gifra, de Gaüses. 30 x 57 cms. +Testaments, 224. 
 
7792 
1590 març 22, Girona 
Testament de Jeroni Balle, canonge i paborde de l’Almoina, que pren per 

marmessors Antoni Pijoan Cartellà, canonge, Joan Vivet, ciutadà de Girona, 
Miquel Balle, de Flaçà i Feliu Balle i Piferrer, de Llagostera, nebots seus; elegeix 
sepultura prop del seu oncle Baldiri Balle, a la seu; dota un aniversari a aquesta 
església i instituiex hereus un benefici fundat a la capella de Sant Fermí de Flaçà i 
una causapia per casar donzelles. 

N. Pere Canals. 51 x 41 cms. +Testaments, 225. 



 
7793 
1597 juliol 17, Girona 
Testament de Narcís Ros, fill de Pere Ros, pastisser de Girona, que pren per 

marmessors Ramon Xatmar, donzell de Girona, i Miquel Vengut, beneficiat de la 
seu; elegeix sepultura a Sant Francesc; institueix hereva la seva ànima. 

N. Pere Canals. 23 x 27 cms. +Testaments, 226. 
 
7794 
1609 juny 9, Girona 
Testament de Joan Marcó, propietari del mas Marcó de Viladesens, que pren 

per marmessors Pere Trull de Vilavenut, Miquel Torrent de Raset i Guerau 
Nadalet de Foixà, cosí germà seu; elegeix sepultura a Viladesens; firma a l’esposa 
Leonor el dot de 75 lliures i n’hi afegeix 25; institueix hereva la neboda Esperança, 
esposa de l’esmentat Pere Trull. 

N. Joan Miquel Savarrés. 40 x 22 cms. +Testaments, 227. 
 
7795 
1612 febrer 28, Barcelona 
Testament de Felip Agustí, beneficiat de Santa Maria del Mar de Barcelona; 

que pren per marmessors Joan Agustí, beneficiat de Palamós, oncle seu i Miquel 
Joan Magarola, ciutadà de Barcelona; elegeix sepultura a Santa Maria del Mar de 
Barcelona o bé a Palamós; fa un llegat a dit Joan Agustí i institueix hereu el seu 
pare, Antoni Agustí. 

N. Francesc Aguilés. 40 x 33 cms. +Testaments, 228. 
 
7796 
492 abril 29, Barcelona 
Clàusula del testament d’Aldonça, viuda de Bernat Joan de Mont-rodon, 

donzell, que institueix hereu el seu nebot Jeroni Vilana àlies Mont-rodon, a 
condició de que aquest traspassi la seva herència a una filla, i si faltés aquesta, el 
seu nebot Gaspar Vilana, amb la mateixa condició. 

Còpia de 1509. 20 x 30 cms. +Testaments, 231. 
 
7797 
1367 maig 12, Anglès 
Bernat Albert, procurador de Bernat de Cabrera, senyor del castell d’Anglès, 

estableix a Vidal de Pixarrelles, de la mateixa parròquia, un aigualeix pròxim al 
molí del castell i una terra que afronta amb el Ter, amb diversos drets, a cens de 12 
diners, per 55 sous d’entrada. 

N. (...) 54 x 35 cms. Llatí i català.+Pies Memòries, Anglès I, 1 
 
7798 
1590 setembre 13, Anglès 
Segimon Gornés, pagès d’Anglès, ven a Antic Pixarrelles, del mateix lloc, un 

camp situat a Anglès, indret de Cap de l’Hort, que havia estat del mas Roure i fa 
10 vessanes, per 30 lliures 13 sous. 

N. Berenguer Mercader i Caldeduc. 49 x 37 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 2. 
 
7799 



1622 abril 14, Girona 
Antic Clos, pagès d’Anglès, tutor dels fills de Miquel Gasull, del mateix lloc, 

firma rebut a Antic Pixarrelles, també d’Anglès, de 6 lliures per dues pensions 
d’un censal venut per Francesc Prats a favor de dit Miquel, censal que dit Antic es 
va carregar en comprar el mas Prats del Plademont d’Anglès, i per altra part, de 9 
lliures 15 sous de despeses. 

N. Miquel Mascort . 37 x 32 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 3. 
 
7800 
1414 novembre 5, Anglès 
Pere de Clors i el seu fill Jaume, de Santa Maria [de la Cellera] d’Anglès, 

venen a Joan Prat i Bonanata, esposos, una petita feixa situada a Anglès, indret de 
Ribes, que és a directe domini del monestir d’Amer, per 40 sous. 

N. Ramon Tuffarer. 24 x 39 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 4. 
 
7801 
1584 agost 30, Amer 
Antic Pixarrelles, propietari del mas Pixarrelles d’Anglès, encarrega a Joan 

Roure, del mateix lloc, un censal de 26 lliures de preu, que fa pensió a Hilari 
Fradera, rector de Cruïlles, procedent de la venda del dret de lluïr i quitar un 
camp situat a Anglès, dit Camp de l’Hort, feta a Segimon Gornet de Plantadís. 

N. Segimon Solà 
24 x 40 cm 
+Pies Memòries, Anglès, 5. 
 
7802 
1518 desembre 1, Anglès 
Joan Cuc àlies Prat, d’Anglès, ven a Jaume Carré, paraire d’Anglès, a carta de 

gràcia, un censal mort de dues quarteres de blat, pel preu de 24 lliures. 
N. Gaspar Vidal. 55 x 38 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 7. 
 
7803 
1458 juny 25, Anglès 
Pere Bernat Prat i Francesca, esposos, de la parròquia de [la Cellera] d’Anglès, 

fan heretament a la seva filla Margarida del mas Prat, amb reserva de violari. 
N. Pere Ros. 29 x 41 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 8. 
 
7804 
1477 setembre 9, Anglès 
Joan Penoleda, de Sant Climent d’Amer, firma rebut a Joan Viader àlies 

Pixarrelles, d’Anglès, de12 lliures, part d’un deute de 35. 
N. Miquel Ombert.+Pies Memòries, Anglès I, 9. 
 
7805 
1536 febrer 8, Anglès 
Testament de Quitèria Fontanella, de Santa Maria [de la Cellera] d’Anglès, 

que pren per marmessors el seu marit, Miquel Cuc àlies Fontanella, Joan Pla del 
Molí, de Brunyola, i Miquel Fontanella, d’Anglès; elegeix sepultura a Santa Maria 
[de la Cellera] d’Anglès; disposa sufragis i almoines; llega al seu marit 15 lliures, 



l’usdefruit dels seus béns i li firma el dot de 60 lliures; institueix hereu universal el 
fill, Bernat Fontanella. 

N. Gaspar Vidal. 51 x 35 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 10. 
 
7806 
1623 novembre 14, Girona 
Antic Pixarrelles, propietari del mas Pixarrelles d’Anglès, fa heretament al seu 

fill Pere, en vista al matrimoni que aquest ha de contreure amb Anna, filla de Joan 
Oliver, pagès de Domeny. 

N. Pere Casadevall. 21 x 41 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 11. 
 
7807 
1595 desembre 15, Anglès 
Pere Colom àlies Timorell, bracer d’Amer, firma rebut de 48 lliures 4 sous a 

Francesc Timorell àlies Prat, d’Anglès, dot de Margarida, esposa de l’atorgant. 
N. Benet Mercader. 32 x 21 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 12 
 
7808 
1355 setembre 23, Amer 
Pere de Murta, d’Anglès, ven a Berenguer de Faig (Fagia), d’Amer, una terra 

situada a Anglès, indret de Pixarrelles, pel preu de 100 sous.+ 
N. Bernat Tuffarer. 30 x 29 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 13. 
 
7809 
1643 agost 29, Girona 
Capitols matrimonials entre Esteve Pasqual, de Vilobí, ciutadà honrat de 

Barcelona, i Maria Pixarrelles, d’Anglès, que aporta 600 lliures de dot. 
N. Pere Garriga. 42 x 43 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 14. 
 
7810 
1350 setembre 3 
Berenguer de Déu, batlle del castell d’Anglès, a requeriment de Berenguer sa 

Auleda, batlle de l’abat d’Amer, ven en subhasta el mas de Prat d’Anglès que ha 
restat buid, a Pere Guitbal, de Sant Miquel d’Amer, per 31 sous. 

Sense cloure. 65 x 43 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 15. 
 
7811 
1402 desembre, Anglès 
Bernat de Torrent, de Gallissà, parròquia d’Amer, i la seva mare Bonanata 

venen a Joan des Prat i Bonanata, d’Anglès, una feixa situada al Pla de Sant Just o 
de les Ribes d’Anglès, que és a directe domini de l’abat d’Amer, per 9 lliures. 

N. Pere de Colomer. 60 x 41 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 16. 
 
7812 
1611 gener 7, Amer 
Miquel Roure, pagès d’Anglès, promet a Joan Roure, de Cogolls, de refer-li les 

pensions d’un censal de 23 lliures de capital que aquest pagarà en nom del primer 
a Gaspar Ruore, teixidor. 

N. Pere Quer i Pasqual. 22 x 24 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 17. 
 



7813 
1613 agost 17, Amer 
Bartomeu Roure, pagès d’Amer, masover del mas Arbosset del mateix lloc, 

Margarida Portalló i Roure, filla d’aquest i Bartomeu Portalló i Roure, espós de 
dita Margarida, firmen a Antic Pixarrelles, les vendes dels masos Pixarrelles, Clos 
i Panella, d’Anglès, per 100 lliures. 

N. Antic Reverter. 75 x 30 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 18. 
 
7814 
1413 febrer 13, Anglès 
Guillem Vivó i el seu fill Guillem, de la Cellera, venen a Joan de Prat i 

Bonanata, esposos d’Anglès, una peça de terra dita d’Esquenadases, per 108 sous. 
N. Ramon Tuffarer. 41 x 30 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 19. 
 
7815 
1559 març 14, Anglès 
Jaume Riera, del veïnat de Plantadís, terme d’Anglès, concedeix a Antic 

Pixarrelles, del mateix lloc, llicència per passar per un camí que va al quintà d’en 
Moner mitjançant el camí reial que va al pont d’Amer, i s’obliga a fer tanca als 
seus camps en aquest indret. 

N. Climent Quer. 23 x 28 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 20. 
 
7816 
1602 abril 21, Anglès 
Miquel Roure i Jerònima, esposos de la Cellera d’Anglès, fan donació per 

causa de núpcies a la seva filla Joana de 200 lliures, que ella constitueix en dot per 
a Esteve Roure, natural del Llor, paròquia d’Amer, de qui rep el tantumdem. 

N. Gaspar Blanc. 51 x 31 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 21. 
 
7817 
1548 desembre 8, Anglès 
Joan Roures del Clors, d¡Anglès, ven a Antic Pixarrelles, del mateix lloc, una 

terra de dues vessanes plantada de castanyers, dita Aulinar, que ja el mes de gener 
anterior havia venut a carta de gràcia a Gaspar i Sebastià Pixarrelles, per 11 
lliures. 

N. Miquel Mercader. 80 x 31 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 22. 
 
7818 
1538 setembre 21, Anglès 
Jaume Artau, propietari del mas Artau de Sant Julià del Llor, ven a Joan 

Pixarrelles, d’Anglès, una terra dita Modeguer, situada a Anglès, que havia estat 
del mas de Ventallols, per 10 lliures 

N. Gaspar Vidal. 55 x 34 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 23. 
 
7819 
(1329) 1321 gener 2 
Bernat de Riba i Maria, esposos de la vall d’Anglès, atès que Ramon de Prat, la 

seva esposa Sibilꞏla i el seu fill Berenguer, del mateix lloc, els han venut una terra 
dita Pujol, per la qual es reserven un parell de capons censals, els alliberen de dita 
prestació, a causa de la menor cabuda de la terra. 



N. Dalmau d’Anglasell, d’Anglès. 17 x 23 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 25. 
 
7820 
1587 abril 21, Amer 
Montserrat Guich, prevere, Baldiri Panoleda àlies Vidal i altres 

administradors de l’almoina de Sant Miquel d’Amer, firmen rebut a Jaume Roure 
d’Anglès, de 13 lliures, capital d’un censal que aquest els havia venut l’any 1569. 

N. Segimon Solà. 17 x 32 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 29. 
 
7821 
1582 abril 9, Anglès 
Galceran Olmera i de sarrovira, donzell d’Anglès, ven a Antic Pixarrelles, una 

terra dita Feixa de l’Hort, que havia estat del mas Roures del mateix lloc, per 31 
lliures. 

N. Benet Mercader. 28 x 33 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 30. 
 
7822 
1570 novembre 11 Besalú 
Narcís Ramis, rector de Centenys i obtentor de certa causapia fundada per 

Joan Arola, domer de Maià, firma rebut a Miquel Macià, mercader de Besalú, de 
120 lliures, dipositades a la seu de Girona, a fi de lluïr un censal venut per aquest a 
Antoni Roure, domer de Serinyà. 

N. Antic Llauger. 29 x 31 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 32. 
 
7823 
1599 juliol 11, Anglès 
Magdalena, filla de Joan Roure, d’Anglès, defineix a Joan Vivet àlies Panella, 

també d’Anglès, els drets que té sobre une sterres que havien estat del mas Roure, 
per 50 sous. 

N. Gaspar Blanc. 34 x 34 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 33. 
 
7824 
1601 agost 19, Anglès 
Joan Roure, pagès d’Anglès, fa donació a la seva filla Jerònima d’una casa 

situada a la vila de [la Cellera] d’Anglès. 
N. Gaspar Blanc. 19 x 28 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 34. 
 
7825 
1597 juliol 15, Anglès, 
Francesc Prat, d’Anglès, cabreva a l’abat d’Amer el seu mas Prat i les 

possessions que es descriuen. 
N. Benet Mercader i Caldeduch. 46 x 38 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 35. 
 
7826 
1522 setembre 28, Anglès 
Bartomeu Clos, pagès d’Anglès, firma debitori a Joan Prat àlies Cuc, d’Anglès, 

de 60 lliures, dot de Joana, germana de l’atorgant i esposa de Marc Prat, filla de 
dit Joan. 

N. Pere Vilar, d’Amer. 21 x 28 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 36. 
 



7827 
1582 gener 26, Anglès 
Joan Roures, propietari del mas Roures d’Anglès, ven al seu fill Jaume Roures 

un camp de 5 vessanes, anomenat s’Arceneda, situat a Anglès, indret de Gornet, 
per 30 lliures. 

N. Benet Mercader i Caldeduch. 39 x 34 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 37. 
 
7828 
1568 setembre 21, Anglès 
Quitèria Rossell, de Vilobí, defineix al seu germà Sebastià Puig àlies Rossell, la 

legítima en vista al matrimoni que ha de contreure amb Jaume Roure, d’Anglès, 
per 150 lliures. 

N. Antoni Pedrés. 22 x 31 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 38. 
 
7829 
1532 maig 31, Amer 
Bernat Anglasell, de Sant Julià del Llor, ven a Joan Pixarrelles, d’Anglès, unes 

possession sitiades a Anglès, indret de Sant Just, part conreu i part bosc d’alzines, 
que són a directe domini del monestir d’Amer i del domer d’Anglès, per 20 lliures. 

N. Miquel Mercader. 44 x 44 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 39. 
 
7830 
1545 gener 20, Anglès 
Ramon Peradalta àlies Anglasell, com a procurador de la seva esposa 

Margarida Anglasell, firma rebut a Miquel Pixarrelles, i Sebastià Pixarrelles, 
tutors d’Antic Pixarrelles, d’Anglès, de 30 lliures, capital d’un censal de 30 sous. 

N. Gaspar Vidal, prevere. 21 x 30 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 39b. 
 
7831 
1600 gener 26, Anglès 
Esteve Roure, fill de Gabriel Roure, de Sant Julià del Llor, dota la seva futura 

esposa Narcisa Riera, filla de Gabriel Costa àlies Riera, del veïnat de Plantadís 
d’Anglès, amb 300 lliures, amb pacte que els esposos viuran al dit mas Riera. 

N. Gaspar Blanc. 27 x 34 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 40. 
 
7832 
1568 setembre 21, Sant Martí Sapresa 
Joan Roure del Clos, d’Anglès, fa heretament al seu fill Joan del mas Roure 

delClos, amb reserva de 40 lliures per al testament. 
N.Antoni Padró, d’Anglès. 22 x 28 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 41. 
 
7833 
1540 desembre 29, Anglès 
Joan Roure, propuetari del mas Roure del Clos, d’Anglès, ven a Salvador Posa 

àlies Planca, pagès del terme de Sant Amanç d’Anglès, un censal mort de 12 sous 
per 12 lliures. 

N. Gaspar Vidal. 41 x 40 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 42. 
 
7834 
1581 abril 23, Sant Hilari Sacalm 



Capítols matrimonials entre Miquel Roure, pagès, fill de Joan Roure i Anna, 
d’Anglès, amb Jerònima Borrell, viuda en primeres núpcies de Gregori Riba, amb 
dot de 60 lliures. 

N. Joan Malavall, vicari de Sant Hilari. 31 x 37 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 
43. 

 
7835 
1576 juny 12, Anglès 
Pere Rovires, de Santa Coloma de Farners, tutor d’Antic Pixarrelles, restitueix 

a Sebastià Panella, ferrer d’Anglès, un camp situat a Anglès, de 4 vessanes de 
cabuda, dit Camp ça l’Erm, que havia estat venut a carta de gràcia per 65 lliures, a 
Gaspar. Pixarrelles 

N. Antic Ribot. 50 x 33 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 44. 
 
7836 
1627 març 24, Amer 
Andreu Gravalosa, masover del mas Aumar, de Sant Martí Sacalm, bisbat de 

Vic, i la seva esposa Rafaela, venen a Pere Dialtell, paraire d’Amer, un censal de 60 
lliures que Francesc Prat, pagès d’Anglès, havia creat a favor de Miquel Gasull, 
del mateix lloc, per 72 lliures. 

N. Gaspar Arimany. 53 x 46 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 45. 
 
7837 
1536 agost 6, Maçanet de la Selva 
Bernat Parera, fill d’Esteve i Eulàlia, firma al seu cunyat Joan Roure, 

d’Anglès, debitori de 50 lliures, dot d’Anna, germana de l’atorgant i futura esposa 
de dit Roure. 

N. Antoni Vila, d’Hostalric. 20 x 28 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 46. 
 
7838 
1624 maig 26, Anglès 
Testament de Jaume Roure, pagès del Plademont, de la parròquia de Santa 

Maria d’Anglès, que institueix hereu Jaume Roure, fillol i nebot seu. 
N. Gaspar Arimany. 26 x 26 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 47. 
 
7839 
1584 setembre 18, A- 
Quitèria Rossell, esposa de Jaume Roures, pagès d’Anglès, fa cessió al seu 

marit de tots els seus béns, amb retenció de 30 lliures per testar. 
N. Benet Mercader i Caldeduch. 15 x 29 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 48. 
 
7840 
1606 març 9, Amer 
Joan Torra i Antiga, esposos d’Amer, firmen rebut a Miquel Roure, d’Anglès, 

d’11 lliures, donació de dit Miquel a dita filla Antiga en vista al matrimoni. 
N. Antic Reverter. 17 x 24 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 49. 
 
7841 
1613 desembre 23, Anglès 



Antoni Feixes, de la Pinya, firma rebut a Joan Roure, d’Anglès, de 40 lliures, 
dot que Caterina, filla d’aquest, ha aportat al matrimoni amb l’atorgant. 

N. Gaspar Blanc. 26 x 21 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 50. 
 
7842 
1476 febrer 11, Anglès 
Margarida, filla de Pere Roure, del veïnat del Clos d’Anglès, i de Joana, i 

esposa de Salvi Posa àlies Roure, firma rebut al seu marit de 30 lliures en concepte 
de donació per causa de núpcies. 

N. Miquel Ombert. 17 x 25 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 51. 
 
7843 
1568 setembre 21, Anglès 
Capítols matrimonials entre Jaume Roure, fill de Joan Roure, pagès d’Anglès, 

i Quitèria Rossell, filla de Sebastià Puig àlies Rossell, de Vilobí, que aporta en dot 
105 lliures i aixovar. 

N. Antoni Padró. 38 x 25 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 52 
 
7844 
1438 juny 17, Anglès 
Bartomeu Vidal propietari del mas Vidal d’Anglès, ven a Joan Prat, del mateix 

lloc, una feixa situada a Anglès, indret de Gual (Goau), per 27 sous 6 diners. 
N. Jaume Fuster. 33 x 39 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 53. 
 
7845 
1624 juliol 29, Anglès 
Codicil de Jaume Roures, pagès del Plademont d’Anglès, que funda un 

aniversari a l’església de Santa Maria de [la Cellera] d’Anglès, dotat amb 11 
lliures, i canvia la clàusula hereditària del seu testament, feta a favor de Jaume 
Roures, nebot seu, fen hereva Joana Roures, neboda seva i mare de dit Jaume. 

N. Gaspar Arimany. 25 x 22 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 54. 
 
7846 
1449 novembre 15, Anglès 
Bernat Gasull, d’Anglès, ven a Pere Roures des Clos una feixa dita la 

Llonganissa, situada a Anglès, indret del Pla d’en Gornet, de 3 saions de cabuda, 
per 70 sous. 

N. Pere Ros. 30 x 32 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 55 
 
7847 
1592 febrer 12, Anglès 
Miquel Roure, d’Anglès, ven al seu germà Joan Roure, una terra situada a 

Anglès, de dues vessanes de cabuda, que és a domini directe de la cambreria de 
Sant Pere de Galligants, pel preu de 10 lliures. 

Sense cloure. 25 x 31 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 56. 
 
7848 
1548 abril 22, Anglès 
Joan Roure, propietari del mas Roure d’Anglès, ven al seu fill Joan Roure 

l’hort del Pou, de mitja vessana de cabuda, per 9 lliures. 



Sense cloure, 39 x 27 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 57. 
 
7849 
1453 maig 7, Amer 
Bernat Sarsanedes i el seu fill Salvador Sarsanedes, de la parròquia de 

Susqueda, terme de Rupit, venen a Pere Roura del Clos, d’Anglès, un quadró de 
dos jornals de bous, situat a Anglès, que es té per la cambreria de Sant Pere de 
Galligants, per 10 florins que valen 110 sous. 

Sense cloure. 31 x 54 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 58. 
 
7850 
1401 abril 27, Anglès 
Dalmau de Puig, de Plantadis, parròquia d’Anglès, ven a Joan de Prat i 

Bonanata, del mateix lloc, un bosc situat a l’indret de Mas Pere, per 7 lliures. 
N. Pere de Colomer. 52 x 30 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 59. 
 
7851 
1284 octubre 3 
Ramon de Palol, de Sant Miquel d’Amer, ven a Bernat de Riba, de Sant 

Climent d’Amer, dues feixes situades a la parròquia de Santa Maria [de la Cellera] 
d’Anglès, indret de ses Ribes, que es tenen pel monestir d’Amer, per 180 sous. 

N. Bartomeu de Catllar, d’Amer. Còpia de 1316. 27 x 28 cms.+Pies Memòries, 
Anglès I, 60. 

 
7852 
1438 gener 13, Anglès 
Fra Bernat Cavalleria, cambrer de Sant Pere de Galligants, estableix a Joan 

Prat, d’Anglès, un camp que havia estat del mas Murtra, d’Anglès, situat sota la 
coromina del mas Pixarrelles, indret de Ribes, a tasca, per 16 lliures d’entrada. 

N. Jaume Fuster. 30 x 61 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 61. 
 
7853 
1544 gener 18, Anglès 
Joan Roures del Clor, pagès de Santa Maria [de la Cellera] d’Anglès, ven a 

Gaspar Pixarrelles, del mateix lloc, una castanyeda situada a aquest lloc, d’una 
vessana de cabuda, per 13 lliures. 

Sense cloure. 38 x 30 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 62. 
 
7854 
1364 novembre 2, Anglès 
Guillem de Bell-lloc, pare i administrador de la seva filla Constança, hereva del 

mas de Vantalol o Ventallí d’Anglès, ven a Bernat Riba un tros de terra del mas, 
que afronta anb el Ter, per 10 sous. 

N. Pere de Colomer. 30 x 36 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 63. 
 
7855 
1512 gener 11, Santa Maria [de la Cellera] d’Anglès 
Testament de Silvia, esposa de Joan Para, de Santa Maria d’Anglès, que pren 

per marmessors el seu marit, el seu cunyat, Salvi Cuc, Bernat Rovira, d’Anglès i el 
domer de la parròquia; elegeix sepultura a Santa Maria; llega al seu marit 15 



lliures i li deixa l’usdefruit dels seus béns; llega a cada fill 5 sous i institueix hereu 
el fill Marc, al que substitueix els fills Gaspar, Joan i Margarida. 

N. Jaume Solanells, domer d’Anglès 40 x 29 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 66. 
 
7856 
1532 agost 25, Santa Maria [de la Cellera] d’Anglès 
Testament de Joan Cuc àlies Prat, d’Anglès que pren per marmessors el 

sagristà d’Anglès, Damià Cuc, Bartomeu Pere Caules, gendre seu de Sant Martí de 
Llémena, i el seu fill Joan Prat; elegeix sepultura a Santa Maria [de la Cellera] 
d’Anglès; disposa sufragis i llegats de devoció; llega 20 sous a la seva nora Anna i 
institueix hereu el fill Joan, al que substitueix la filla Margarida. 

N. Jeroni Balaig, sagristà de Santa Maria [de la Cellera] d’Anglès 26 x 29 
cms.+Pies Memòries, Anglès I, 66bis. 

 
7857 
1393 setembre 15, Amer 
Dalmau de Rovira, de Sant Julià del Llor, ven a Pere de Torrent, de Gallissà, 

parròquia d’Amer, una terra situada a Anglès, al Pla de Sant Just o de ses Ribes, 
per 100 sous, amb reserva de senyoria directa per al monestir d’Amer. 

Sense cloure. 26 x 32 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 67. 
 
7858 
1383 juny 15, Amer 
Pere Oliveres de Boadella i la seva mare Guillema, tots d’Amer, venen a Vidal 

de Pixarrelles, d’Anglès, una terra que havia estat del mas Ribot d’Anglès, per 30 
lliures. 

N. Bernat Tuffarer, 42 x 42 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 68. 
 
7859 
1588 maig 11, Anglès 
Antic Pixarrelles, propietari del mas Pixarrelles d’Anglès, ven a Bernat Deu 

paraire de la mateixa vila, un censal de 40 sous per 40 lliures, pel que hipoteca un 
camp de l’esmentat mas dit Camp de l’Hort, de 15 vessanes, que és a directe 
domini del senyor del castell d’Anglès. 

N. Benet Mercader. 75 x 31 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 69. 
 
7860 
1489 gener 21, Anglès 
Joan Cuc àlies Prat i la seva esposa Sàlvia, propietària del mas Prat de Santa 

Maria [de la Cellera] d’Anglès, venen a Joan Miralpeix, administrador de 
l’hospital de la mateixa vila, un censal mort de 6 sous de pensió per 6 lliures 10 
sous, pel qual donen com a fermances Jaume Rovira, propietari del mas Rovira, i 
Salvi Cuc, d’Anglès. 

N. Miquel Ombert. 25 x 74 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 70. 
 
7861 
1601 agost 19, Amer 
Jerònima Roure, filla de Joan Roure, pagès d’Anglès, defineix al seu pare la 

legítima per una quantitat no especificada. 
N. Gaspar Blanc. 24 x 29 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 71. 



 
7862 
1420 desembre 23, Amer 
Joan de Soler, de la parròquia de Sant Julià de Lloret, ven a Pere Pixarrelles, 

de Santa Maria d’Anglès, un olivar o bisc situat a Anglès, indrets de Coll de Gria i 
de Canet, que afronta a migdia amb el Puig de Roda i a tramuntana amb el Ter, i 
és a directe domini del noble Bernat de Cabrera, per 27 sous 6 diners. 

N. Bartomeu Collell. 30 x 30 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 72. 
 
7863 
1619 febrer 3, Girona 
a) Francesc Prat, pagès d’Anglès, detingut a la presó de Girona, fa procura a 

Segimon Prat, d’Anglès, per donar possessió a Miquel Riba del Plademont, de dues 
peces de terra que li ha venut. 

1610 febrer 5 
b) Joan Mas, botiguer de roba de Girona, firma rebut a Miquel Riba del 

Plademunt, d’Anglès, de 7 lliures 3 sous 8 diners, pensions d’un violari que rep de 
Segimon Solà, de Girona. 

N. Miquel Vila. 35 x 26 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 73. 
 
7864 
1435 setembre 18, Besalú 
Nicolau Bofill, teixidor de Besalú, ven a Antoni Roure, de la mateixa vila, el 

directe domini del mas Font de Juvinyà, per 22 lliures. 
N. Martí Vicenç. 33 x 63 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 74. 
 
7865 
1562 maig 8, Anglès 
Jaume Roure, d’Anglès, renuncia a favor del seu pare, Joan Roure, el mas 

Roure que havia rebut en heretament, amb reserva del quintà dit Avellaneda, de la 
hipoteca del dot de la seva esposa Quitèria sobre el camp de Sarsaneda, i de 
terreny per fer-se una casa. 

N. Miquel Mercader. 44 x 38 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 75. 
 
7866 
1575 abril 28, Anglès 
Gabriel Costa àlies Riera, del veïnat de Plantadís d’Anglès ven a carta de 

gràcia a Sebastià Panella, ferrer d’Anglès, una terra del mas Riera, situada a 
l’indret d’Aigual, de dues vessanes de cabuda, per 50 lliures. 

N. Antic Ribot. 33 x 35 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 76. 
 
7867 
1586 març 23, Anglès 
Joan Roure, pagès d’Anglès, fa donació als seus fills Joan i Miquel Roure de 

dues peces de terra situades a Anglès, una de les quals s’anomena la Roureda. 
N. Benet Mercader i Caldeduc. 18 x 25 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 77. 
 
7868 
1449 abril 17, Anglès 



Bartomeu Vidal, propietari del mas Vidal d’Anglès, ven a Pere de Roures, del 
veïnat de Glos d’Anglès, la feixa dita de Tiracabells, situada al pla de Gornet, que 
és a directe domini de Joan Olmera, per 62 sous. 

N. Pere Ros. 30 x 49 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 78. 
 
7869 
1613 desembre 23, Anglès 
Miquel Roure, pagès d’Anglès, fa donació a la seva filla Caterina de 40 lliures, 

que ella constitueix en dot al seu futur espòs, Antoni Feixes, treballador de la 
Pinya. 

N. Gaspar Blanc. 36 x 30 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 79. 
 
7870 
1589 agost 20, Anglès 
Joan Roure, propietari del mas Roure d’Anglès, fa donació al seu fill Miquel 

d’un quintà de terra situat a Anglès, indret de la Vallada, de 7 vessanes de cabuda. 
N. Benet Mercader i Caldeduch. 16 x 33 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 80. 
 
7871 
1343 desembre 1 
Bamon de Barrús, d’Anglès, ven a Guillem Vivò, de la parròquia d’Anglès, un 

tros de bosc situat a aquest lloc, indret d’Esquenadases, que es té pel cambrer de 
Sant Pere de Galligants, pel preu de 20 sous. 

N. Ramon Solà, d’Anglès. 23 x 32 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 81. 
 
7872 
1568 (...) 
Joan Roure, propietari del mas Roure d’Anglès, fa heretament al seu fill del dit 

mas. 
N. Antoni Padrés. 15 x 33 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 82. 
 
7873 
1622 desembre 28, Girona 
Joan Baptista Llorens, ciutadà de Girona, firma rebut a Antic Pixarrelles, 

d’Anglès, de 50 lliures 10 sous, capital i interessos d’un censal de 40 lliures creat 
per aquest a favor de l’atorgant l’any 1619. 

N. Miquel Mascort. 24 x 23 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 83. 
 
7874 
1613 desembre 23, Anglès 
Miquel Roures, d’Anglès, Llorenç Port àlies Roures, gendre seu i Joana filla 

seva, fan donació a Caterina, filla de dit Miquel i germana de Joana, de 40 lliures, 
que ella constitueix en dot per a Antoni Feixes, fill de Francesc, de la Pinya, amb 
els habituals capítols matrimonials. 

N. Gaspar Blanc. 66 x 27 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 84. 
 
7875 
1445 novembre 27, Anglès 



Jaume Riba, d’Anglès, ven a Joan Prat, del mateix lloc, una feixa situada a 
Anglès, indret de les Ribes, que és a directe domini de la cambreria de Sant Pere 
de Galligants, pel preu de 10 lliures. 

N. Jaume Fiuster. 33 x 41 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 85. 
 
7876 
1589 juliol 2, Anglès 
Jaume Roure, d’Anglès, fa donació per causa de núpcies a la seva filla 

Jerònima de 80 lliures, que ella constitueix en dot per al seu futur espòs, Jaume 
Roure àlies Capell, pagès de Vilobí. 

N. Benet Mercader i Caldeduch. 52 x 31 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 86. 
 
7877 
1599 gener 21, Amer 
Jaume Roure, pagès d’Anglès, fill de Joan i d’Anna Parera, fa donació per 

causa de núpcies a Magdalena Blanquera, filla de Salvador Basses àlies Blanquera 
i de Miquela, de 40 lliures, quantitat que ella hipoteca sobre els seus béns. 

N. Antoni Benet. 19 x 31 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 87. 
 
7878 
1602 maig 12, Anglès 
Jaume Roure, d’Anglès, firma rebut al seu germà Miquel de 190 lliures. 
N. Gaspar Blanc. 18 x 17 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 88. 
 
7879 
1579 juny 1, Amer 
Antiga Roure, filla de Joan Roure, pagès d’Anglès, defineix al seu pare la 

legítima per 30 lliures. 
N. Antoni Padrés. 21 x 30 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 89. 
 
7880 
1589 novembre 12, Anglès 
Jaume Roure àlies Rossell, pagès de Vilobí, firma rebut a Jaume Roure pagès 

d’Anglès, de 80 lliures, legítima de Jerònima, filla d’aquest i esposa de l’atorgant. 
N. Benet Mercader i Caldeduch. 11 x 24 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 90. 
 
7881 
1643 juny 18, Girona 
Salvi Garrofa, de Vilobí, la seva esposa Margarida Pasqual i llur fill Esteve 

Pasqual, d’una part, i Pere Pixarrelles, de la Cellera, d’Anglès, Anna esposa seva i 
la filla llur, Maria, concorden els capítols matrimonials dels dos fills, amb dot de 
600 lliures per les quals s’hipotequen els masos Pixarrelles i Prat. 

N. Pere Garriga. 51 x 36 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 91. 
 
7882 
1613 juliol 1, Amer 
Magdalena Roure, filla de Joan Roure, propiuetari del mas Roure d’Anglès, i 

d’Anna Perera, i esposa de Bertran la Roca, bracer d’Amer, firma a Joan Vives 
àlies Panella, ferrer d’Anglès, que posseeix algunes peces de terra de dit mas 
Roure, definició de legítima per una lliura 8 sous. 



N. Antic Reverter. 32 x 26 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 93. 
 
7883 
1547 gener 11, Anglès 
Joan Roures del Clos, pagès d’Anglès, ven a Sebastià Pixarrelles, del mateix 

lloc, dues peces de terra, una de 24 vessanes que afronta amb el riu Ter i una dita 
Canet, d'una vessana, per 24 lliures. 

N. Gaspar Vidal. 49 x 30 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 94. 
 
7884 
1592 gener 27, Anglès 
Joan Roure, propietari del mas Roure d’Anglès, ven al seu fill Miquel Roure 

una terra, part hort, part prat, de mitja vessana de cabuda, situada prop del mas 
Roure, per 7 lliures. 

Sense cloure. 42 x 32 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 95. 
 
7885 
1574 juny 23, Anglès 
Joan Roure del Clos, pagès d’Anglès, ven a Sebastià Panella, ferrer del lloc, el 

dret de lluïr i quitar un camp que l’atorgant havia venut a Gaspar Pixarrelles, per 
18 lliures. 

N. Antic Ribot. 50 x 32 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 96. 
 
7886 
1423 maig 29, Anglès 
Joan de Prat, fill de Pere de Prat, de Santa Maria d’Anglès, firma a dit Pere, a 

la filla d’aquest, Bonanata, i al marit d’aquesta, Joan de Prat, definició de legítima, 
per 80 lliures que ha rebut com a donació per causa de núpcies . 

N. Joan Tuffarer. 11 x 28 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 97. 
 
7887 
15997 gener 18, Anglès 
Antic Pixarrelles, propietari del mas Pixarrelles, d’Anglès, ven a Pere Déu, 

paraire del mateix lloc, un censal de 150 sous pel que hipoteca un camp de 10 
vessanes situat prop del camí reial d’Amer, pel preu de 150 lliures. 

N. Benet Mercader i Caldeduch. 53 x 39 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 98. 
 
7888 
1378 agost 22, Anglès 
Francesca, filla de Guillem Valentí i de Francesca, esposos, de Sant Gregori, 

constitueix en dot per al seu futur marit, Pere de Prat, fill de Pere i Bonanata, 
d’Anglès, la quantitat de 900 sous, que aquest assegura sobre possessions del mas 
Prat que es tenen per la cambreria de Sant Pere de Galligants i pel senyor del 
castell d’Anglès. 

Sense cloure. Carta partida. 56 x 38 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 99. 
 
7889 
1588 març 26, Amer 
Antic Pixarrelles, propietari del mas Pixarrelles, d’Anglès, ven a Jaume Bonet, 

cambrer, Miquel Pla, sagristà menor i Antoni Oliveres, prevere, protectors dels 



aniversaris del monestir d’Amer, un censal de 40 sous pel 40 lliures, pel que 
hipoteca una terra situada a Anglès, indret de la Coromina, de 20 vessanes de 
cabuda.  

N. Benet Mercader i Caldeduch. 54 x 54 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 100 
 
7890 
1532 març 10, Anglès 
Joan Prat, d’Anglès, ven a Bartomeu Clos, del mateix lloc, un censal mort de 

20 sous per 20 lliures. 
N. Pere Vidal. 65 x 41 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 101. 
 
7891 
1398 gener 1, Anglès 
Pere de Prat, de Santa Maria d’Anglès, fa heretament a la seva filla Bonanata 

de tot el seu mas Prat, amb reserva de 15 lliures per testar, en vista al matrimoni 
que ha de contreure amb Joan de Vinyoles, fill de Bernat de Vinyoles, de la 
mateixa parròquia. 

N. Calceran Gil. Carta partida. Hi ha els dos exemplars. 47 x 35 cms.+Pies 
Memòries, Anglès I, 102 i 109. 

 
7892 
1611 octubre 15, Girona 
Esteve Renart, pagès d’Aiguaviva, ven a Macià Camps i Antoni Camps, 

paraires de Girona, obrers de la parròquia del Mercadal, un censal de 140 sous, 
pel que dòna com a fermances Joan Mollera i Joan Freser, propietaris dels masos 
Mollera i Freser d’Aiguaviva, i que és transferència del censal de 140 lliures de 
capital venut per Antic Pixarrelles, d’Anglès a Antoni Renart, pare de l’atorgant, 
el capital del qual serví per pagar el dot de Magdalena, mare de l’atorgant. 

N. Joan Riurans. 50 x 61 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 103. 
 
7893 
1599 març 27, Anglès 
Antic Pixarrelles, propietari del mas Pixarrelles, d’Anglès, ven un censal de 16 

sous de pensió a favor de l’hospital de pobres d’Anglès, representat per Joan 
Vidal, batlle, Antoni Parrat àlies Viader, ferrer i Antic Clos, pagès, pel que 
hipoteca una terra de dues vessanes que té a directe domini del monestir d’Amer. 

N. Benet Mercader i Caldeduch. 44 x 43 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 104. 
 
7894 
1582 gener 10, Anglès 
Antic Pixarrelles, propietari del mas Pixarrelles d’Anglès, ven a Miquel Coll, 

pagès d’Estanyol, un censal de 60 lliures de capital, pel que hipoteca una terra de 
10 vessanes situada a Anglès, dita el Ribot. 

N. Benet Mercader i Caldeduch. 67 x 37 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 105. 
 
7895 
1403 maig 12, Anglès 
Pactes entre Francesc de Riba, d’Anglès, i Vidal de Pixarrelles, sobre l’empriu 

de l’aigua del molí del Guau. 
N. Pere de Colomer. 32 x 45 cms. Llatí i català.+Pies Memòries, Anglès I, 106. 



 
7896 
1598 febrer 2, Anglès 
Bernat Deu i el seu fill Pere, paraires d’Anglès, venen a Jaume Coll, pagès de 

Sant Martí Sapresa i a Montserrat Aulet àlies Masgrau, d’Estanyol, tutors de 
Francesc i Margarida, fills de Miquel Coll àlies Plana, de Sant Dalmai, un censal 
de 133 sous per 133 lliures. 

N. Benet Mercader i Caldeduch. 50 x 22 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 107 
 
7897 
1313 maig 27 
Raon de Prat, de la vall d’Anglès, i la seva esposa Cecília, fan heretament al 

seu fill Berenguer del seu mas Prat; i aquest fa donació per causa de núpcies a 
Maria, filla de Joan de Puig, de Sant Julià del Llor, de 700 sous en concepte de 
tantumdem i altres 300 d’escreix, pels que hipoteca l’esmentat mas, que té pel 
monestir d’Amer. 

N. Bartomeu de Catllar. S. Bernat Pedrer. Carta partida. 36 x 33 cms.+Pies 
Memòries, Anglès I, 108. 

 
7898 
1610 febrer 5, Girona 
Francesc Prat, propietari del mas Prat d’Anglès, ven a Segimon Solà, de 

Girona, un censal de 6 lliures de pensió. 
N. Miquel Vila. 17 x 33 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 110. 
 
7899 
1508 juliol 23, Anglès 
Bartomeua, filla de Joan Prat, d’Anglès i esposa de Joan d’Aulina, defineix al 

seu pare la legítima per 55 lliures. 
N. Joan Castelló. 28 x 39 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 111. 
 
7900 
1646 juny 2, Girona 
Miquel Vergés, beneficiat de la seu, firma a Salvi Garrofa i Pasqual, de Vilobí, 

procurador de Pere Pixarrelles, i de la filla d’aquest. Maria Pixarrelles, esposa 
d’Esteve Pasqual i Pixarrelles, fill de dit Salvi, de 100 lliures, lluïció d’un censal 
creat per dit Pere el 1642. 

N. Pere Garriga. 37 x 22 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 113. 
 
7901 
1646 maig 12, Girona 
Magdalena Sabench, viuda de Salvi Sabench, pagès d’Anglès, firma rebut a 

Salvi Garrofa i Pasqual, ciutadà honrat de Barcelona veí de Vilobí, de 150 lliures 
en concepte de lluïció de censals creats a favor de Salvi Pixarrelles, germà de 
l’atorgant i la filla d’aquest, Maria, esposa d’Esteve Pixarrelles, i Pasqual, fill de 
dit Salvi. 

N. Pere Garriga. 54 x 23 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 114. 
 
7902 
1647 juny 1, Girona 



Maria Campasol i Planella, de Sant Amanç d’Anglès, i el seu fill Jeroni 
Planella, firmen rebut a Salvi Garrofa i Pasqual, ciutadà honrat de Barcelona 
domiciliat a Vilobí, procurador de Pere Pixarrelles, pagès d’Anglès, de 16 lliures, 
capital d’un censal d’una quartera de blat que Gaspar Gasull àlies Prat, d’Anglès, 
havia creat el 1548 a favor de Salvador Planella. 

N. Pere Garriga. 19 x 23 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 115. 
 
7903 
1647 juliol 27, Girona 
El convent de la Mercè de Girona, firma rebut capitularment a Salvi Garrofa i 

Pasqual, ciutadà honrat de Barcelona resident a Vilobí, de 21 lliures a lluïció d’un 
censal venut per Montserrat Hort, pagès de Riudellots de la Selva. 

N. Pere Garriga. 23 x 21 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 116 
 
7904 
1547 juny 19, Anglès 
Joan Roures del Clos, d’Anglès, ven a Miquela Pixarrelles, viuda de Joan 

Pixarrelles, i al fill d’aquests, Sebastià, el dret que té a que aquests facin una tanca 
en un cert camí per 4 ducats d’or. 

N. Gaspar Vidal. 47 x 27 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 117 
 
7905 
1647 juny 4, Girona 
Pere Ribes i MasBernat, d’Anglès, i la seva esposa, Margarida Masbernat i 

Ribes, viuda en primeres núpcies de Guerau Ferrer, també d’Anglès, firmen rebut 
a Salvi Garrofa i Pasqual, de Vilobí, de 60 lliures, a lluïció d’un censal venut per 
Pere Pixarrelles, a dita Margarida. 

N. Pere Garriga. 25 x 25 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 118. 
 
7906 
1600 agost 17, Anglès 
Francesc Sampsó, cambrer del monestir de Sant Pere de Galligants, redueix a 

Antic Pixarrelles, d’Anglès, les tasques que aquest ha de pagar-li, a una quartera 
de blat. 

N. Gaspar Blanc. 45 x 18 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 119. 
 
7907 
1647 juny 1, Girona 
Sebastià Panella, ferrer de la Cellera, firma rebut a Salvi Garrofa i Pasqual, de 

Vilobí, de 40 lliures, a lluïció d’un censal de 40 sous venut per Antic Pixarrelles, a 
Bernat Deu, paraire d’Anglès, el 1588. 

N. Pere Garriga. 22 x 21 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 120. 
 
7908 
1647 juny 6, Girona 
Baldiri Suibès, pagès de Sant Esteve de Llémena, firma rebut a Salvi Garrofa, 

de Vilobí, de 60 lliures a lluïció d’un censal venut per Francesc Prat d’Anglès el 
1612 a Miquel Gasull. 

N. Pere Garriga. 33 x 25 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 121. 
 



7909 
1638 juny 29, Girona 
Miquel Clos, propietari del mas Clos de la Cellera d’Anglès, firma rebut a Pere 

Pixarrelles, del mateix lloc, de 15 lliures procedents del preu de venda del mas Prat 
de la Cellera, a lluïció d’un censal que Joan Pandis àlies Prat i Caterina Prat 
havien venut a Esteve Clos el 1571. 

N. Josep Miquel Mascort . 24 x 16 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 122. 
 
7910 
1595 febrer 26, Amer 
Pere Solera, paraire d’Amer, firma rebut a Francesc Simonet àlies Prat, 

d’Anglès, de 12 lliures, a lluïció d’un censal venut el 1548 per Gaspar i Caterina 
Gasull i Prat a Benet Solera. 

N. Benet Mercader. 18 x 17 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 124. 
 
7911 
1648 octubre 15, Girona 
Els administradors de l’hospital d’Anglès firmen rebut a Salvi Garrofa i 

Pasqual, de Vilobí, de 16 lliures, a lluïció d’un censal venut per Antoni Pixarrelles, 
a favor del mateix hospital el 1588. 

N. Pere Garriga. 25 x 15 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 126. 
 
7912 
1632 agost 24, Girona 
Miquel Clos, de la Cellera, firma rebut a Pere Pixarrelles, veí de Domeny, de 

21 lliures 15 sous, en concepte de pensions endarrerides d’un censal venut per Joan 
Pandis àlies Prat a favor d’Esteve Clos, avi de l’atorgant, l’any 1571. 

N. Josep Miquel Mascort . 21 x 22 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 127. 
 
7913 
1647 juny 1, Girona 
Antoni Güell i Carreres, pagès d’Anglès, el seu fill Pere Carreres i la seva 

esposa, Mariàngela Carreres, propietària del mas Carreres, firmen rebut a Salvi 
Garrofa i Pasqual, de Vilobí, de 24 lliures a lluïció d’un censal de pensió 2 
quarteres de blat, venut per Joan Cuc i Prat i el seu fill Marc Prat a Jaume 
Carreres el 1518, i que Antic Pixarrelles, s’encarregà en comprar el mas Prat. 

N. Pere Garriga. 19 x 23 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 128. 
 
7914 
1646 maig 12, Girona 
Magdalena, viuda de Salvi Sabench, d’Anglès, i el seu fill Salvi, firmen rebut a 

Salvi Garrofa i Pasqual, de Vilobí, de 200 lliures a lluïció d’un censal venut per 
Pere Pixarrelles, l’any 1642. 

N. Pere Garriga. 39 x 23 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 129. 
 
7915 
1648 desembre 15, Girona 
Baldiri Mercader, sastre d’Anglès, com a procurador de Ramon Torrell i 

Jeroni Perarnau, jurats i administradors de l’hospital de la mateixa vila, firma 
rebut a Salvi Garrofa i Pasqual de Vilobí, de 6 lliures 10 sous, a lluïció d’un censal. 



N. Pere Garriga. 23 x 15 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 130. 
 
7916 
1621 febrer 9. G. 
Roc Cos, abans paraire i ara prevere d’Amer, com a procurador de Francesc 

Copons, abat del monestir d’Amer, firma rebut a Antic Pixarrelles, pagès 
d’Anglès, de 25 lliures, foriscapi de la venda feta a aquest darrer per Climent Prats 
del mas Prats d’Anglès. 

N. Miquel Mascort . 20 x 21 cms.+131. 
 
7917 
1647 novembre 19, Girona 
El prior i comunitat del dominics de Girona, firmen rebut a Salvi Garrofa i 

Pasqual de Vilobí, de 22 lliures, a lluïció d’un censal creat per Gaspar Gasull àlies 
Prat, d’Anglès, que feia Maria Pixarrelles, propietària del mas Prat. 

N. Pere Garriga. 32 x 24 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 132. 
 
7918 
1646 juny 2, Girona 
Miquel Pla, pagès de Brunyola, firma rebut a Salvi Garrofa i Pasqual de 

Vilobí, de 100 lliures, a lluïció d’un censal venut per Pere Pixarrelles a l’atorgant i 
el seu pare, Salvi Negre i Pla el 1638. 

N. Pere Garriga. 35 x 23 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 133. 
 
7919 
1644 setembre 10. Girona 
Miquel Moner, administrador de la causapia fundada per Benet Moner, rector 

de Vilablareix, firma rebut a Salvi Garrofa i Pasqual de Vilobí, de 30 lliures, part 
de dot i aixovar donat per Esteve Pasqual Pixarrelles, fill de dit Salvi, a favor de 
Maria, filla de Pere Pixarrelles, d’Anglès. 

N. Pere Garriga. 20 x 14 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 134. 
 
7920 
1643 agost 29, Girona 
Pere Pixarrelles, pagès de la Cellera d’Anglès, la seva filla Maria, esposa 

d’Esteve Pasqual i Pixarrelles, a fi d’obviar deutes que tenen amb certs censalistes, 
fan procura a Salvi Garrofa i Pasqual, de Vilobí, per lluïr censals. 

N. Pere Garriga. 30 x 24 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 135. 
 
7921 
1395 maig 17, Anglès 
Francesca, viuda de Bernat de Masganya, de la Cellera d’Anglès, a causa de 

necessitat que passa, ven a Bernat de Soler, de Sant Julià de “Loreto”, una feixa 
situada a Anglès, indret de Canet, que es té pel senyor del castell d’Anglès, per 40 
sous, amb reserva d’una copa d’oli de cens en violari. 

N. Bernat de Bruns. 26 x 35 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 137. 
 
7922 
15.. març 2 



Pere Boscà, sagristà del monestir d’Amer, defineix a Francesc Simonet àlies 
Prat, d’Anglès, certs deutes de censos endarrerits. 

N. Benet Mercader i Caldeduch. 28 x 17 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 138. 
 
7923 
1277 octubre 2 
Arnau Pagès de Boada, de la vall d’Amer, cedeix a Pere de Prat, de la vall 

d’Anglès, i a la seva esposa Maria tots els seus drets sobre el mas Pagès i sobre una 
terra situada al pla de Graner, d’Anglès, per 90 sous. 

N. Pere de Plancha, d’Amer. 13 x 22 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 139. 
 
7924 
1584 setembre 14, Anglès 
Concòrdia entre Antic Pixarrelles i Sebastiana Ribes, d’Anglès, sobre el pas de 

l’aigua pel prat del mas Pixarrelles, a fi de regar el camp dit d’en Julià propi del 
mas Ribes. 

N. Benet Mercader i Caldeduch. 26 x 26 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 140. 
 
7925 
1531 agost 16, Anglès 
(...), propietari del mas Prat d’Anglès, ven a Sebastià i Bartomeu Pixarrelles, 

del mateix lloc una castanyeda que té a Anglès, pel preu de 15 lliures. 
Sense cloure. 27 x 29 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 142. 
 
7926 
1619 febrer 21, Anglès 
Antic Pixarrelles, i Miquel Ribes, tots d’Anglès, fan concórdia per la qual el 

primer es compromet a donar al segon camí per la Trilla Vella cap a Aulet. 
N. Gaspar Blanc. 22 x 44 cms. Català.+Pies Memòries, Anglès I, 143. 
 
7927 
1520 desembre 23 
Sentència arbitral de Salvi Cuc, Pere Viader i Salvi Comarrodona, d’Anglès, 

en una qüestió entre Esteve Vinyoles i Joan Pixarrelles, del mateix lloc, sobre dret 
de pas. 

N. Gaspar Vidal. 30 x 26 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 145. 
 
7928 
1436 febrer 24, Anglès 
Jaume Pixarrelles, permuta amb Jaume Riba, tots dos d’Anglès, una terra dita 

la Tria Vella, situada prop de l’església de Sant Just, per una altra peça, dita la 
Roureda, situada prop del mas Pixarrelles. 

Sense cloure. 55 x 30 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 146. 
 
7929 
1644 abril 14, Girona 
Els protectors dels aniversaris de Sant Feliu de Girona, firmen rebut a 

Magdalena Sabench, d’Anglès, a lluïció d’un censal de 200 sous, d’un altre censal 
que dita Magdalena rep de Pere Pixarrelles, d’Anglès 

N. Pere Garriga. 27 x 34 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 147. 



 
7930 
1561 agost 30, Amer 
Joan Roure, d’Anglès, ven a Antic Pixarrelles, del mateix lloc, el dret de lluïr i 

quitar una terra dita Camp de l’Hort, per 6 lliures. 
N. Segimon Planes. 64 x 28 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 148. 
 
7931 
1469 abril 10, Amer 
Bartomeu Vidal, de Santa Maria d’Anglès, Joan Corspineda, natural de Sant 

Martí de Sobremont i veí d’Amer, i Margarida, esposa d’aquest i filla de dit 
Bartomeu, propietària del mas Vidal d’Anglès, venen a Francesc Prat, del mateix 
lloc, una terra dita Camp de les Forques, d’1’5 vessana de cabuda, per 8 lliures. 

Sense cloure. 27 x 24 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 149. 
 
7932 
1619 desembre 12, Girona 
Joan Baptista Llorens, ciutadà de Girona, firma rebut a Antic Pixarrelles, 

pagès de la Cellera d’Anglès, de 48 lliures a lluïció d’un censal venut per Francesc 
Prat a fabor de Segimon Gornés, pagès de Plantadís. 

N. Miquel Mascort . 32 x 32 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 150. 
 
7933 
1544 maig 25, Anglès 
Anna Colomer, viuda de Joan Pixarrelles, pagès d’Anglès, amb consentiment 

del seu pare, Bartomeu Colomer, firma rebut a la seva sogra, Miquela Pixarrelles, 
de 50 ducats que havia aportat en dot i de 40 sous rebuts del marit en llegat. 

N. Gaspar Vidal. 11 x 33 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 151. 
 
7934 
1530 abril 3, Anglès 
Testament de Marc Prat, d’Anglès, que pren per marmessors el sagristà 

d’Anglès, el seu pare Joan Prat, i el seu cunyat, Bartomeu Clos; elegeix sepultura a 
Santa Maria [de la Cellera] d’Anglès; disposa sufragis; llega a la seva esposa Joana 
10 lliures i li firma el dot de 60. 

N. Antoni Posas. 24 x 31 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 152. 
 
7935 
1378 desembre 26, Anglès 
Francesc Ballester, d’Amer, que té unes terres que havien estat del mas Pi de 

Gallissà, situades a la parròquia d’Anglès, a la muntanya de Montgorner i que 
afronten amb el riu Ter, les estableix a Pere de Prat, d’Anglès, a cens de 2 sous, 
amb reserva de directe domini per al monestir de Sant Pere de Galligants. 

N. Pere de (...). 38 x 40 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 154. 
 
7936 
1541 maig 12, Anglès 
Joan Roures, pagès d’Anglès, ven a Gaspar Pixarrelles, del mateix lloc, a carta 

de gràcia, una castanyeda dita Romagosa, de 6 vessanes de cabuda, per 12 lliures. 
N. Gaspar Vidal, prevere. 30 x 33 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 155. 



 
7937 
1348 maig 27 
Cabrevació que fan Ramon de Puig, Joan de Pi, Pere de Guilibert, Bonanat de 

Nogfuer, Pere Oliver àlies Resclosa i Guillem Guinart, tots del veïnat de Gallissà 
d’Amer, a Bonanat Ballester, també d’Amer., de béns situats al terme d’Amer. 

N. Bernat Tuffarer, d’Anglès. 74 x 30 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 156. 
 
7938 
1585 abril 7, Anglès 
Joan Roure, propietari del mas Roure d’Anglès, ven a Antic Pixarrelles, del 

mateix lloc, el dret de lluïr i quitar una terra situada a Anglès, dita la Retxa, d’1’5 
vessana, per 8 lliures. 

Sense cloure. 32 x 35 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 157. 
 
7939 
1467 febrer 9, Anglès 
Bartomeu Vidal, d’Anglès, ven a Bernat Prat, del mateix lloc, dues peces de 

terra situades a Anglès, indret de Pla de Gorner, que són a directe domini de Joan 
Sarriera, cavaller senyor del castell d’Anglès, per 66 sous. 

N. Ramon Mercader. 27 x 35 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 158. 
 
7940 
(1322) 1323 febrer 9 
Berenguer de Palol, ardiaca d’Empúries de la seu, declara a Pere de Prat 

d’Asnglès lliure de les obligacions que per ell havia pres. 
N. Pere Massanet, de Girona 15 x 24 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 159. 
 
7941 
1548 novembre 11, Anglès 
Gaspar Gasull àlies Prat, pagès, i Caterina, esposos de Santa Maria [de la 

Cellera] d’Anglès, venen a Salvador Poses àlies Planella, de Sant Amanaç, terme 
d’Anglès, una migera de blat censal per 12 lliures. 

N. Gaspar Vidal, prevere. 72 x 33 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 160. 
 
7942 
1647 octubre 5, Girona 
Sebastià Planella, ferrer d’Anglès, firma rebut a Esteve Pasqual i Pixarrelles, 

de 55 lliures, 11 sous i 2 d., per lluïr i quitar una castanyeda de 2 vessanes situada a 
Anglès, que havia estat del mas Roures i que li havia venut Francesc Prat. 

N. Pere Garriga. 25 x 23 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 162. 
 
7943 
1643 juliol 23, Girona 
Sebastià Planella, ferrer d’Anglès, firma rebut a Esteve Pasqual i Pixarrelles i 

Maria Pixarrelles, de 150 lliures a lluïció d’un censal venut el 1633 per Bernat Déu, 
paraire d’Anglès 

N. Pere Gariga. 19 x 23 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 167. 
 
7944 



1408 setembre 29, Anglès 
Bernat d’Anglasell, de Sant Julià del Llor, firma rebut a Joan de Prat, 

d’Anglès, de tot el preu del mas o masoveria de Sant Just i de cent arbres que li 
havia venut. 

N. Bernat Tuffarer. 10 x 32 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 168. 
 
7945 
1621 febrer 21, Girona 
Joan Renart àlies Masgrau, de Riudellots de la Selva, per sí i per Antic Clos, 

d’Anglès, com a tutors dels fills de Miquel Gasull, també d’Anglès, firmen rebut a 
Antic Pixarrelles, de 6 lliures, per dues pensions d’un censal de 60 lliures, venut 
per Francesc Prat, pagès del Plademont d’Anglès, i de 46 sous de despeses. 

N. Miquel Mascort . 44 x 23 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 169. 
 
7946 
1623 febrer 4, la Cellera 
Antoni Tos, propietari del mas Tos de Massanes, reconeix a en Pixarrelles, 

d’Anglès, oncle seu i tutor testamentari, que ha donat bon compte de tota la seva 
tutoria, per un total de 1.400 lliures d’ingressos i despeses. 

N. Josep Miquel Mascort. 33 x 28 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 171. 
 
7947 
1595 abril 23, Amer 
Joan Miralpeix, d’Anglès, firma rebut a Joan Prat de 8 lliures, a lluïció d’un 

censal de pensió 3 vuitans de blat, creat el 1518. 
N. Benet Mercader. 15 x 21 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 172. 
 
7948 
1578 gener 25, Girona 
Bernat Joals, pagès de Riudellots de la Selva, fa donació per causa de núpcies a 

la seva germana Margarida de 150 lliures i aixovar, que ella constitueix en dot per 
a Antic Pixarrelles, d’Anglès 

N. Bernat Caselles, 36 x 40 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 173. 
 
7949 
1562 agost 18, Anglès 
Gaspar Gasull àlies Prat i la seva esposa Caterina, propietària del mas Prat 

d’Anglès, venen a Sebastià Pixarrelles, del mateix lloc, 11 octaus de castanyes de 
cens per 10 lliures. 

N. Pere Quer. 43 x 56 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 174. 
 
7950 
1597 gener 18, Anglès 
Antic Pixarrelles, d’Anglès, ven a Miquel Coll àlies Planes, pagès d’Estanyol, 

un censal de 13 sous de pensió per 13 lliures, i hipoteca una terra de 10 vessanes de 
cabuda, dita el Ribot, que té a directe domini del monestir de Sant Pere de 
Galligants. 

N. Benet Mercader i Caldeduch. 61 x 43 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 175. 
 
7951 



1533 juliol 13, Anglès 
Arbitratge d’Antic de Cabrera, governador dels vescomtats de Cabrera i de 

Bas, i d’Antoni Lentes, jutge dels mateixos, entre Bartomeu Riba, Pere Riba, fill 
seu i Joan Roures àlies Riba, gendre de dit Bartomeu, d’una part, i Joan 
Pixarrelles, i la seva mare Miquela, tots d’Anglès, sobre dret de pas de l’aigua per 
al molí d’en Roure. 

N. Gaspar Vidal. 31 x 33 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 176. 
 
7952 
1413 abril 17, Anglès 
Guillem de Riba, beneficiat del monestir d’Amer, procurador de Guillem 

Mariner, prevere de capítol de la seu i sots-colꞏlector papal, administrador del 
monestir per mort de l’abat Bernat de Pontons, enfranqueix Pere de Prat, de Santa 
Maria [de la Cellera] d’Anglès, per 77 sous. 

N- Dalmau Tuffarer. 22 x 25 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 177. 
 
7953 
1436 maig 28, Amer 
L’abat Ramon, del monestir d’Amer, enfranqueix Joan Prat, de 55 anys, veí 

d’Anglès, per 2 florins d’or d’Aragó. 
N. Bartomeu Collell. 18 x 37 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 177bis. 
 
7954 
1401 octubre 15, Anglès 
Dalmau de Puig, de Plantadís, parròquia d’Anglès, firma rebut a Joan de Prat, 

del mateix lloc, de 7 lliures a lluïció d’un censal. 
N. Pere de Colomer. 11 x 42 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 178. 
 
7955 
1520 octubre 18, Amer 
Margarida Gasull, viuda de Guerau Gasull, d’Anglès, cedeix a Andreu 

Gravalosa, de Sant Martí Sacalm, un censal de 60 sous de pensió que rep de 
Miquel Prats, d’Anglès, per 60 lliures. 

Sense cloure. Còpia de 1620. 16 c 25 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 179. 
 
7956 
1542 maig 9, Anglès 
Jaume Riera, pagès de Plantadís, parròquia de Santa Maria [de la Cellera] 

d’Anglès, firma rebut a Esteve Clos, del mateix lloc, de 48 lliures, preu de la venda 
a carta de gràcia d’una terra situada a Anglès. 

N. Pere Vidal, prevere. 18 x 28 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 180. 
 
7957 
1609 març 22, Anglès 
Concòrdia entre Guerau Gasull i Antic Pixarrelles, tots d’Anglès, per la qual 

dit Gasull s’obliga a donar camí a fi que dit Pixarrelles, pugui anar a l’aulet que té 
prop de la Casa Petita d’Isern. 

N. Gaspar Blanc. 38 x 20 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 185. 
 
7958 



1518 mar+ 25, Anglès 
Joan Prat i el seu fill Marc Prat, de Santa Maria [de la Cellera] d’Anglès, 

venen a Joan Miralpeix, sabater d’Anglès, tres octaus de blat censals pel preu de 8 
lliures. 

N. Pere Vidal. 30 x 52 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 186. 
 
7959 
1533 gener 17, Anglès 
Bartomeu Calm, de Sant Martí de Llémena, firma rebut a Joan Prat, pagès de 

Santa Maria [de la Cellera] d’Anglès, de 15 lliures, part de les 30 del dot de 
Margarida, esposa de l’atorgant i germana del darrer. 

N. Gaspar Vidal. 12 x 22 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 187. 
 
7960 
1343 novembre 4 
Pere de Gornet i Astruga, esposos d’Anglès, venen a Joan Pi de Gallissà, 

d’Amer, una terra situada a Anglès indret de Treslomont, que afronta amb el riu 
Ter i és a directe domini del cambrer de Sant Pere de Galligants, per 12 sous. 

N. Bonanat Ballester. 32 x 31 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 188. 
 
7961 
1517 agost 27, Anglès 
Salvi Roures i Marc Roures del Clos, de Santa Maria d’Anglès, firmen a Joan 

Pixarrelles, nét i gendre seu resspectivament, debitori de 20 lliures, dot de 
Margarida, néta i filla dels atorgants i futura esposa d’Antoni Reverter. 

N. Pere Vidal, d’Anglès 
13 x 29 cm 
+Pies Memòries, Anglès I, 189. 
 
7962 
1525 juliol 23, Amer 
Marc Fàbrega àlies Ter, i la seva esposa Antiga, propietària dels masos Ter i 

Guinard, d’Amer, venen a Joan Moner, d’Anglès, una terra del mas Guinard, 
dituada a Anglès, indret de Coll de Bria, de 3 vessanes, per 6 lliures 17 sous. 

N. Pere Vidal. 43 x 31 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 190. 
 
7963 
1630 abril 2, Anglès 
Antoni Güell i Carreres, d’Anglès, firma rebut a Pere Pixarrelles, pagès del 

Plademont d’Anglès, de 14 lliures 8 sous, a pagament de totes les pensions d’un 
censal de 24 sous venut per Joan Cuc i Prat i el seu fill Joan Prat a Joan Carreres 
el 1518. 

N. Gaspar Arimany. 29 x 15 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 191. 
 
7964 
1516 agost 23, Anglès 
Pere Valls àlies Reverter, de Sant Climent d’Amer, fa heretament al seu fill, 

amb reserva de 15 lliures. 
N. Pere Vidal, d’Anglès 21 x 30 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 192. 
 



7965 
1343 novembre 4 
Pere Torner i Astruga, esposos d’Anglès, venen a Bonanat de Noguer, del 

veïnat de Gallissà, parròquia d’Amer, una terra i bosc situats a Anglès, indret de 
Treslomont, que és a directe domini de Sant Pere de Gallingants, per 12 sous. 

N. Bonanat Ballester. 33 x 27cms.+Pies Memòries, Anglès I, 249. 
 
7966 
1639 abril 3, Girona 
a) Joana Roure, viuda de Llorenç Port i Roure, d’Anglès, fa donació a la seva 

filla Marianna de 40 lliures en vista al matrimoni amb Francesc Domènech, pagès 
de Franciac. 

b) Marianna, filla de Llorenç Port i Joana Roure, defineix a la seva mare la 
legítima. 

N. Josep Miquel Mascort. 41 x 29 cms.+Pies Memòries, Anglès I, 272 
 
7967 
1308 octubre 31 
Arnau de Riba, de la vall d’Anglès, la seva filla Maria i el marit d’aquesta, 

Bernat, estableixen a Ramon de Prat i Cecília, esposos de la mateix avall, unes 
terres que tenen per la cambreria de Sant Pere de Galligants als indrets de Pujol i 
Prat, a tasca i cens d’un parell de capons. 

N. Bartomeu de Catllar, d’Amer. 30 x26 cms. +Pies Memòries, Anglès II, 17 
 
7968 
1559 setembre 7, Anglès 
Gaspar Gasull, d’Anglès, ven als aniversaris de Santa Maria d’Anglès un 

censal de 6 sous per 6 lliures. 
N. Miquel Mercader. 45 x 32 cms. +Pies Memòries, Anglès II, 18 
 
7969 
1556 gener 26, Anglès 
Gaspar Gasull àlies Prat, d’Anglès, i Caterina Prat, esposos, venen a Miquel 

Mercader, sagristà de Santa Maria d’Anglès, com a protector dels aniversaris de 
l’església, un censal d’11 lliures per 11 sous, pel qual donen com a fermances 
Francesca Bonmatí, del veïnat de Cabanes de Constantins i el fill d’Aquesta, 
Guerau Bonmatí. 

N. Miquel Mercader. 57 x 37 cms. +Pies Memòries, Anglès II, 20. 
 
7970 
1619 desembre 8, la Cellera 
Miquel Artibalga, procurador de Climent Prats, de la Cellera, dòna possessió a 

Antic Pixarrelles, del mateix lloc, del mas Prats que dit Climent li ha venut. 
N. Miquel Mascort, de Girona 25 x 24 cms. +Pies Memòries, Anglès II, 21. 
 
7971 
1404 octubre 21, Anglès 
Jaume de Pixarrelles i la seva esposa Maria, de la cellera de Santa Maria [de la 

Cellera] d’Anglès, venen a Vidal de Pixarrelles i al fill d’aquest, Pere, una vinya i 



bosc situada a l’esmentada parròquia, indret de Coll de Gria, que és a domini 
directe de Bernat de Cabrera, senyor del castell d’Anglès, per 100 sous. 

N. Ramon Tuffarer, d’Anglès 46 x 28 cms. +Pies Memòries, Anglès II, 24. 
 
7972 
1595 setembre 20, Sant Julià del Llor 
Caterina Janer, esposa de Rafael Boada, pagès de Sant Climent d’Amer, firma 

rebut a Francesc Timonet àlies Prat, pagès d’Anglès, de 30 lliures i aixovar, en 
concepte de legítima. 

N. Benet Mercader i Caldedeuch. 29 x 32 cms. +Pies Memòries, Anglès II, 29. 
 
7973 
1599 gener 31, Amer 
Martirià Blanquera, pagès d’Amer, fa donació de 40 lliures de legítima i 

aixovar a la seva germana Magdalena, que es proposa de contreure matrimoni 
amb Joan Roure, de la Cellera d’Anglès. 

N. Antoni Bonet. 17 x 32 cms. +Pies Memòries, Anglès II, 30. 
 
7974 
1638 juny 29, Girona 
Miquel Clos, propietari del mas Clos de la Cellera d’Anglès, permuta amb 

Pere Pixarrelles, del mateix lloc, unes feixes situades al pla de Pixarrelles; una 
abans dita Cavalloreta, d’una vessana, una altra vessana del camp Palou i un camp 
dit Quadró, d’1’5 vessanes, per altres terres a descriure en escriptura diversa. 

N. Miquel Mascort . 45 x 23 cms. +Pies Memòries, Anglès II, 31. 
 
7975 
1321 desembre 12 
Pere de Serinyà i la seva esposa Raimunda, de la vall d’Anglès, venen a Pere de 

Murta i a Guillema, esposos, una terra dita de Ribes, que és a directe domini del 
noble Bernat de Cabrera, per 28 sous. 

N. Dalmau d’Anglasell, d’Anglès, 24 x 22 cms. +Pies Memòries, Anglès II, 33. 
 
7976 
1327 agost 11, Anglès 
Pere de Reixach, la seva esposa Berenguera i el seu fill Ramon, de la vall 

d’Anglès, venen a Pere de Cases i Margarida, esposos, mitja migera que reben 
sobre quatre feixes situades prop del mas de Clos d’Anglès, pel preu de 80 sous. 

N. Dalmau d’Anglasell, clergue. 43 x 26 cms. +Pies Memòries, Anglès II, 34. 
 
7977 
(1333) 1334 febrer 28 
Berenguer de Prat, d’Anglès, fa heretament a Elicsendis, filla seva i de Maria, 

primera esposa seva, del seu mas Prat, amb reserva de violari per ell i per 
Ermessendis, segona esposa seva, i amb reserva del camp de Mosquer, situat prop 
de les Forques; i dita Elicsendis dota amb 800 sous el seu futur marit, Arnau de 
Gitboll o Girbal de Gallissà, de qui rep el tantumdem, tot hipotecat sobre el mas de 
Prat, que es té per l’abat d’Amer. 

N. Ramon Vidal, del castell d’Anglès. Carta partida. 48 x 28 cms. +Pies 
Memòries, Anglès II, 37. 



 
7978 
1610 febrer 5, Girona 
Segimon Solà, notari de Girona, reconeix a Miquel Ribes, del Plademunt 

d’Anglès, que del preu de la venda feta a carta de gràcia per Francesc Prat, 
propietari del mas Prat del Plademunt a dit Miquel Ribes, n’ha rebut 55 lliures a 
satisfació d’un violari venut per dir Prat. 

N. Miquel Vila. 59 x 35 cms. +Pies Memòries, Anglès II, 38. 
 
7979 
1343 desembre 29 
Bernat Andraldi, clergue, procurador de l’abat Guiu d’Amer, firma a Pere de 

Fontcoberta, de Santa Maria d’Anglès, un tros d’avellaners situat a Amer, al Puig 
de Llobet, que fa cens de 18 diners, per 50 sous. 

N. Bonanat Ballester, d’Amer. S. Ramon de Peradalta. 22 x 30 cms. +Pies 
Memòries, Anglès II, 40. 

 
7980 
(1275) 1276 febrer 24 
L’abat Berenguer del monestir d’Amer estableix a Pere de Prat, d’Anglès i a la 

seva esposa Maria mitja feixa de terra situada a la muntanya de Castell Llobet, a 
cens de 4 diners, per 2 sous 6 diners d’entrada. 

N. Bartomeu de Catllar, d’Amer. 19 x 26 cms. +Pies Memòries, Anglès II, 41. 
 
7981 
1519 maig 9, Anglès 
Pere Serra àlies Riera, de Santa Maria d’Anglès, veïnat de Plantadís, i la seva 

esposa Cecília, venen a Joan Pixarrelles, del mateix lloc, una terra situada a 
Anglès, indret de Granoera, pel 7 lliures. 

N. Pere Vidal. 77 x 30 cms. +Pies Memòries, Anglès II, 42. 
 
7981 
1595 setembre 3, Amer 
Pere Boada, pagès d’Amer, fa donació per causa de núpcies a la seva filla 

Rafaela de 120 lliures, que ella constitueix en dot per a Joan Prat, d’Anglès, futur 
espòs seu. 

N. Benet Mercader i Caldeduch. 24 x 33 cms. +Pies Memòries, Anglès II, 43. 
 
7982 
1560 febrer 18, Anglès 
Gaspar Gasull i Prat ven un censal de 23 lliures 10 sous de capital a favor dels 

aniversaris comuns de Santa Maria [de la Cellera] d’Anglès, i dòna com a 
fermança Francesca Bonmatí, de Constantins. 

N. Miquel Mercader. 39 x 54 cms. +Pies Memòries, Anglès II, 44. 
 
7983 
1281 maig 5, Amer 
Bernat de Puiggalí i la seva esposa, Ermessendis de Boadella, de Sant Climent 

d’Amer, estableixen a Bernat de Prat, de la vall d’Anglès, i a Pere de Pererol i 



Berenguer de Pererol, de Sant Climent, una feixa de bosc situada a Sant Climent, 
al cim de Sant Pere, a cens de 18 diners, per 20 sous d’entrada. 

N. Pere de Planca, clergue. Carta partida. 23 x 24 cms. +Pies Memòries, Anglès 
II, 48. 

 
7984 
1596 febrer 27, Anglès 
Segimon Prat, fill de Gaspar Gasull àlies Prat i de Caterina Prat, d’Anglès, 

defineix a Francesc Prat, nebot seu, tots els seus drets sobre el mas Prat per 50 
lliures. 

N. Benet Mercader. 28 x 31 cms. +Pies Memòries, Anglès II, 49. 
 
7985 
1587 setembre 7, Anglès 
Joan Romeu, d’Anglès, ven a Galceran Olmera i Sarrovira, del mateix lloc, el 

dret de lluïr i quitar una terra, dita d’Arbosset, propia del mas Romeu d’Anglès, 
per 8 lliures. 

N. Benet Mercader i Caldeduch. 45 x 29 cms. +Pies Memòries, Anglès II, 50. 
 
7986 
1643 novembre 3, Girona 
Salvi Boada firma rebut a Esteve Pasqual i Maria Pixarrelles, tots d’Anglès, de 

120 lliures, a lluïció d’un censal venut per Antic Pixarrelles el 1638. 
N. Pere Garriga. 17 x 23 cms. +Pies Memòries, Anglès II, 52. 
 
7987 
1533 juliol 25, Anglès 
Joan Prat, de Santa Maria d’Anglès, ven a Bartomeu Pixarrelles, del mateix 

lloc, a carta de gràcia, una castanyeda dita Trilla, per 16 lliures. 
N. Pere Vidal. 40 x 31 cms. +Pies Memòries, Anglès II, 54. 
 
7988 
1389 setembre 5, Anglès 
Margarida, esposa de Guillem de Puigaspre, i Guillem Vivó, de la cellera de 

Santa Maria d’Anglès, venen a Francesc de Fanera la seva meitat indivisa que 
tenen amb Bartomeu de Vinyoles de Vall en una castanyeda situada a Anglès, 
indret de Coma de Sant Pere, per 47 sous. 

N. Pere de Colomer. 25 x 39 cms. +Pies Memòries, Anglès II, 55. 
 
7989 
1573 maig 10, Anglès 
Guerau Moner, pagès d’Anglès, revèn a Joan Roures del Clos, del mateix lloc, 

una terra que li havia comprat a carta de gràcia, situada a Anglès, indret 
d’Aiguals, dita Triacabells, per 35 lliures. 

N. Bernat Ribot. 51 x 23 cms. +Pies Memòries, Anglès II, 56. 
 
7990 
1610 desembre 19, Anglès 



Francesc Prat, d’Anglès, ven a Joan Vives àlies Panella, ferrer del mateix lloc, 
a carta de gràcia, dues peces de castanyers, una de dues vessanes i l’altra sense 
dimensions precisades, per 45 lliures. 

N. Gaspar Blanc. 63 x 25 cms. +Pies Memòries, Anglès II, 57. 
 
7991 
1647 setembre 7, Girona 
Miquel Ribes, propietari del mas Ribes del Plademont d’Anglès, firma rebut a 

Esteve Pasqual i Pixarrelles, de 78 lliures 7 sous a lluïció i quitació de dues terres 
del mas Prat, dita una Aulet de Sant Just, d’1’5 vessana, i l’altra Goan, de 2 
vessanes, venudes a carta de gràcia per Francesc Prat el 1610. 

N. Pere Garriga. 28 x 22 cms. +Pies Memòries, Anglès II, 58. 
 
7992 
1532 juliol 8, Amer 
Gabriela Buch, propietària del mas Buch de la Barroca, i el seu fill Rafael, 

venen a Joan Cuc àlies Prat, d’Anglès, un censal de 20 sous per 20 lliures. 
N. Bernat Vives. 51 x 38 cms. +Pies Memòries, Anglès II, 59. 
 
7993 
1418 febrer 24, Anglès 
Jaume Sarrovira, pagès d’Anglès, ven a Joan Prat i Bonanata, esposos de la 

mateixa parròquia, una terra i bosc del pla de Gorner, d’Anglès, per 65 sous. 
N. Ramon Tuffarer. 29 x 34 cms. +Pies Memòries, Anglès II, 71. 
 
7994 
1373 febrer 22, Anglès 
Mateu de Vinyoles de Mont i Bonanata, esposos d’Anglès, venen a Pere de Prat 

i al seu fill Jaume la meitat d’una terra de al qual els compradors tenen ja la 
meitat indivisa, que afronta amb l’era del mas Pixarrelles, per 50 sous. 

N. Bernat Tuffarer. 25 x 41 cms. +Pies Memòries, Anglès II, 74. 
 
7995 
1632 agist 31, Girona 
Salvi Posa i Costa, de Sant Dalmai, firma rebut a Pere Pixarrelles, pagès de la 

Cellera d’Anglès, de 10 lliures, que són part del preu de la venda feta per Climent 
Prat a Antic Pixarrelles, pare de dit Pere, del mas Prat, en concepte de pensions de 
censals. 

N. Josep Miquel Mascort . 25 x 17 cms. +Pies Memòries, Anglès II, 75. 
 
7996 
1601 gener 9, Girona 
Antiga Piferrer, viuda de Joan Riembau àlies Piferrer, pagès de Sant Medir, 

ven a Damià Fontanella i Balla, pagès d’Anglès, un erm de 12 vessanes situat a 
Sant Medir, més enllà del torrent de Rimau, per 60 lliures. 

N. Rafael Albert. 37 x 41 cms. +Pies Memòries, Anglès II, 78. 
 
7997 
1346 setembre 6 



Bernat de Vinyoles de Munt, propietari del mas Vinyoles de Munt d’Anglès, 
reconeix a Pere de Palol, d’Amer, tenir en comanda per ell una feixa situada prop 
de l’era del seu propi mas, per la que fa la meitat dels esplets a condició de rebre’n 
la meitat de la llavor. 

N. Bonnat Ballester, del castell d’Anglès 17 x 24 cms. +Pies Memòries, Anglès 
II, 78bis 

 
7998 
1365 octubre 19, Anglès 
Guillem de Ventajol, d’Anglès, ven a Ramon de Puig, de Plantadís, una terra 

situada al terme d’Anglès, indret de mas Pera, que és a directe domini de la 
cambreria de Sant Pere de Galligants, per 15 sous. 

N. Bernat Tuffarer. 32 x 39 cms. +Pies Memòries, Anglès II, 79. 
 
7999 
1429 desembre 28, Anglès 
Joan de Prat i Bonanata, esposos d’Anglès, permuten amb Jaume Pixarrelles, 

del mateix lloc, una terra situada a l’indret d’Estany per una altra de l’indret de 
Grau. 

N. Jaume Fuster. 31 x 51 cms. +Pies Memòries, Anglès II, 79. 
 
8000 
1378 agost 22, Anglès 
Francesca, filla de Guillem Valentí i de Francesca, de Sant Gregori, constitueix 

en dot a Pere de Prat, fill de Pere i Bonanata, d’Anglès, 900 sous, amb reserva de 
200 per testar, dot que dit Pere correspon amb el tantumdem i hipoteca sobre 
possessions que es descriuen, situades a Anglès, entre els quals el mas de Prat. 

Sense cloure. Carta partida. 53 x 38 cms. +Pies Memòries, Anglès II, 80. 
 
8001 
1315 abril 25 
Bernat de Riba i Maria, esposos de la vall d’Anglès, venen a Ramon de Prat, la 

seva esposa Cília, el seu fill Berenguer i l’esposa d’aquest, Maria, una feixa situada 
sobre el mas de l’atorgant, amb la meitat d’una aulina i un suro, per 10 sous, amb 
reserva de cens pel cambrer de Sant Pere de Galligants. 

N. Dalmau d’Anglasell, d’Anglès 30 x 26 cms. +Pies Memòries, Anglès II, 82. 
 
8002 
1556 
Gaspar Gasull de Prat i la seva esposa Caterina Prat, propietaris del mas Prat 

d’Anglès, venen a Sebastià Pixarrelles, a carta de gràcia una castanyeda situada a 
la Coma de Sant Pere, per 9 lliures. 

Sense cloure. 34 x 36 cms. +Pies Memòries, Anglès II, 84. 
 
8003 
1308 octubre 30 
Arnau de Riba, la seva filla Maria i el marit d’aquesta, Bernat, de la vall 

d’Anglès, estableixen a Ramon de Prat, de la mateixa vall, una terra que tenen per 
la pabordia de Desembre de la seu a Anglès, indret de Prat, a cens d’una gallina, 
per 3 sous d’entrada. 



N. Bartomeu de Catlalr, d’Amer. 27 x 25 cms. +Pies Memòries, Anglès II, 86. 
 
8004 
1613 octubre 29, Girona 
Antic Pla, propietari del mas Pla de Sant Julià del Llor, i el seu fill Francesc 

Pla venen a Antic Pixarrelles, d’Anglès un erm situat al Plademunt d’Anglès, que 
afronta amb el Ter i el molí d’en Sabench, i un altre erm amb roures, per 30 
lliures. 

Sense cloure. 37 x 30 cms. +Pies Memòries, Anglès II, 87. 
 
8005 
/1343) 1344 març 15 
Pere de Moner i Sibilꞏla, de la parròquia d’Anglès, venen a Pere de Murtra, dit 

Domènec, i al seu fill Pere, una terra situada a Anglès, indret de ses Ribes, que es té 
pel cambrer de Sant Pere de Galligants, per 40 sous. 

N. Bonanat Ballester, d’Anglès. 29 x 38 cms. +Pies Memòries, Anglès II, 88. 
 
8006 
1623 abril 12, Anglès 
Margarida Carreres, esposa d’Antoni Güell i Carreres, d’Anglès, firma rebut 

a Antic Pixarrelles, de 13 lliures procedents del preu de venda del mas Prats, a 
lluïció d’un censal venut per Joan Prat a Pere Carreres, el 1532 i d’11 lliures de 
pensions endarrerides. 

N. Gaspar Arimeny. 47 x 29 cms. +Pies Memòries, Anglès II, 90. 
 
8007 
1378 agost 22, Anglès 
Pere de Prat i Bonanata, esposos de Santa Maria d’Anglès, fan heretament al 

fill Pere del mas Prat, amb millora i reserva de 100 sous per testar. 
N. Pere de Colomer. Carta partida 43 x 39 cms. +Pies Memòries, Anglès II, 93. 
 
8008 
1599 desembre 30, Blanes 
Gastó de Montcada, marquès d’Aitona, atès que Antic Clos, Antic Pixarrelles i 

Bernat Monjo en nom de la universitat dels veïns d’Anglès li han demanat 
d’establir a aquest lloc fleca i taverna, la concedeix amb caràcter exclussiu contra 
pagament de 200 lliures, a cens d’un sou. 

Sense cloure. 43 x 34 cms. +Pies Memòries, Anglès II, 94 
 
8009 
1546 abril 14, Anglès 
Joan Roures del Clos, propietari del mas Roures del Clos de Santa Maria 

d’Anglès, a causa d’indigència ven a Gaspar Pixarrelles una terra plantada de 
castanyers, de 8 vessanes, dita Relliscosa, pel preu de 9 ducats d’or. 

N. Gaspar Vidal. 28 x 34 cms. +Pies Memòries, Anglès II, 95. 
 
8010 
1545 març 28, Anglès 



Joan Roures del Clos, propietari del mas Roures del Clos de Santa Maria 
d’Anglès, a causa d’indigència ven a Gaspar Pixarrelles una terra, dita Palomeres, 
pel preu de 20 lliures. 

N. Gaspar Vidal. 35 x 33 cms. +Pies Memòries, Anglès II, 95bis 
 
8011 
1542 setembre 11, Anglès 
Joan Roures del Clos, propietari del mas Roures del Clos de Santa Maria 

d’Anglès, ven a Gaspar Pixarrelles una terra, dita Palomera, a carta de gràcia, pel 
preu de 20 lliures. 

N. Gaspar Vidal. 36 x 40 cms. +Pies Memòries, Anglès II, 95ter 
 
8012 
1538 setembre 21, Anglès 
Jaume Artau, de Sant Julià del Llor, ven a Joan Pixarrelles, pagès de Santa 

Maria [de la Cellera] d’Anglès, dues terres dites Sures, que havien estat del mas 
Ventallols, per 19 lliures. 

N. Gaspar Vidal. 59 x 33 cms. +Pies Memòries, Anglès II, 96. 
 
8013 
1647 novembre 19, Girona 
El prior i convent de dominics de Girona, dels que es donen el noms, firmen 

rebut a Salvi Garrofa i Pasqual, de Vilobí, com a successor de Pere Pixarrelles 
d’Anglès, de 22 lliures a lluïció de dos censals d’11 lliures venuts per Gaspar 
Gasull àlies Prat i per Sebastià Pixarrelles. 

N. Pere Garriga. 28 x 21 cms. +Pies Memòries, Anglès II, 119. 
 
8014 
1576 octubre 28, Anglès 
Testament de Bernat Fontanella, propietari del mas Fontanella d’Anglès, vidu 

de Miquela Batlle de Montcal, que institueix hereu Damià, fill seu i de Sebastiana 
Valls. 

N. Salvi Panyet, domer de la Cellera. 46 x 34 cms. +Pies Memòries, Anglès II, s. 
núm. 

 
8015 
1593 desembre 23, Girona 
Joan Ponç Feixes, jurista de Girona, fill de Rafael Feixes, botiguer de roba de 

la mateixa ciutat, firma rebut a Francesc Timonet àlies Prat, espòs de Francesca 
Prat, propietària del mas Prat d’Anglès, de 14 lliures a lluïció d’un censal venut 
per Gaspar Gasull àlies Prat a Salvador Poses i Planella, de Sant Amanç, el 1546. 

N. Francesc Barrera. 31 x 24 cms. +Pies Memòries, Anglès II, s. núm. 
 
8016 
1619 novembre 16, Girona 
Climent Prat, d’Anglès, ven a carta de gràcia a Antic Pixarrelles el mas Prat 

pel preu de 250 lliures. 
N. Josep Miquel Mascort. 38 x 31 cms. +Pies Memòries, Anglès II, s. núm. 
 
8017 



1602 maig 12, Anglès 
Joan Roure, pagès d’Anglès, defineix a Miquel Roure la legítima per 190 

lliures. 
Sense cloure. 29 x 30 cms. +Pies Memòries, Anglès II, s. núm. 
 
8018 
1639 gener 9, Amer 
Pere Pixarrelles, pagès de la Cellera, ven a Antoni Rovira (Ruyra) del mateix 

lloc, una terra de dues vessanes, que havia estat d’en Roura del Clos, pel preu de 
35 lliures. 

N. Pau Quer i Palou, d’Amer 
63 x 25 cm 
Pixarrelles, s.n. 
 
8019 
1206 novembre 23, Girona 
Guillema rep de Bernat Arbert, futur marit seu, 1.000 sous de diners bar., i li 

aporta tot el seu mas Torcafedes, de Fornells 
N. Bernat Esteve, de Girona. S. Arnau de Mercadal. 21 x 24 cms. Amb firma 

de l’abat Guillem, del monestir de Cardona +Pies Memòries, Palau Sacosta, 1. 
 
8020 
(1276) 1277 gener 21 
Bondia, viuda d’Arnau de Corbera de Plau, i el seu fill Pere, venen a Pere 

Arnau, fill de Pere Joan, del mateix lloc, un vinyal que tenen a Palau, a domini 
directe de Berenguer de Montllor, senyor de Sobreportes, per 40 sous bar.  

N. Ramon de Cassà. S. Bernat Palol. 20 x 22 cms.+ Pies Memòries, Palau 
Sacosta, 2 

 
8021 
1278 desembre 23 
Maria, filla d’Estrader de Vilaruric de Fornells, i el seu marit, Bernat Plomer 

de Palau, venen a Pere Martorell, sabater de Girona, la seva esposa Arnaleta, i a 
Pere Arnau, Arquimbau de Palau, la terra dita Barquera, on hi javia hagut el mas 
d’Esperapans, situades a Montilivi, parròquia de Sant Feliu de Girona, que es té 
per la pabordia de desembre de la seu, per 80 sous. 

N. Miquel d’Om. S. Ramon Estruch. 54 x 23 cms.+ Pies Memòries, Palau 
Sacosta, 3. 

 
8022 
1287 abril 15 
Barner Otger, vaquer de Girona, ven a Guillem Gaufred, fill de Gaufred Bonet 

de Besalú, el mas d’Aulines, situat a la parròquia de Santa Maria d’Anglès, per 
500 sous. 

N. Besalú Burgués. 37 x 26 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 4. 
 
8023 
1293 juliol 3, Tàrrega 



Sentència del jutge Jaume de Bianya, en la qüestió entre el rei Jaume II i 
Bernat Vidal, ciutadà de Girona, sobre el molí rial del Mercadal de Girona, 
establert en 1/3 a dit Bernat per 4.000 sous. 

N. Pere Aguiló, de Tàrrega. 32 x 53 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 6. 
 
8024 
1295 juliol 28 
Bernarda Arnost, de Palau, promet al seu marit Bernat, en nom dels fills dels 

dos, Berenguer i Ermessendis, que heretarà un d’aquests, a elecció seva, el mas 
Arnost, amb reserva de 100 sous per bé d’ànima. 

N. Pere Burgués. 14 x 22 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 7. 
 
8025 
(1299) 1300 gener 2 
Bernat d’Escala, ciutadà de Girona, dòna en legítima a la seva filla Guillema 

400 morabatins alfonsins, valorats cada un en 10 sous bar., que ella constitueix en 
dot per al seu futur marit, Berenguer de Riera, el qual els correspon amb altres 
tants. 

N. Jaume Tresfort. Carta partida. 22 x 34 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 
8. 

 
8026 
1301 setembre 26 
Guillema, viuda de l’infant Pere, senyora de Montcada i de Castellvell, ven a 

Jaume de Riera, cirurgià de Girona, les remences i rendes que rep als llocs de 
Quart, Palau i Montcal, amb reserva del mer i mixte imperi, per 1.500 sous. 

N. Pere de Vilar, de Barcelona. 26 x 37 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 9. 
 
8027 
1306 abril 26, València 
La reina Blanca, atesa una carta del seu marit Jaume Ii, per la qual commuta a 

Barenguer de Riera, metge seu, els 600 sous que té per concessió reial sobre les 
vegueries de Girona i Besalú per 400 dels homes de Palafrugell i 250 dels de 
Cervià, a condició que en retorni 50 cada any al tresor reial, disposa l’execució de 
la mateixa. 

Perdut el segell. 20 x 29 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 10. 
 
8028 
1306 desembre 13 
Berenguer Oller, fill de Bernat Oller, ciutadà de Girona, fa donació a 

Berenguer de Riera, ciutadà de Girona, dels drets que té sobre un mas de Palau 
propi de l’hospital de Girona, que havia estat de Bernat Surís, clergue. 

N. Besalú Burgués. 18 x 25 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 11. 
 
8029 
1306 desembre 14 
Bernat de Riera, ciutadà de Girona, promet a fra Vicenç de Guimerà, 

comanador de l’hospital nou de Girona, pagar-li cada any 158 sous pel menjar dels 
pobres, a fi d’executar la voluntat de Bernat Surís, que havia obligat a aquest fi un 
mas de Palau del que l’atorgant és ara propietari. 



N. Besalú Burgués. Carta partida. 43 x 38 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 
12. 

 
8030 
(1306) 1307 gener 15 
Ramon de Santapau, ardiaca de Girona, enfranqueix Bonanat, fill de Bernat 

Arnost de Palau, per 100 sous. 
N. Pere Burgués. 17 x 24 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 13. 
 
8031 
(1307) 1308 febrer 14 
Sentència arbitral de Guillem de Déu, jutge de Palau i de Quart, que adjudica 

a Berenguer de Riera, ciutadà de Girona, com a posseïdor del mas que havia estat 
de Bernat Surís, un camí que passa per un camp que els esposos Pere Corbera i 
Sibilꞏla, de Palau, tenen per Ramon Andreu. 

N. Guillem Fuyà. 27 x 28 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 14. 
 
8032 
1310 desembre 15 
Testament de Berenguer de Riera, ciutadà de Girona, que pren per 

marmessors el guardià dels franciscans de Girona, Berenguer Renall, jurista i 
Bernat d’Escala; elegeix sepultura als franciscans; fa diversos llegats per bé 
d’ànima; deixa als seus fills Arnau i Bernat 2.500 sous de legítima; a la seva filla 
Guillema, 5.500 sous i un anell de diamant; reconeix a la seva esposa Guillema el 
dot; a Bernat d’Escala, sogre seu, 300 sous; fa llegats a les seves germanes Agnès i 
Ferrera i institueix hereu universal el fill Berenguer. 

N. Pere Burgués. 55 x 41 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 15. 
 
8033 
(1315) 1316 febrer 14 
Ermessendis, viuda de Pere Arnost, de Palau, fa donació al seu “nepos” 

Berenguer de la borda Devall de Palau, amb reserva de 60 sous. 
N. Jaume Tresfort. 36 x 23 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 16. 
 
8034 
1316 agost 7 
Bernat Arnost, de Palau, i la seva esposa Bernarda fan donació per causa de 

núpcies a la seva filla Marquesa de 800 sous i aixovar, que ella constitueix en dot 
per a Berenguer de Creu, també de Palau, de qui rep el tantumdem i 200 sous 
d’escreix, pels que hipoteca el mas de Creu que té per Ramon de Vilarig, ardiaca 
de Ravós. 

N. Jaume Tresfort. 42 x 25 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 17. 
 
8035 
1316 agost 11 
Bernat Arnost, de Palau, parròquia de Sant Feliu de Girona, fa heretament al 

seu fill Berenguer del mas Arnost, amb retenció de la meitat en cas de discòrdia, de 
200 sous per testar i li substitueix, si premorís, els fills Guillem i Bonanat. 

N. Jaume Tresfort. Carta partida 30 x 26 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 
18. 



 
8036 
1316 agost 10 
Pere Plomer, de Palau, parròquia de Sant Feliu de Girona, i la seva esposa 

Guillema, fan donació a la seva filla Elicsendis de 1.000 sous i ixovar, que ella 
constitueix en dot per a Berenguer Arnost, fill de Bernat Arnost, també de Palau, 
de qui rep el tantumdem i escreix de 200 sous, pels que hipoteca el mas Arnost que 
té per Ramon de Vilarig, ardiaca de Ravós. 

N. Jaume Tresfort. 34 x 25 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 19. 
 
8037 
1318 octubre 13, Girona 
Bernat d’Escala, senyor de Vinyoles, i la seva esposa Agnès, reconeixen a 

Guillem de Fortià, claver de Sant Feliu de Girona, i a la fundació de llums que 
cremen davant de l’altar de Sant Feliu per l’elevació del Santísim, un hort que 
tenen a Girona, sota la cadireta inferior, a cens d’un aureum, i en rebet permís per 
sots-establir-lo. 

N. Guillem de uer. 53 x 27 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 20. 
 
8038 
1325 setembre 7 
Testament d’Ermessendis Arnost, de Palau, viuda de Pere Arnost, que pren 

per marmessors Bernat Arnost i Guillem Ginesta, tots de Palau; elegeix sepultura 
a Sant Miquel de Palau; fa deixes a Bernat i Caterina, fills de Berenguer Arnost, i 
als fills de Marquesa de Creu, i institueix hereva universal la germana Bernarda. 

N. Jaume Tresfort. 36 x 24 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 21. 
 
8039 
1323 setembre 1, Iglèsies 
Testament de Berenguer Arnost, de Palau, parròquia de Sant Feliu de Girona, 

que pren per marmessors el seu pare; Bernat Arnost, el seu germà Guillem Arnost, 
ciutadà de Girona, i Guillem Ginesta de Palau; deixa per bé d’ànima 100 sous; fa 
llegats als seus nebots Bonanata, Pere, Berenguer i Margarida, i institueix hereu 
universal el seu fill Bernat, al qual substitueix la filla Margarida. 

N. Francesc de Puig, de Sardenya i Còrsega. 20 x 29 cms.+ Pies Memòries, 
Palau Sacosta, 22. 

 
8040 
1330 novembre 8 
Ramon Abrich, de Quart, dòna a la seva germana 500 sous de legítima i 

aixovar, amb retenció de 350 si morís sense fills, donació que ella constitueix en dot 
per a Pere de Modeguer, de la mateixa parròquia, que els assegura sobre béns que 
té per Berenguer i Jaume de Riera, ciutadans de Girona. 

N. (...) 39 x 23 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 23. 
 
8041 
1332 desembre 11, Girona 
Guillem de Rideblanca, de Vilanna, dòna al seu germà Berenguer de 

Rideblanca, 1.200 sou de legítima, amb reserva de 600 si morís sense fills, el qual 
els constitueix en dot per a Caterina, filla de Berenguer Arnost, de Palau, que els 



assegura sobre el mas Arnost, que es té per Ramon de Santapau, ardiaca de Ravós 
a la seu, a condició de que l’hereu del matrimoni pugui redimir-se per 150 sous. 

N. Jaume Tresfort. 48 x 27 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 24. 
 
8042 
(1332) 1333 març 5 
Salomó Asday, jueu de Girona, cedeix a Pere d’Eres, del pla de Girona, els 

drets que té contra Arnau del mas Bisbal del pla de Girona, la seva esposa Astruga 
i la seva mare Maria, per 30 sous de capital i 8 d’interessos, part d’un préstec de 
300 sous, per 38 sous. 

N. Guillem Rei. 17 x 26 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 25. 
 
8043 
(1335) 1336 febrer 24 
Pere de Bach, fill de Jaume de Bach i d’Ermessendis, de Girona, defineix a 

Bernat Arnost, a la seva esposa Bernarda i a la seva néta Caterina, tots de Palau, 
els seus drets sobre els béns d’Ermessendis Arnost, mare de dita Caterina, per 120 
sous. 

N. Ramon Viader. 21 x 29 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 26 
 
8044 
1336 abril 13 
Testament de Bernarda, esposa de Bernat Arnost, de Palau, que pren per 

marmessors Arnau de Coma, de Palau, i el seu gendre Jaume d’Olzinelles, 
“garbelerius” de Girona; elegeix sepultura a la capella de Sant Miquel de Palau; fa 
deixes a la seva filla Marquesa, esposa de dit Jaume, a la filla Cília, al nét Pere de 
Bach, de Girona, i institueix hereva universal la néta Caterina Arnost, de Palau. 

N. Ramon Viader. 20 x 29 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 27. 
 
8045 
(1336) 1337 febrer 9 
Bernat d’Escala, senyor de Vinyoles i la seva esposa Agnès, donen a la seva filla 

Bonanata 11.000 sous, que ella constitueix en dot per a Francesc de Gornal, fill de 
Miquel, veí de Girona. 

N. Pere Massanet. Carta partida. 23 x 48 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 
28. 

 
8046 
(1338) 1339 gener 11 
Guillem de Clotes, de Girona, i Brunissendis, viuda de Bernat Triter, 

aventurer de Girona, marmessors d’aquest darrer, venen a Jaume Serra, sabater 
de Girona, una feixa situada al pla de Girona, que és a directe domini de Guillem 
Roig, clergue de Costella, germà de Berenguer Roig, notari difunt de Girona, i que 
afronta amb el riu Güell, per 180 sous. 

N. Jaume Comte. 29 x 32 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 29. 
 
8047 
(1339) 1340 gener 4 



Francesc de Gornal, ciutadà de Girona, cedeix al seu germà Bernat de Gornal, 
tots els drets que pugués tenir sobre 50 lliures que li devien els hereus de Bernat 
d’Escala, senyor de Vinyoles. 

N. Pere Massanet. 21 x 26 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 30. 
 
8048 
1346 maig 6 
Brunissendis, viuda de Ferrer de Vinyoles, de Fornells, fa heretament a la seva 

filla Brunissendis, d’una casa i terres situades a Fornells, i que afronten a 
tramuntana amb el riu Boventó, amb reserva de 60 sous, i de 100 sous per Guillem, 
30 per Pere i 10 per Miquel, fills de l’atorgant, en concepte de legítima; i dita filla 
dota el seu futur marit, Joan Proheta, del mateix lloc, amb 150 sous, pels que 
hipoteca les finques rebudes de la seva mare. 

N. Francesc Simó. Carta partida. 37 x 36 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 
31. 

 
8049 
1348 juliol 11 
Testament de Blanca, esposa d’Andreu de Banyoles, ciutadà de Girona, que 

pren per marmessors Guillem de Santmartí major i Guillem de Santmartí menor, 
germans seus, Berenguer de Riera i l’esmentat marit seu; elegeix sepultura als 
franciscans de Girona, i institueix hereu universal el fill Bernat. 

N. Bartomeu Vives. 49 x 35 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 32. 
 
8050 
1350 agost 10, Girona 
Dalmau de Palol, cavaller de Palol d’Onyar, fa heretament a la seva filla 

Sibilꞏla del castell de Palol, que ella constitueix en dot per Berenguer de Riera, 
ciutadà de Girona. 

N. Jaume Comte. 70 x 58 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 33. 
 
8051 
1350 desembre 25, Girona 
Berenguer de Riera ven a Joan Cervià, mercader de Girona, tres feixes 

situades a la parròquia de Sant Feliu de Girona, que pertanyen al mas de Peralta o 
Bisbal, i que afronten amb el riu Güell i el camí de Vilobí, per 1.200 sous, preu que 
inclou el directe domini amb reserva de 22 sous d’auxili de cens que fa al bisbe per 
compra feta pel mateix Berenguer de Riera a Pere de Peralta. 

N. Ramon de Bruguera. 50 x 35 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 34. 
 
8052 
1351 maig 2, Girona 
Francesca, hereva de Berenguer Arnost, de Palau, atès que el seu pare havia 

donat per causa de núpcies a la seva mare Caterina 1.200 sous, i a fi de satisfer els 
llegats d’ells, ven a Berenguer de Riera, ciutadà de Girona, el mas Arnost de Palau 
i terres que es descriuen, per 12.000 sous. 

N. Jaume Comte. 48 x 38 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 35. 
 
8053 
1351 juny 9, Girona 



Jaume Massot, prevere de capitol de la seu, procurador del cardenal Pere de 
títol de Santa Maria la Nova, ardiaca de Ravós, redueix a Berenguer de Riera, 
propietari del mas Arnost de Palau, la remença i prestacions agràries del mas a 
cens de 20 sous. 

N. Bernat de Verdaguer, de la cúria episcopal. Carta partida 43 x 28 cms.+ 
Pies Memòries, Palau Sacosta, 36. 

 
8054 
1352 març, Girona 
Pere Vilot de Palau, ven a Berenguer de Riera, ciutadà de Girona, una terra 

situada a Palau que es té per l’altar de Santa Maria de l’església del Mercadal de 
Girona, pel preu de 200 sous. 

N. Ramon Gil. 38 x 38 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 37. 
 
8055 
1352 juny 25, Girona 
Guillem Cavaller, paborde de Juny de l’església de Sant Feliu de Girona, 

redueix a Berenguer de Riera, ciutadà de Girona, a cens de 40 sous les prestacions 
d’un porc canonical, quart i braçatge que feia la borda dita de Vall, enrunada, que 
ha estat unida al mas Arnost del mateix lloc. 

N. Ramon Gil. 39 x 35 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 38. 
 
8056 
1354 desembre 15, Girona 
Francesc Adroher, jurista, Pere Ferrer, mercader, Francesc de Prat, apotecari, 

cònsols de l’hospital nou de Girona, i Guillem de Fellines, comanador del mateix, 
atès que Pere de Vall, de Gironella del Pla, al seu darrer testament de 1348 instituí 
hereu el seu fill Francesc i li substituí l’hospital, defineixen tots els seus drets a 
l’esmentada herència per 400 sous. 

N. Ramon de Peradalta. Còpia de 1357. 49 x 39 cms.+ Pies Memòries, Palau 
Sacosta, 39. 

 
8057 
1356 març 1, Girona 
Francesca, filla de Pere Estruch, de Gironella del Pla, dota Francesc ça Canal, 

sabater de Girona, amb una casa a Gironella del Pla. 
N. Jaume Comte. Carta partida. 52 x 37 cms. Dors: “Carta del mas Arnost de 

Palau, lo qual està unit ab la torra de M. Rafel”.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 
40. 

 
8058 
1357 octubre 9, Girona 
Guillem de Castelló, de Girona, ven a Marimon Barners i Pere de Corbera els 

seus drets sobre 158 sous d’un violari venut per Francesc Llorà, bosser de Girona, 
a Guillem de Ravat, tintorer, per 158 sous. 

N. Bartomeu Vives. 34 x 31 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 41. 
 
8059 
1362 novembre 25, Girona 



Galceran de Quintà, ciutadà de Girona, dòna a Blanca, filla de Bernat Tomàs, 
colteller de Girona, 40 lliures que aquesta constitueix en dot per a Bernat Eimeric, 
bosser de Girona, que correspon amb 50 lliures, entre tantumdem i escreix. 

N. Guillem Llobet. 39 x 28 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 42. 
 
8060 
1363 maig 24, Girona 
Ramon Albert, prevere de capítol de la seu, ven en subhasta a Berenguer de 

Riera, ciutadà de Girona, el mas Corbera de Palau pel preu de 100 lliures 5 sous. 
N. Ramon de Peradalta. 60 x 52 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 43. 
 
8061 
1364 agost 30, Girona 
Ramon Albert, prevere de capítol, senyor del mas Corbera de Palau, parròquia 

de Sant Feliu de Girona, que ha venut a Berenguer de Riera, ciutadà de Girona, les 
terres que s’especifiquen, li redueix les prestacions de remença del mateix mas, 
censos i agràries, a 40 sous anuals. 

N. Ramon de Peradalta. 40 x 49 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 44. 
 
8062 
1370 agost 2, Olot 
Alamanda, viuda de Francesc d’Hostoles, ciutadà de Barcelona, ratifica la 

venda feta pel seu fill Guillem d’Hostoles a Pere de Ripoll, d’unes cases situades a 
Barcelona, prop del pont de Campdara, pel preu de 9 lliures 15 sous, i li dòna 
garanties d’evicció. 

N. Ramon de Rama. 42 x 46 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 45. 
 
8063 
1377 març 14, Vic 
Testament de Pere Arnau de Ripoll, tintorer de Vic, que pren per marmessors 

el seu germà Guillem Ripoll, sagristà de Llorà, Francesc Soler i Pere Soler, d’Olot; 
elegeix sepultura a Sant Pere de Vic; retorna a la seva esposa Francesca el dot i li 
llega una esclava, a condició de manumitir-la en el termini de 6 anys; institueix 
hereva la seva filla Margarida, a la qual substitueix el prenyat de la seva esposa. 

N. Pere de Mas. 63 x 58 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 46. 
 
8064 
1381 juny 21, Perpinyà 
Pere de Berga àlies Olzina, jurista de Perpinyà, reconeix tenir en comanda de 

Berenguer de Riera, ciutadà de Girona, 13 florins. 
N. Bernat Lluqués. 11 x 18 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 47. 
 
8065 
1381 juliol 1, Perpinyà 
Bartomeu Llunés, de Barcelona, reconeix tenir en comanda de Berenguer de 

Riera, ciutadà de Girona, 62 florins d’or. 
N. Bernat Lluqués. 10 x 17 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 48. 
 
8066 
1384 febrer 28, Vic 



Berenguer de Coll de Requesens, traginer de Vic, natural del mas Coll de 
Requesens, parròquia de Mieres, ven a Guillem de Plana, de Santa Maria dels 
Arcs, el domini directe de l’esmentat mas per 11 lliures. 

N. Pere de Mas. 37 x 59 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 49. 
 
8067 
1384 agost 30, Girona 
Testament de Brunissendis, esposa de Pere Flota àlies Revell, natural de 

Llagostera i veí de Girona, que pren per marmessors Berenguer Dormidor i el 
germà de l’atorgant, Bartomeu Joher, paraire de Girona; elegeix sepultura a Sant 
Feliu de Girona, al sepulcre de Berenguer Segura, primer marit seu; llega al seu 
pare, Bernat Joher, de Sant, 50 sous; fa altres deixes a Joana, filla de Guillem 
Castelló, ferrer de Girona, neboda seva, als germans Pere i Joan, a Bartomeua, 
germana seva esposa de dit Castelló, i institueix hereu el fill Antoni. 

N. Berenguer Capella. 55 x 33 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 50. 
 
8068 
1388 març 18, Figueres 
Martí de Pertusa ven a Elicsendis de Güell la magistria de certs molins de 

Castelló i una prestació anual de 433 sous que té per venda del comte Joan 
d’Empúries, pel preu de 4.000 sous. 

N. Pere Sastre. 95 x 61 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 51. 
 
8069 
1385 gener 23, Perpinyà 
Bartomeu Garí, banquer de Perpinyà, firma debitori a Pere Gallart, donzell de 

Girona, de 110 lliures per raó de “mogubell” o interès d’una suma posada a la seva 
banca o “trapetzet”. 

N. Guillem Bernat, de Perpinyà. 51 x 33 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 
52. 

 
8070 
1385 octubre 7, Girona 
Pere Lombard, tintorer de Girona, ven a Guillem Riera, de Vulpellac, el seu 

dret a un violari de 100 sous anuals, venut per Pere Estanyol i Brunissendis, 
esposos de Girona, i un altre violari també de 100 sous que li vengueren Ramon de 
Boixols i el seu fill Ramon, de Girona, pel preu de 134 lliures 12 sous. 

N. Francesc de Cantallops. 29 x 59 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 53. 
 
8071 
1387 febrer 26, Girona 
Bernat Julià, teixidor de Besalú, procurador de la seva esposa Sibilꞏla, i 

Guillem Ornós, espaser de la mateixa vila, també com a procurador de Sibilꞏla, 
esposa seva, venen a Francesca, viuda de Francesc de Riera, ciutadà de Girona, 
una casa de Girona, situada a l’hort d’en Fontanilles, pel preu de 9 lliures 5 sous. 

N. Pere de Pont. 55 x 38 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 54. 
 
8072 
1397 gener 17, Vulpellac 



Guillem de Riera, senyor de Vulpellac, i la seva esposa Sibilꞏla, declaren a 
Berenguer de Riera i al seu fill Bernat, lliures de totes les obligacions pendents 
entre ells. 

N. Arnau Salamó. 25 x 28 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 55. 
 
8073 
1402 gener 30, Olot 
Francesc de Coromines i Margarida, esposos de Sant Andreu del Coll, venen a 

Joan de Serra, d’Olot, un censal de pensió 7 sous 6 d. pel preu de 105 sous. 
N. Ramon de Coll. 60 x 28 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 56. 
 
8074 
1417 juny 23, Girona 
Testament d’Eimeric de la Via, jurista de Girona, que pren per marmessors el 

seu fill Eimeric, la seva esposa Blanca, Narcís de la Via, ciutadà de Girona, 
Francesc de la Via, mercader de Barcelona, germans seus, Ramon de la Via, 
jurista de Girona, Tomàs Vila i Miquel Roqueta, mercader de Barcelona, gendres 
seus; elegeix sepultura als franciscans de Girona; fa llegats per bé d’ànima; firma 
el dot a l’esposa i la deixa senyora i majora; fa llegats als fills Joan, Francesc 
Nicolau, Francesc Gabriel, Violant, Leonor, Margarida i Francesca; institueix 
hereu universal el seu fill Eimeric. 

N. Pere Cervià. 67 x 48 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 57. 
 
8075 
1420 abril 14, Girona 
Blanca, viuda d’Eimeric de la Via, ciutadà de Girona, i el seu fill Eimeric 

donen a la seva filla i germana Violant, respectivament 14.000 sous bar., amb 
reserva de disposar de 2.000 si morís sense fills, quantitat que ella constitueix en 
dot per a Joan Rafael, jurista de Girona, fill de Jaume Rafael, d’Olot, i de 
Margarida, el qual la hipoteca sobre els seus béns. 

N. Joan de Font. Carta partida. 33 x 52 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 
58. 

 
8076 
1420 abril 14, Olot 
Jaume Rafael, veí d’Olot, dòna al seu fill Joan Rafael, llicenciat en dret i veí de 

Girona, en concepte de legítima, un censal de 41 lliures de pensió que li fa la ciutat 
de Girona, i a més, llibres de dret, diners i mobles per valor de 10.000 sous. 

N. Joan de Font. 52 x 51 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 59. 
 
8077 
1421 abril 8, Olot 
Tomàs Roca, paraire d’Olot, i la seva esposa Magdalena venen a Jaume 

Rossell, mercader del mateix lloc, un censal de 8 sous per 8 lliures. 
N. Pere d’Era. 46 x 56 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 60. 
 
8078 
1424 maig 7, Breda 
Constança Amarga, de Valls (Tarragona) fa procura a Bernat Carrera, 

ciutadà de Girona. 



N. Pere Serra, d’Hostalric. 29 c 40 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 61. 
 
8079 
1425 gener 17, Olot 
Testament de Margarida, esposa de Jaume Rafael, mercader d’Olot, i filla 

d’Arnau Ripoll, ciutadà de Vic i de Francesca, que havia estat esposa de Bernat 
Ferrer, candeler de Barcelona, que pren per marmessors el seu marit, el seu fill 
Jaume Rafael i el sagristà de Sant Esteve d’Olot; fa llegats de devoció, entre ells un 
censal de 10 sous a una candela del convent de la Mercè de Girona, i un de 15 sous 
al bací dels pobres vergonyants d’Olot; fa deixes a Antònia, esposa de Guillem 
Perelló, de Castellfollit, a Joana filla de Berenguer Palomer d’Olot i altres; 
institueix hereu el seu fill Joan Rafael. 

N. Pere d’Era. 55 x 32 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 62. 
 
8080 
1425 gener 31, Olot 
Clàusula del testament de Jaume Rafael, mercader d’Olot, fill de Jaume de 

Campodei àlies Rafael i d’Esclaramunda, que institueix hereu el seu fill Joan 
Rafael. 

N. Pere d’Era. 17 x 30 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 63. 
 
8081 
1425 gener 31, Olot 
Testament de Jaume Rafael, mercader d’Olot, fill de Jaume de Campodei àlies 

Rafael i d’Esclaramunda, que pren per marmessors Joan Rafael, jurista de 
Girona, fill seu, Martí Bassols, escrivent d’Olot, i l’esposa del testador, Margarida; 
elegeix sepultura a Sant Esteve d’Olot, fa llegats per ajut de dot a Violant, filla de 
Joan Bassols i Elena, filla d’Arnau Rafael, i Raimunda i Margarida, filles de 
Guillem Rafael; firma el dot d’11.000 sous i aixovar a l’esposa i institueix hereu el 
fill Joan Rafael. 

N. Pere d’Era. 37 x 39 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 64. 
 
8082 
1427 agost 30 i setembre 10, Olot 
Codicils de Margarida, esposa de Jaume Rafael, mercader d’Olot, pel primer 

revoca un llegat de 50 sous fet a Antònia, esposa de Guillem Peiró, de Castellfollit, i 
funda una caritat de pa a Olot, dotada amb un censal de 30 lliures; pel segon 
confirma aquest darrer llegat. 

N. Pere d’Era. 42 x 22 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 65. 
 
8083 
1428 gener 17, Girona 
Testament de Joan Rafael, ciutadà i jurista de Girona, que pren per 

marmessors Francesc Serra, jurista, Jaume Rafael, pare del testador, Violant, 
esposa del mateix i Pere Boixols, sagristà de Sant Esteve d’Olot; elegeix sepultura 
als dominics de Girona, llega al seu fill Joan 1.000 florins d’or; a la seva filla 
Margarida, 50 lliures; firma a la seva esposa el dot i institueix el dit fill Jaume 
hereu universal. 

N. Joan Escuder. 60 x 51 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 66 
 



8084 
1429 setembre 30, Olot 
Arnau Bolós, paraire d’Olot i administrador del bací dels pobres vergonyants 

de la vila, reconeix a Eimeric de la Via, ciutadà de Barcelona i tutor de Jaume i 
Joan, fills de Joan Rafael, ciutadà de Girona, haver rebut l’escriptura d’un censal 
venut per Margarida, esposa de dit Rafael, de 30 lliures de capital 

N. Pere d’Era. 13 x 21 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 67. 
 
8085 
1430 abril 28, Girona 
Testament de Bernat de Riera, ciutadà de Girona, que pren per marmessors 

els seus fills Berenguer i Bernat; elegeix sepultura a la capella dels Sants Cosme i 
Damià dels franciscans de Girona; llega al seu fill Bernat un censal de 16.000 sous 
sobre la vila de Castelló; al seu fill Jaume, un censal de 4.800 sous que li fa Pere 
Sunyer, cavaller de Girona i un altre de 22 lliures que li fa Arnau de Riera; 
enfranqueix la seva esclava Francina, sarraïna, i la dota amb 50 lliures per al 
casament; institueix hereu universal el fill Berenguer. 

N. Berenguer Ferrer sa Sala. 72 x 55 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 68. 
 
8086 
1431 octubre 13, Barcelona 
Pere d’Era, notari de Sant Joan de les Abadesses, firma rebut a Eimeric de la 

Via, ciutadà de Barcelona i tutor dls fills de Joan Rafael, jurista de Girona, de 16 
lliures 4 sous, salari de 43 escriptures de censals morts venuts a dit Joan Rafael i a 
la seva esposa Margarida. 

N. Pere d’Era. 13 x 34 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 69. 
 
8087 
1431 desembre 3, Girona 
Caterina, viuda de Joan Gallart i de Serena, esposos, d’Amer, i esposa de Joan 

des Vern, de Girona, i la seva germana Leonor es divideixen els béns deixats pel 
seu pare, quedant per Caterina certs censals i possessions situades a Amer, i per 
Leonor, censals per valor de 22.000 sous. 

N. Miquel Pere. 72 x 69 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 70. 
 
8088 
1435 juny 4, Girona 
Caterina, esposa de Nicolau des Vern, ciutadà de Girona, i filla i hereva de 

Joan Gallart, d’Amer, transfereix a la seva mare Serena la titularitat d’uns censals 
que es descriuen, atès que se li devien 100 lliures de la dot. 

N. Miquel Pere. 57 x 60 cms.+71. 
 
8089 
1452 gener 12, Girona 
Violant, viuda de Joan Rafael, ciutadà de Girona, dòna al seu fill Jaume 

Rafael, en vista al matrimoni que ha de contreure amb Caterina, filla de Nicolau 
des Vern, de Girona, tots els seus béns, amb retenció de 100 lliures per testar. 

N. Ramon de Mercader. 38 x 43 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 72. 
 
8090 



2452 agost 31, Galliners 
Timbors, viuda de Bartomeu Bofill, notari de Castelló, i abans esposa de 

Francesc Call, donzell de Galliners i senyor del castell de Vilademuls, atesos els 
serveis rebuts de Miquela, viuda d’Antoni Call, fill de l’atorgant, li fa donació de 2 
censals per un total de 20 lliures de pensió. 

N. Martí Gros, de Vilademuls. 36 x 40 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 73. 
 
8091 
1452 octubre 18, Olot 
Pere Planes, d’Oix, ven a Jaume Rafael, de Girona, un censal de pensió 35 sous 

que li fa Pere Palomer, d’Olot, per 24 lliures. 
N. Joan Castanyer. 28 x 70 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 74. 
 
8092 
1475 març 28, Girona 
Eimeric de la Via, hereu d’Eimeric de la Via, ciutadà de Barcelona, atès que el 

seu oncle Gabriel rebia sobre el fons de l’orde de Sant Joan dit el “Tresor de 
Rodes” un censal de 550 lliures de capital i 27 lliures 10 sous de pensió, que havia 
transferit a l’esmentat pare seu amb motiu de les pertorbacions passades, i que dit 
atorgant, creient ser-ne propietari havia cedit a Rafael Soler, mercader de 
Barcelona, fa agnició de bona fe a Sibilꞏla, viuda de dit Gabriel. 

N. Ramon Mercader. 28 x 34 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 75. 
 
8093 
1476 desembre 26, Palau Sacosta 
Testament de Pere de Riera, ciutadà de Girona, fill de Berenguer ça Riera i de 

Caterina, que pren per marmessors Joan de Riera, capità de Girona, Gaufred ça 
Riera, senyor del castell de Vulpellac, la seva mare Caterina, Bernat de Santdionís, 
Jaume Rafael, Andreu Solsma, jurista i Guillem Florensa, mercader de Girona; 
elegeix sepultura als franciscans de Girona, retorna a la mare el dot i escreix i una 
captiva “de genere rossorum”, i instituiex hereva la mateixa mare. 

N. Joan Oliu. 25 x 48 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 76. 
 
8094 
1484 gener 9, Vallcanera 
Capítols matrimonials entre Francesc Rafael, ciutadà de Girona, fill de Jaume 

i Caterina, i Elisabet Anna, filla de Joan de Bellafila, jurista de Barcelona, i de 
Joana Cristòfora, amb dot superior a 500 florins d’or. 

N. Lluís Carles Mir. 76 x 62 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 77 
 
8095 
1487 setembre 15, Girona 
Testament d’Elisabet Ana, esposa de Francesc Rafael, ciutadà de Girona, filla 

de Joan de Bellafila, jurista de Barcelona, i de Joana Cristòfora, que pren per 
marmessors Bartomeu Cristòfol de Gualbes, prior de Santa Anna de Barcelona, 
oncle matern seu, Jaume Rafael i Caterina, esposos de Girona, Francesc Rafael, 
marit seu i Joan Carles de Bellafila, germà seu; elegeix sepultura als dominics de 
Girona i institueix hereva la filla Beatriu, a la qual substitueix Joan Carles de 
Bellafila. 

N. Pere Escuder. 30 x 54 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 78. 



 
8096 
1488 maig 4, Girona 
Clàusula hereditària del testament de Caterina, viuda de Berenguer Sarriera, 

ciutadà de Girona, que institueix hereu el seu nebot, Guillem Florensa, ciutadà de 
Barcelona. 

N. Joan Oliu. Còpia de 1507. 26 x 46 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 79. 
 
8097 
1488 maig 4, Girona 
Testament de Caterina, viuda de Berenguer Sarriera, ciutadà de Girona, que 

pren per marmessors Miquel de Donç, Bernat de Santdionís, Jaume Rafael, 
Miquel Fage i Pere de la Via; elegeix sepultura als franciscans de Girona, església a 
la qual dota sufragis; institueix hereu el seu nebot Guillem Florensa, veí de 
Saragossa (Sicília), al que substitueix els seus marmessors. 

N. Joan Guilana. 48 x 60 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 80. 
 
8098 
1495 agost 18, Palau 
Guillem Florensa, ciutadà de Barcelona i Girona, hereu de Caterina, viuda de 

Berenguer sarriera, ciutadà de Girona, ven a Esteve Capeller de Pla, de la 
parròquia de Sant Feliu de Girona, un camp situat prop de la torre Rafaela del pla 
de Girona, de cabuda 15 jornals i dos saions, per 30 lliures. 

N. Jaume Bellsolà, de Girona 51 x 34 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 81. 
 
8099 
1495 novembre 18, Gallur 
Caterina Viader, esposa de mestre Antoni Eiximèn, metge de la vila de Tauste, 

fa procura general al seu marit. 
N. Miquel Ezquerra. 27 x 37 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 82. 
 
8100 
1499 març 16, Girona 
Testament de Caterina, viuda de Jaume Rafael, ciutadà de Girona, que pren 

per marmessors el seu fill, Francesc Rafael, Miquel de Millàs, donzell de 
Madremanya, cunyat seu, el seu germà, Benet des Vern, prevere i Guillem de Coll, 
ciutadà de Girona; elegeix sepultura als dominics de Girona; disposa sufragis, 
entre els quals, misses de Sant Amador; fa llegats a Eulàlia Garriga, viuda, 
Florentina, madona Sotera, esposa de Miquel Sotera d’Amer, i institueix hereu 
universal el fill Francesc. 

N. Dalmau Ombert. 31 x 49 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 83. 
 
8101 
1505 febrer 25, Girona 
Fra Pere Sánchez, comanador del monestir de la Mercè de Girona, firma a 

Miquel Saliner, paraire de Girona, un camp situat al pla de Girona, que aquest 
poseeix per herència de Margarida, viuda en primeres núpcies de Pere Saliner, i en 
segones de Francesc Boet, verguer dels jurats de Girona, per 5 lliures. 

N. Nicolau Roca. 29 x 32 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 84. 
 



8102 
1508 febrer 9, Palau Sacosta 
Francesc de la Via, ciutadà de Girona, fill de Pere de la Via i de la seva esposa, 

Beneta, filla de Miquel de Donç i Aldonça, de Salt, ven a Francesc Rafael, també 
ciutadà de Girona, tres parts de l’herència de Caterina Sarriera, compresa la torre 
de les Costes de Palau, per 150 ducats d’or. 

N. Dalmau Ombert. 52 x 68 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 85. 
 
8103 
1508 març 4, Barcelona 
Arbitratge de Narcís de Palou, senyor dels castells de Palou i Calabuig, i 

Miquel ses Oliveres, jurista de Barcelona, entre Francesc Rafael, ciutadà de 
Girona, com a beneficiari de llegats de Miquel de Donç, cavaller de Girona, de la 
seva esposa Aldonça i dels hereus de Pere de la Via, d’una part, i Francesc 
d’Alzina, jurista de Barcelona i Beatriu, esposa de Pere Antic, mercader de 
Barcelona, d’altra part, sobre la torre de Berenguer Sarriera, de la Costa de Palau. 

N. Galceran Balaguer. 45 x 50 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 86. 
 
8104 
1508 març 4, Perpinyà 
Capítols matrimonials entre Joan Maler, fill de Francesc Maler, notari de 

Perpinyà i de Caterina, i Isabel, filla d’Antoni Ximenis, donzell i professor d’arts i 
medicina, natural de Reus i veí de Perpinyà, amb dot de 3.000 florins. 

N. Josep Massot. 54 x 33 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 87. 
 
8105 
1512 juny 14, Girona 
Testament de Francesc Rafael, ciutadà de Girona, fill de Jaume Rafael i 

Caterina, que pren per marmessors la seva esposa Anna, Lluís des Vern, Narcís de 
Palol, cunyat seu, Benet des Vern, Pere de Millàs i Miquel des Vern; elegeix 
sepultura als dominics de Girona; llega a la filla Anna 20.000 sous; fa deixes al fill 
Guerau, monjo de Sant Pere de Galligants, la filla Caterina, monja de Cadins, i els 
fills Gabriel i Rafael, i institueix hereu el fill Narcís. 

N. Gaspar Barrot. 34 x 52 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 88. 
 
8106 
1512 juny 14, Girona 
Concòrdia entre Pere de Millàs, donzell de Madremanya i Marquesa de Millàs, 

germana seva, d’una part, i Jerònima Descall, esposa de Miquel Descall, ciutadà de 
Girona, i que ho fou en primeres núpcies de Francesc Rafael, veí de Barcelona, 
d’altra part, sobre l’herència de Francesc Rafael, sogre de dita Jerònima. 

N. Jaume Miquel Savarrés. 38 x 33 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 89. 
 
8107 
1532 desembre 20, Perpinyà 
Capítols matrimonials entre Narcís Rafael, ciutadà de Girona, i Clara, filla de 

Joan Moler, de Perpinyà, que aporta en dot 458 ducats d’or en diversos censals. 
N. (...) 53 x 56 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 90. 
 
8108 



1545 març 5, Barcelona 
Fra Guerau Rafael, sagristà major del monestir d’Amer, defineix al seu germà 

Francesc Rafael, clergue de Girona, 385 lliures despeses per aquest a la casa o 
torre de Forabosc o de Casanoves de Taialà, que és a domini directe de dita 
sagristia, a la qual devia moltes pensions de censos. 

N. Jaume Sastre. 41 x 55 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 91. 
 
8109 
1547 abril 16, Girona 
Clara, esposa de Narcís Rafael, ciutadà de Girona, hereva del seu germà 

Carles Maler, de Perpinyà, i hereva, junt amb Esteve Navés, jurista de Barcelona i 
el dit Carles Maler, de la seva germana Jerònima, esposa de dit Esteve Navés, fa 
procura al seu marit per realitzar les herències. 

N. Joan Benet Pasqual. 38 x 28 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 92. 
 
8110 
1552 març 13, Castellar 
Capítols matrimonials entre Esteve Coromina, fill de Joan i Margarida, de la 

Valldelbac, i Joana, filla de Joan Codina i Caterina, de Beget, amb dot de 20 
lliures. 

N. Bernat Ros, de Castellfollit. 34 x 26 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 93. 
 
8111 
1563 agost 3, Girona 
Testament de Clara, esposa de Narcís Rafael, ciutadà de Girona, i filla de Joan 

Maler, burgès de Perpinyà i d’Elisabet, que pren per marmessors el seu marit, el 
seu oncle Patllari Maler, Dionísia Rafael de Jafre i Jerònima, viuda de Pere de 
Terrades, ciutadà de Girona; elegeix sepultura a Sant Domènec de Girona, disposa 
la celebració de sufragis a Perpinyà i institueix hereu el seu marit. 

N. Pere Garbí. 39 x 68 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 94. 
 
8112 
1564 febrer 18, Girona 
Testament de Jeroni des Vern, donzell de Girona, que pren per marmessors 

Francesc des Vern, Francesc Vivet, jurista, Joan de Camós i Campinya i Marianna 
Azemar i des Vern, muller seva; elegeix sepultura als franciscans de Girona; llega 
300 lliures a la seva esposa, 1.500 lliures a la filla gran, 25 lliures a la néta 
Jerònima, filla de Galceran de Vilanova i institueix hereu universal el fill Joan 
Baptista des Vern, amb diverses substitucions, la darrera de les quals és l’Hospital 
nou de Girona. 

Sense cloure. 73 x 69 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 95. 
 
8113 
1566 febrer 12, Estanyol 
Pere Pou, pagès de Campllong, fill de Joan i Gabriela, fa donació per causa de 

núpcies a Rafaela, filla de Mateu Millàs, pagès d’Estanyol i de Violant, esposos, de 
100 lliures, i en rep tantumdem de dot. 

N. Joan Benet Pasqual. 32 x 29 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 96. 
 
8114 



1576 juny 13, Barcelona 
Francesc Marimon de Jafre, senyor del castell de Palol d’Onyar, fa donació a 

Isabel, esposa d’Andreu Pons, ciutadà de Girona, del seu dret sobre 900 lliures que 
Anna, esposa de Francesc Rafael, ciutadà de Girona, havia aportat a aquest darrer 
en dot, dret que li pertoca com a successor de Dionísia de Palol i de Jafre, àvia 
materna de l’atorgant i filla de Narcís de Palol, germà de l’esmentada Anna. 

N. Pere Fitor. 50 x 36 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 97 
 
8115 
1578 juliol 19, Barcelona 
Francesc de Vilaseca, de Barcelona, procurador de Francesc de Marimon i de 

Jafre, senyor del castell de Palol d’Onyar, i Francesc Rodés procurador d’Isabel 
Pons, esposa d’Andreu Pons, donzell de la vegueria de Girona, declaren davant 
Benet Pons, veguer de Barcelona, que el primer ha fet al segon una donació de 900 
lliures. 

N. Miquel Baltasar. 43 x 34 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 98. 
 
8116 
1601 octubre 11, Girona 
Jerònima Descall, viuda en primeres núpcies de Francesc Rafael, ciutadà de 

Girona, i el seu fill Miquel Descall, domiciliat a Perpinyà, venen a Miquel de Raset, 
gendre i cunyat seu respectivament, la Torre Rafaela de Palau pel preu de 3.140 
lliures. 

N. Miquel Savarrés. 70 x 72 cms.+ Pies Memòries, Palau Sacosta, 99. 
 
8117 
(1276) 1277 febrer 20 
Guillem de Pals, cavaller, ven a Pere Barceló, clergue de Palafrugell, tots els 

drets i senyories que té junt amb la seu de Girona i el Sant Sepulcre a Palafrugell, 
en possessions situades entre el torrent de Llor, el mas i el bosc de l’Ase, el torrent 
de Palanquissa, el torrent de Coma Falgosa, la Pedra Voltorera i el Puig de 
Cantallops, fins a Santa Eulàlia, per 450 sous bar. 

N. Arnau Palet, de Palafrugell. Dors: “Compra de les senyories de Tamariu”. 
38 x 28 cms. + Pies Memòries, Palafrugell, 1. 

 
8118 
(1276) 1277 març 10 
Guillem de Pals, cavaller, ven a Pere Barceló, clergue de Palafrugell, la terra 

del mas Collell de Llofriu per la qual rep una quartera de blat; la terra que té 
Ermessendis Mercadera a l’indret de Caritat; la terra de Pere Mir a Roquinyola, 
la de Sunyer Jordà a Fenela, la de Pere Pusig a Llafranc, la de Guillem Barceló al 
mateix lloc, la de Vergonyós d’Ermadàs, i altres terres als indrets de Capella, 
Boladeres, Pelai, Vit i Ullastrell, pel preu de 150 sous. 

N. Arnau Palet, de Palafrugell 69 x 26 cms. + Pies Memòries, Palafrugell, 2 
 
8119 
(1276) 1277 març 11 
a) Arnau de Peralta, cavaller, amb consentiment de la seva mare, Raimunda de 

Peralta, ven a Pere Barceló, clergue de Palafrugell, els seus drets sobre el camp que 



Raimunda de Frigola, de Llofriu, té a Palafrugell, indret de Llobatera, consistents 
en una migera de blat i mitja oca, per 100 sous 

(1276) 1277 març 5 
b) Martorell Ferrer de Vila, de Palafrugell, i la seva esposa Barcelona i 

Domènec Maura, de Palafrugell, enfranquits per Guillem de Pals, cavaller, es fan 
persones pròpies de Pere Barceló, clergue de Palafrugell. 

c) Dominga Nuell, del Vilar de Palafrugell, i el seu marit, Bernat d’Anglada, es 
fan persones pròpies del mateix per raó de la compra feta per aquest a Guillem de 
Pals. 

N. Arnau Palet, de Palafrugell. 59 x 25 cms. + Pies Memòries, Palafrugell, 3. 
 
8120 
(1276) 1277 gener 5 
Guillem de Pals, cavaller, ven a Pere Barceló, clergue de Palafrugell, la 

senyoria sobre quatre peces de vinya de Palafrugell, indret de Clapers, i que per ell 
tenen Ermessendis, esposa de Guillem Deuloféu, Bernat Barrull, Guillem de 
Garriga i la quarta, situada a Feneya, la té Ermessendis Arivosa, per 110 sous. 

N. Arnau Palet. 32 x 20 cms. + Pies Memòries, Palafrugell, 4. 
 
8121 
1454 setembre 10, Palafrugell 
Pere Plana, boter del veïnat de les Vidales de Palafrugell, ven a Gombau de 

Bell-lloc, sagristà d’aquesta parròquia i administrador de l’Almoina dita de 
Barceló, un censal de 5 sous per 5 lliures. 

N. Antoni Duran. 40 x 45 cms. + Pies Memòries, Palafrugell, 5. 
 
8122 
1283 desembre 16 
Pere Barceló estableix a Duran, de Mont-ras i a al seva esposa Ermessendis 

una feixa situada a Torroella de Mont-ras, a cens d’una aimina de blat. 
N. Arnau Maria, de Peratallada. Carta partida. 21 x 24 cms. + Pies Memòries, 

Palafrugell, 6. 
 
8123 
(1304) 1305 febrer 22 
Joan Batlle, sagristà de Palafrugell, procurador de l’almoina fundada per Pere 

Barceló, clergue, estableix a Pere d’Om i al seu fill Pere una terra situada a 
Palafrugell, indret d’Esclanyà, dita Garriga, a cens de 6 migeres de blat per 2 sous 
d’entrada. 

N. Arnau Maria, de Peratallada. Carta partida. 27 x 23 cms. + Pies Memòries, 
Palafrugell, 7. 

 
8124 
1309 desembre 17 
Berenguer de Vilar, de Palafrugell, ven a Joan Batlle, sagristà de Palafrugell, 

procurador de l’almoina fundada per Pere Barceló, clergue, la senyoria que té junt 
amb el Sant Sepulcre i la pabordia de Maig de la seu sobre possessions situades a 
Palafrugell, entre els torrents de Llor, la Coma Felgosa, la Pedra Voltorera i el 
Puig de Cantallops, per 260 sous. 

N. Guillem Palet, de Palamós. 23 x 27 cms. + Pies Memòries, Palafrugell, 8. 



 
8125 
1306 octubre 20 
Guillem Rosic, fill de Berenguer de Pontiró, de Torroella [de Mont-ras], 

promet pagar a Joan, clergue., procurador de l’almoina fundada per Pere Barceló, 
clergue, 3 quarteres de blart de cens sobre una terra situada a Mont-ras, indret de 
Coromines, per 150 sous que rep de l’esmentada almoina. 

N. Arnau Maria, de Peratallada. 37 x 21 cms. + Pies Memòries, Palafrugell, 9. 
 
8126 
1607 abril 23, Palafrugell 
Pere Vergonyós, pagès de Palafrugell, i Montserrat Espanyol, del veïnat de 

Santa Margarida, venen a Miquel Pou, sagristà de Palafrugell, procurador de 
l’almoina fundada per Pere Barceló, clergue, un censal de 172 sous de pensió per 
172 lliures. 

N. Jaume Ros. 66 x 40 cms. + Pies Memòries, Palafrugell, 9bis. 
 
8127 
1272 agost 27 
Ponç Ferran, de Palafrugell, ven a Pere Barceló, clergue del mateix lloc, un 

quadró de terra que té pel Sant Sepulcre, situat a Palafrugell, indret d’Hortals de 
Santa Margarida, per 70 sous. 

N. Arnau Palat, de Palafrugell. 31 x 19 cms. + Pies Memòries, Palafrugell, 10. 
 
8128 
(1290) 1291 febrer 1, Palafrugell 
Simó Mata, de llofriu, ven a Ponçpedró i Guillema, esposos del mateix lloc, un 

camp de Llofriu, indret de Comamala, que té ler la casa de Santa Anna de l’orde 
del Sant Sepulcre, per 9 sous. 

N. Joan de Palafrugell. 18 x 21 cms. + Pies Memòries, Palafrugell, 11. 
 
8129 
1571 maig 14, Palafrugell 
Jaume Busquets, fuster de Pals, ven a Pere Deuloféu, sagristà de Palafrugell, i 

a Antic Brugarol i Miquel Sagrera Ferrer, obrers de la parròquia i administradors 
de l’Almoina de Barceló, un censal de 15 sous per 15 lliures. 

N. Antic Brugarol Codina. 74 x 51 cms. + Pies Memòries, Palafrugell, 11. 
 
8130 
(1306) 1307 febrer 27 
Berenguer de Frigola, de Llofriu, la seva esposa Raimunda i el seu fill Pere 

Ramon, cabreven a Joan Batlle, sagristà de Palafrugell, procurador de l’almoina 
fundada per Pere Barceló, clergue, un camp situat a Llofriu, indret de Llobatera. 

N. Arnau Maria, de Peratallada. Carta partida 25 x 16 cms. + Pies Memòries, 
Palafrugell, 12. 

 
8131 
1319 setembre 22 



Guillem sa Murtra, de Vila-romà, ven a Bonanat Gorgoll, de Omnt-ras, la 
meitat d’un camp situat a Palafrugell, a Torroella de Mont-ras, indret d’Ullastres, 
que fa cens a l’Almoina de Barceló de Palafrugell, pel preu de 32 sous. 

N. Joan de Palafrugell, notari de Palafrugell. 18 x 21 cms. + Pies Memòries, 
Palafrugell, 13. 

 
8132 
1262 febrer 21, Palafrugell 
L’abat Pere de Sant Pere de Galligants, firma rebut a Guillem Caixa de 

Palafrugell, de 40 sous per raó de foriscapi d’una casa situada a Palafrugell, 
comprada a Ramon de Carrera. 

N. Bartomeu de Font. 15 x 36 cms. + Pies Memòries, Palafrugell, 13bis. 
 
8133 
1353, novembre 6, Palafrugell 
Pere Otger, sagristà de Palafrugell, procurador de l’Almoina de Barceló, 

estableix a Brunissendis, viuda de Bernat de Frigola, una casa situada a 
Palafrugell, que afronta a migdia amb el mur i que ha estat renunciada per 
Francesc de Palafrugell, a cens de 5 sous, per 5 sous d’entrada. 

N. Pere de Reixach. 24 x 38 cms. + Pies Memòries, Palafrugell, 14. 
 
8134 
1353 desembre 29, Palafrugell 
Bernat de Rohoses, sastre de Palafrugell, ven a Ramon de Trull una vinya 

situada a Palafrugell, indret de Ceris, que fa cens a l’Almoina Barceló, pel preu de 
4 sous. 

Sense cloure. 19 x 32 cms. + Pies Memòries, Palafrugell, 15. 
 
8135 
1365 maig 3, Palafrugell 
Fra Pere de Llapart, prior de Sant Miquel de Cruïlles, firma a Joan Vela de 

Palafrugell, una vinya situada a Palafrugell, indret de Capella, de tres quarts de 
vessana, a tasca i braçatge. 

N. Pere Avinent. 17 x 28 cms. + Pies Memòries, Palafrugell, 16. 
 
8136 
1362 gener 2, Palafrugell 
Guillem de Rovira, de Palafrugell, ven a Pere Caixa una casa situada a la vila, 

que és a directe domini de l’almoina Barceló, pel preu de 46 sous. 
N. Pere Avinent. 33 x 28 cms. + Pies Memòries, Palafrugell, 17. 
 
8137 
(1271) 1272 febrer 8 
Guillem de Puig, de Palafrugell, ven a Joan de Pontiró, clergue del mateix lloc 

un quadró de terra que es té pel Sant Sepulcre, situat a Palafrugell, indret de 
Pedregar, per 20 sous. 

N. Arnau Palet. 17 x 20 cms. + Pies Memòries, Palafrugell, 18. 
 
8138 
1386 abril 29, Palafrugell 



Nicolau Rovira, fill de Guillem Rovira, de Palafrugell, ven a Pere Caixa i 
Guillem Caixa una casa i cortal situades damunt dels portals del castell de 
Palafrugell per 15 lliures bar., amb reserva de cens d’un parell de gallines per a 
Santa Anna de Barcelona. 

N. Bartomeu de Font. 27 x 37 cms. + Pies Memòries, Palafrugell, 19. 
 
8139 
(ca. 1340) 
Francesca, filla de Ramon Simon, de Palafrugell, amb consentiment de Ramon 

de Colomar de Pals, ven a Guillem vela de Palafrugell, una vinya situada a 
Palafrugell, indret de ad Gara o Lanada, que fa cens al Sant Sepulcre, pel preu de 
38 sous. 

Sense cloure. 27 x 25 cms. + Pies Memòries, Palafrugell, 20. 
 
8140 
1422 agost 21, Palafrugell 
Antoni Rossich de la vall de Mont-ras, terme del castell de Palafrugell, 

renuncia per cens excessiu una terra de sis saions situada a Mont-ras, indret de 
Coromines, per la que feia 3 quarteres de blat a l’almoina de Palafrugell, en mans 
de Joan Miquel, sagristà de la parròquia. 

N. Pere de Font. 21 x 35 cms. + Pies Memòries, Palafrugell, 21. 
 
8141 
1409 gener 2, Palafrugell 
Joan Miquel, sagristà de Palafrugell i administrador de l’almoina de Barceló, 

estableix a Joan Ferrer, de Mont-ras, un camp de 3 vessanes, situat a Mont-ras, a 
quart dels esplets per 60 sous d’entrada. 

N. Jaume Morgat. 25 x 51 cms. + Pies Memòries, Palafrugell, 22. 
 
8142 
1390 novembre 8, Palafrugell 
Antoni Batllia, fuster de Palafrugell, ven a Guillem Peya, domer de Mont-ras, 

un camp situat a Palafrugell, territori de Mont-ras, indret de Morena, que és a 
domini directe del comanador de la casa d’Aiguaviva de l’orde de l’Hospital, per 
60 sous. 

N. Bartomeu de Font. 22 x 35 cms. + Pies Memòries, Palafrugell, 23. 
 
8143 
1264 octubre 17 
Berenguer de Prat, de Palafrugell, la seva esposa Garsendis i el seu fill Pere, 

venen a Guillem Fels, de Santa Margarida de Palafrugell, i a la seva esposa 
Peregrina una coromina i una feixa situades a Palafrugell, indret de Freixeneda, 
que és a directe domini de la casa del temple d’Aiguaviva i de Ramon d’Ermadàs, 
per 700 sous. 

N. Arnau Palet. Carta partida. 30 x 32 cms. + Pies Memòries, Palafrugell, 24. 
 
8144 
1576 abril 23, Palafrugell 
Joan Caner àlies Fina, ven a (...) procurador de l’almojna Barceló de 

Palafrugell, una migera de blat de cens pel preu de (...) 



N. Marc Malvís. 36 x 30 cms. + Pies Memòries, Palafrugell, 25. 
 
8145 
(1318) 1319 febrer 11 
Ramon de Carrera, de Palafrugell, permuta amb Ramon Begur una feixa 

situada a Palafrugell, indret de Cala Pedrosa, per una altra feixa del mateix lloc, 
que és a directe domini del Sant Sepulcre. 

Sense cloure. 16 x 33 cms. + Pies Memòries, Palafrugell, 26. 
 
8146 
1591 març 3, Palafrugell 
Joan Pi, pescador de Palafrugell, ven a Pere Esteve, del mateix lloc, una terra 

situada al veïnat de Caritat, dins del Clos Safont de Dalt, que és a directe domini 
de l’almoina Barceló, per 38 lliures. 

N. Antoni Ballia. 56 c 28 cms. + Pies Memòries, Palafrugell, 27 
 
8147 
s XIII 
Capbreu d’un particular anònim, en el que es recensionen masos i terres de 

Palafrugell, Begur i Mont-ras [que després foren de l’Almoina Barceló de 
Palafrugell]. 

Sense cloure. 110 x 28 cms. + Pies Memòries, Palafrugell, 27bis 
 
8148 
1336 octubre 28 
Guillem de Pontiró, de Mont-ras ven a Guillem Martí, també de Mont-ras, un 

camp situat a la parròquia de Palafrugell, al territori de Mont-ras, indret dit 
Camp de Ros, que fa una migera de blat de cens a l’almoina Barceló de 
Palafrugell, pel preu de 120 sous. 

N. Bernat Seguer. 17 x 34 cms. + Pies Memòries, Palafrugell, 28. 
 
8149 
1557 octubre 19, Palafrugell 
Pere Mascort, beneficiat de la confraria de Santa Maria de Palafrugell, fa 

donació al seu nebot Joan Codina d’una terra i hort situats a Palafrugell, prop de 
la Font de Bruguerol, que fan cens a l’almoina Barceló. 

Sense cloure. 39 x 52 cms. + Pies Memòries, Palafrugell, 29. 
 
8150 
(1326) 1327 febrer 2 
Guillema, filla de Guillem Just, de Palafrugell, ven a Ramon (...) i a la seva 

esposa Francesca una casa situada al Vilar de Palafrugell, que es té per la pabordia 
de Maig de la seu, per 80 sous. 

N. Joan de Palafrugell, de Palafrugell. 27 x 27 cms. + Pies Memòries, 
Palafrugell, 30. 

 
8151 
1335 novembre 13 



Berenguer Guerau, d’Esclanyà, ven a Berenguer Pons, de Palafrugell, una 
terra erma situada a Palafrugell, indret de Lor, que fa cens a l’almoina Barceló, 
per 120 sous. 

N. (...) 20 x 36 cms. + Pies Memòries, Palafrugell, 31. 
 
8152 
1591 gener 13, Palafrugell 
Joan Deuloféu, mariner de Palafrugell, ven a Joan Batllia, sagristà de 

Palafrugell, i als obrers de l’obra nova de l’església del mateix lloc, una casa 
situada a la plaça de Palafrugell, prop del cementiri, per 68 lliures. 

N. Antoni Batllia, de Torroella de Montgrí. 55 x 33 cms. + Pies Memòries, 
Palafrugell, 33. 

 
8153 
1591 novembre 11, Palafrugell 
Balridi Simon, mariner, i Antoni Prats Llogaia, bracer de Palafrugell, firmen 

rebut a Antoni Marquès, mercader del mateix lloc, de 25 lliures, a complement de 
les 272 lliures 10 sous que els devia per la pedra borda necessària per a l’obra de la 
nova església de Palafrugell. 

N. Llorenç Brugarol. 18 x 32 cms. + Pies Memòries, Palafrugell, 34. 
 
8154 
1481 abril 30, Palafrugell 
Gombau de Bell-lloc, que havia estat sagristà de Palafrugell i obté un benefici a 

Peratallada, ven a Guerau de Bell-lloc, sagristà, i a Andreu Bruguera i Pere Nadal, 
obrers de l’església de Palafrugell, administradors de l’almoina Barceló, un censal 
de 13 sous per 13 lliures. 

Sense cloure. 34 x 51 cms. + Pies Memòries, Palafrugell, 35. 
 
8155 
1596 febrer 19, Palafrugell 
Joan Grassot, barriler de Palafrugell, ven a Antoni Girona de les Cases Noves, 

també de Palafrugell, el censal mort de 12 lliures que Mateu Frigola, d’Esclanyà, 
havia creat a favor d’Antoni Grassot sobre un camp d’una vessana, situat a 
Palafrugell, indret d’Aranyoneda. 

N. Miquel Almar. 48 x 29 cms. + Pies Memòries, Palafrugell, 36. 
 
8156 
1447 novembre 28, Palafrugell 
Guillem Caixa, al seva esposa Narcisa i el seu fill Joan Caixa, de Palafrugell, 

venen a Gombau de Bell-lloc, sagristà de Palafrugell, administrador de l’almoina 
Barceló i a Caterina, viuda de Joan Caixa, un censal de 92 sous 2 d. pel preu de 92 
lliures 2 sous. 

N. Pere de Font. 52 x 37 cms. + Pies Memòries, Palafrugell, 37. 
 
8157 
1468 abril 12, Palafrugell 
Martí Deuloféu, teixidor, Martí Fina, Joan Carbonell i Gabriel Jofre, síndics 

de la universitat dels homes de Palafrugell, Antoni Marquès, Antoni Vergonyós, 
Pere Nadal, Miquel Pelegrí, Bartomeu Geli, Guillem Andreu, Antoni Rocas, Pere 



Riera, de Mont-ras, i Antoni Simon, de Llofriu, consellers de la mateixa 
universitat, venen a Gombau de Bell-lloc, sagristà i Martí Fina i Bartomeu 
Marquès, obrers de l’església de Palafrugell i administradors de l’almoina dita de 
Barceló, un censal de 10 sous per 10 lliures. 

N. Pere de Font. 53 x 39 cms. + Pies Memòries, Palafrugell, 38. 
 
8158 
1492 novembre 11, Palafrugell 
Testament de Perona, viuda de Pere Serra, mestre d’arts i medicina de 

Palafrugell, que pren per marmessors Miquel Serra i Pere Serra, fills seus, i 
Sebastià Serra; llega a l’almoina de Barceló un censal de 10 sous que fa Carles 
Salvador, de Torroella. 

N. Pere de Font. 12 x 29 cms. + Pies Memòries, Palafrugell, 39. 
 
8159 
1589 març 12, Palafrugell 
Pere Bòria, mestre de cases de Palafrugell, firma rebut a Joan Ballia, sagristà, i 

als obrers de la parròquia, de 130 lliures per raó d’una concòrdia passada entre 
ells a causa d’augment de feina en la construcció de l’església de Sant Martí de 
Palafrugell. 

N. Llirenç Brugarol. 18 x 35 cms. + Pies Memòries, Palafrugell, 40. 
 
8160 
(1304) 1305 febrer 22 
Jaume d’Om, de Palafrugell, i el seu fill Pere firmen rebut a Joan, sagristà del 

mateix lloc, procurador de l’almoina Barceló, de 700 sous, preu d’una feixa situada 
a Esclanyà, indret de Garriga. 

N. Arnau Maria, de Peratallada. 14 x 13 cms. + Pies Memòries, Palafrugell, 41. 
 
8161 
1589 març 12, Palafrugell 
Pere Bòria, arquitecte i picapedrer de Palafrugell, firma rebut a Joan Ballia, 

sagristà, i als obrers de l’obra nova de l’església de Palafrugell, de 140 lliures, 
primera paga del seu treball. 

N. Llorenç Brugarol. 21 x 28 cms. + Pies Memòries, Palafrugell, 42. 
 
8162 
1589 juny 8, Palafrugell 
Guillem Sacret, fuster de Palafrugell, firma rebur als obrers de l’obra nova de 

l’església de Palafrugell, de 220 lliures, preu de fusta. 
N. Llorenç Brugarol. 15 x 32 cms. + Pies Memòries, Palafrugell, 43. 
 
8163 
1363 agost 21, Palafrugell 
Margarida, esposa de Jaume Riera, propietària del mas Forner de Mont-ras, i 

el seu marit, firmen rebut a Pere de Reixach i Guillem d’Arenys, marmessors de 
Pere Otger, sagristà de Palafrugell, i a Jaume Girbau, sagristà actual, de 16 lliures, 
preu de 2 migeres i una quartera de blat censals que els han venut. 

N. Pere Mascort, de Palafrugell. 16 x 36 cms. + Pies Memòries, Palafrugell, 44 
 



8164 
1389 febrer 6, Palafrugell 
Pere Sinola, sagristà de Palafrugell, procurador de l’almoina Barceló, després 

que el vicari general li ha restituit l’administració de l’almoina, passa comptes amb 
l’anterior administrador, Pere Reixach, domer dela mateixa església.  

N. Bartomeu de Font. 34 x 38 cms. + Pies Memòries, Palafrugell, 45. 
 
8165 
1588 novembre 6, Palafrugell 
Joan Ballia, sagristà, i els obrers de l’església de Palafrugell, venen a Sebastià 

Barceló, mestre d’aixa de Palamós, dos censals morts per 118 lliures. 
N. Llorenç Bruguerol. 62 x 29 cms. + Pies Memòries, Palafrugell, 46. 
 
8166 
1583 gener 23, Palafrugell 
Caterina, esposa d’Antoni Garrell, mariner i mestre d’aixa de Palamós, 

defineix al seu pare, Esteve Capella, la legítima per 60 lliures, i les constitueix en 
dot per a dit Garrell. 

Sense cloure. 88 x 30 cms. + Pies Memòries, Palafrugell, 47. 
 
8167 
1494 març 9, Palafrugell 
Joan Cortey, mestre de cases de Regencós, i el seu fill Joan Cortey, venen un 

censal de 12 sous a Guerau de Bell-lloc, sagristà i Miquel Palahí i Antoni Sureda, 
obrers de l’església de Palafrugell, administradors de l’almoina dita d’en Barceló. 

N. Pere de Font. 55 x 39 cms. + Pies Memòries, Palafrugell, 48. 
 
8168 
1589 juny 8, Palafrugell 
Pere Bòria, mestre de cases de Palafrugell, firma rebut a Joan Ballia, sagristà i 

als obrers de l’obra nova de l’església de Palafrugell, de 100 lliures 10 sous, part de 
les 300 que són una paga de les 1.600, preu de la construcció total 

N. Llorenç Brugarol. 17 x 33 cms. + Pies Memòries, Palafrugell, 49. 
 
8169 
1588 juny 19, Palafrugell 
Joan Ballia, sagristà i els obrers de l’església de Palafrugell que s’enumeren 

fan concòrdia amb Baldiri Simon i Antoni Llogaya Prats per proporcionar a Pere 
Bòria, picapedrer, la pedra per a la construcció de l’església, per un preu totat de 
282 lliures. 

N. Llorenç Brugarol. 47 x 32 cms. + Pies Memòries, Palafrugell, 50. 
 
8170 
1269 juliol 29 
Gaufred, prior de Sant Miquel de Cruïlles, ven a Pere Barceló, clergue de 

Palafrugell, un hort situat a Palafrugell, sota la font, i l’aigua de la font de 
Palafrugell, per 650 sous. 

N. Arnau Palet, de Palafrugell 66 x 27 cms. + Pies Memòries, Palafrugell, 51. 
 
8171 



1343 novembre 5, la Bisbal 
Bernat de Frigola, batlle de la Bisbal, notifica al batlle de Fonolleres que 

Bernat Rovira i Guillema, esposos de Fonolleres, deuen 10 sous d’interessos a 
Astruc Samuel i Isaac Vides, jueus de la Bisbal, per un préstec de 60 sous, i li mana 
procedir per la força contra els deutors. 

Paper. 29 x 30 cms. + Pies Memòries, Palafrugell, 52. 
 
8172 
1636 setembre 28, Besalú 
Jerònima, esposa de Cosme Donadiu, sastre de Besalú i viuda de Pere Banyuls 

de Juvinyà, ven a Joan Anglada, propietari del mas Anglada de Juvinyà, una terra 
situada a Juvinyà, dita la Coma, que dit Banyuls havia comprat a carta de gràcia 
el 1621 a Arnau Cassà, pel preu de 16 lliures. 

N. Pere Miquel 83 x 23 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 1 
 
8173 
1627 febrer 10, Juvinyà 
Arnau Cassà de Juvinyà, fa donació al seu germà Joan en concepte de legítima, 

d’una cabanya i un camp, dit camp del Pou, de 6 vessanes, situats prop del mas 
Cassà. 

Sense cloure. 81 x 36 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 2. 
 
8174 
1446 (...) Besalú 
Joan Bofill àlies Vilar, de Dosquers, propietari del mas Bofill de Juvinyà, 

parròquia de Sant Martí de Capellada, que havia venut a Antoni Cassen, de 
Juvinyà, 1’5 vessanes per 8 florins d’or d’Aragó i una vessana situada a Coll de ses 
Oliveres de Juvinyà, per 12 florins, les garanteix d’evicció davant de Pere Costa 
àlies Anglada, també de Juvinyà. 

N. Joan de Planes. 29 x 61 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 3. 
 
8175 
1485 maig 2, Besalú 
Joan Català, prevere de Besalú, procurador de Sebastià Fàbrega àlies Vila, de 

Serinyà i de Miquel Bernich, natural de Serinyà i veí d’Elna, ven a Melcior Català 
àlies Cassen de Juvinyà, unes terres que no es descriuen per 28 lliures. 

N. Joan Rafael Cella. 59 x 34 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 4. 
 
8176 
1541 juliol 2, Navata 
Angel Pujol, calsater de Besalú, ven a Antoni Cassen, pagès de Juvinyà, les 

terres del mas Pujol de Juvinyà, que es tenen pel monestir de Sant Pere de Besalú, 
pel preu de 34 lliures. 

N. Rafael Morató, de Navata. 47 x 31 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 5. 
 
8177 
1642 juny 22, Besalú 
Joan Anglada, pagès de Juvinyà, parròquia de Capellada, recompra a Eudald 

Cassà, del mateix lloc, una terra que li havia comprat a carta de gràcia, per 16 
lliures. 



N. Jaume Piferrer. 24 x 34 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 6. 
 
8178 
1256 agost 18 
Guerau, prior de Santa Maria de Besalú, estableix a Arnau de Prat, clergue, 

fill d’Arnau de Prat, de Socarrats, tres feixes de la coromina de Parets, sobre el 
mas de (...) Andreu, parròquia de Sant Vicenç de Besalú, a cens de tres quarteres 
de blat, mesura de Besalú, per 120 sous bar. d’acapte. 

N. Pere de Santamaria. 14 x 22 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 7. 
 
8179 
1378 gener 14, Besalú 
Guillem de Quera, obtentor del benefici de Santa Magdalena del monestir de 

Sant Pere de Besalú, que té pel benefici la borda de Riera del terme de Capellada, 
l’estableix a Joan de Pujol i Elicsendis, esposos de Juvinyà, que han de fer-se 
persones pròpies seves, a cens de 9 sous i un parell de gallines, per 6 lliures 
d’entrada. 

N. Bernat Cornell. 43 x 38 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 8. 
 
8180 
1443 novembre 11, Besalú 
Fra Guillem Pati, cambrer del monestir de Sant Pere de Besalú, redueix a 

Antoni Cassen, del veïnat de Juvinyà, parròquia de Capellada, la tasca que fa una 
terra de 4’5 vessanes dita Frigola de Vall, situada a Juvinyà, a mitja tasca de 
raïms, amb prohibició de plantar-hi oliveres, a no ser només al voltant. 

N. Pere Vidal. 30 x 40 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 9. 
 
8181 
1492 gener 28, Besalú 
Angelina viuda d’Antoni Pujol, paraire de llana de Besalú, ven a Melcior 

Català àlies Cassen, de Juvinyà, les terres del mas Pujol de Juvinyà, per 24 lliures. 
N. Joan Abric. 33 x 44 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 11. 
 
8182 
1381 agost 17, Girona 
Peirona, viuda de H¡Joan Masnou, de Sarrià i el seu fill Joan, espaser veí de 

Perpinyà, venen a Francesc Joan i Caterina, esposos també de Sarrià, una feixa 
situada al pla de Sarrià, indret de Gual, que afronta amb el Ter, i es té pel 
monestir de Sant Pere de Galligants, pel preu de 6 lliures. 

N. Joan de Fontcoberta. 49 x 36 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 12. 
 
8183 
1369 març 12, Besalú 
Elicsendis, filla de Felip Ponç de Pugiura, de Juvinyà, parròquia de Capellada, 

i el seu marit, Pere de Pugiura, venen a Joan de Pujol de Mont i Ermessendis, 
esposos de Juvinyà, dos quartons d’ordi i dos de “cibaria” i 6 diners de cens que 
reben d’aquests per 45 sous. 

N. Berenguer Romaní. 36 x 31 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 13. 
 
8184 



1443 abril 1, Besalú 
Pere Bernat ses Carreres, de Serinyà, ven a Antoni Cassen, de Juvinyà, 

parròquia de Capellada, una terra situada a Juvinyà, indret de Frigola de Vall, de 
4’5 vessanes, per 6 florins d’or d’Aragó. 

N. Pere Vidal. 37 c 34 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 14. 
 
8185 
1340 març 28 
Guillem Pere Gironès, clergue de Girona, marmessor de Guillem de Roca, 

jurista de Besalú, ven a Joan (...) de Besalú una quartera de blat que rep sobre 
dues feixes situades a Sant Vicenç de Besalú, indret de Campanya, i que es tenen 
pel cambrer del monestir de Ripoll, per 20 sous. 

N. Ramon de Bruguera, de Girona. 40 x 26 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 
15. 

 
8186 
1509 desembre 21, Banyoles 
Gaspar Pedrige, propietari del mas Pedrige de Juvinyà, parròquia de 

Capellada, ven a Antoni Cassà, del mateix lloc, un erm de 4 vessanes del seu mas, 
situat a l’indret de Serradí, que es té pel piater de Sant Pere de Besalú, pel preu de 
32 sous. 

Sense cloure. 39 x 42 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 16. 
 
8187 
1631 gener 31, Besalú 
Eudald Cassà, pagès de Juvinyà, ven a Pere Banyils i Molivedra, del mateix 

veïnat, a carta de gràcia una feixa de terra situada a Juvinyà, indret de sa Coma, 
per 16 lliures. 

N. Josep Gostar. 40 x 18 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 17 
 
8188 
1360 març 5, Besalú 
Pere de Font, de Juvinyà, parròquia de Capellada, ven a Pere de Costa, 

paraire de Besalú, una trilla situata a Juvinyanell, indret de Pedregós, per 8 lliures. 
N. Arnau Ramon. 65 x 30 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 18. 
 
8189 
1566 abril 22, Besalú 
Sentència arbitral d’Aniol Bac, paraire de Besalú, Joan sa Sala de Mont, de 

Serinyà, Francesc Caulés Moner, de Caulés, parròquia de Sant Vicenç de Besalú i 
Galceran Ferrer de Beuda, en causa entre Narcís Costa de Juvinyà i Guerau 
Bertio àlies Ertas i Margarida, esposos de Serinyà, sobre la propietat d’unes feixes 
situades a Serinyà, indret del Serradí. 

N. Pere Prat. 27 x 35 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 19 
 
8190 
1579 agost 13, Besalú 
Gaspar Pugiura, de Juvinyà, firma rebut a Miquel Cassà, del mateix lloc, de 20 

lliures, part del dot de Margarida, esposa de l’atorgant i germana de dit Miquel. 
N. Bartomeu Costa. 19 x 25 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 20. 



 
8191 
(1302) 1303 març 13 
Fra Dalmau de Palol, piater de Sant Pere de Besalú, firma a Bernat de Cassen i 

Guillema, esposos, el mas Cassen de Juvinyà, amb les feixes de Glera, del Mallol, 
de Costa, de Coma Negrella, de Celler i del Serradí, a tasca i un parell de gallines 
de cens per (...) sous. 

N. Bernat de Prat, de Besalú, Carta partida. 30 x 25 cms. + Pies Memòries, 
Juvinyà I, 21. 

 
8192 
1370 juny 17, Besalú 
Guillem de Montpalau, piater del monestir de Sant Pere de Besalú, estableix a 

Jaume Bofill, de Juvinyà, parròquia de Capellada, una terra dita Serradí, a tasca i 
calcadura, per 2 florins d’entrada. 

N. Pere de Casadevall. 31 x 49 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 22. 
 
8193 
1341 juliol 13 
Pere Romeu de Juvinyà, parròquia de Capellada, la seva esposa Guillema, el 

seu fill Bernat i l’esposa d’aquest, Maria, firmen rebut a Arnau de Pujol de 
Juvinyà, i Maria esposos, de 470 sous, preu d’una terra situada a Juvinyà, indret 
de Feixes. 

N. Ramon de Prat, de Besalú. 26 x 27 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 24. 
 
8194 
1518 novembre 8, Besalú 
Gaspar Pedriga, de Juvinyà, ven a Antoni Cassà, del mateix veïnat, dos sous de 

cens que li fa en Costa de Juvinyà, per 40 sous. 
N. Joan Rafael Cella. 47 x 28 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 25. 
 
8195 
1341 juliol 13 
Pere Romeu, de Juvinyà, i la seva esposa Guillema, el seu fill Bernat i l’esposa 

d’aquest, Maria, venen a Arnau de Pujol i Maria, esposos també de Juvinyà, una 
feixa situada a Juvinyà, indret de Feixes que es té per Pere Ponç de Besalú, pel 
preu de 470 sous. 

N. Ramon de Prat, de Besalú. 33 x 31 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 26. 
 
8196 
1620 gener 20, Besalú 
Pere Joan Costa, propietari dels masos Costa i Frigola de Vall, de Juvinyà, ven 

a Eudald Cassà, del mateix lloc, una peça erma del mas Closes de Juvinyà, de 3 
vessanes per 25 lliures. 

N. Pere Miquel. 50 x 30 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 27. 
 
8197 
1524 maig 7, Santa Pau 



Pere de Viladecans, de Sant Martí (...) fa donació a la seva filla Margarida de 
700 sous, que ella constitueix en dot a Pere Pedrige, de Juvinyà, parròquia de 
Capellada, que els hipoteca sobre el seu mas. 

Sense cloure. 54 x 29 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 28. 
 
8198 
1252 novembre 14 
Maria des Cassen, de Juvinyà, firma al seu germà Joan i a l’esposa d’aquest, 

Berenguer,a la meitat de la terra Negrella, de Juvinyà, de la qual l’altra meitat 
pertany per indivís a dit Joan i al seu germà Pere, amb reserva de cens de 2 diners 
per a l’atorgant. 

N. Ramon de Prat, de Besalú. S. Pere de Santamaria. 12 x 17 cms. + Pies 
Memòries, Juvinyà I, 29. 

 
8199 
1318 juny 2 
Pere d’Hospital de Capellada, la seva esposa Berenguera i la seva mare Maria 

venen a Arnau de Pujol, de Juvinyà, a la seva esposa Maria i a la seva sogra 
Guillema una feixa situada a Juvinyà, indret de Feixes, que fa cens de 17 sous al 
sagristà menor de Sant Pere de Pesalú, pel preu de 400 sous. 

N. Ramon de Prat. S. Arnau de Beuda. 36 x 22 cms. + Pies Memòries, Juvinyà 
I, 30. 

 
8200 
1348 juliol 12 
Testament de Bartomeu de Cassen, de Juvinyà, paròquia de Capellada, que 

pren per marmessors el rector de Capellada, Pere Vilardell de Besalú, i Bernat de 
Codina, de Jonqueres; elegeix sepultura a Capellada, fa llegats de50 sous als fills 
Guillem i Bernat i institueix hereu el fill Pere. 

N. Bartomeu Masó. 42 x 29 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 31. 
 
8201 
1540 gener 7, Anglès 
Testament de Joan Prat, propietari del mas Prat d’Anglès, que pren per 

marmessors Miquel Cuc àlies Fontanella i Joan Pixarrelles, propietari del mas 
Pixarrelles d’Anglès; elegeix sepultura al cementiri de la Cellera; llega a la seva 
esposa 4 lliures i li firma el dot, reconeix deure al seu gendre Gaspar 23 lliures de 
dot, fa llegats a les filles Caterina i Margarida i al fill Baldiri, i institueix hereva 
universal la dita Caterina. 

N. Narcís Masó. 35 x 35 cms. Fora de lloc. + Pies Memòries, Juvinyà I, 32. 
 
8202 
1401 setembre 11, Besalú 
Pere Olivet, de Juvinyà, parròquia de Capellada, ven a Bernat de Cassen una 

servitut de 3 pams d’ample per anar pel torrent de Castell Avall a l’indret de ses 
Boades, on dit Cassen te un camp comprat als hereus de Castelló de Mallorca, de 
Besalú, per 22 sous. 

N. Bernat Cornell. 21 x 34 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 33. 
 
8203 



(1324) 1325 febrer 14 
Pere Romeu, de Juvinyà, parròquia de Capellada, ven a Bernat de Cassen, del 

mateix lloc, una terra amb oliveres per 10 sous. 
N. Ramon de Prat. S. Pere de Mallorques. 26 x 29 cms. + Pies Memòries, 

Juvinyà I, 34. 
 
8204 
1370 desembre 7, Besalú 
Ramon de Costa, de fares, marmessor de Ramon de Carreres, draper de 

Besalú, ven a Bernat de Cassen el mas Cassen de Juvinyà, que dit Bernat i Sibilꞏla, 
esposos, tenien pel difunt, per 20 lliures, 

N. Bernat Cornell. 59 x 52 cms.+35. 
 
8205 
1563 maig 16, Besalú 
Joan Pugiura, de Juvinyà, fa donació per causa de núpcies a la seva germana 

Caterina de 10 lliures i aixovar, que ella aporta en dot a Guillem Oriol, teixidor, de 
qui rep el tantumdem. 

N. Antoni Pagès. 30 x 41 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 36. 
 
8206 
1388 agost 7, Besalú 
Ramon Sarola, prevere, i Llorenç Subirós, de Besalú, marmessors de Sibilꞏla, 

viuda de Ramon Carreres, també de Besalú, venen en subhasta a Bernat de 
Cassen, de Juvinyà, parròquia de Capellada, una feixa situada a les Boades, prop 
del Fluvià, per 10 lliures 5 sous. 

N. Pere Casadevall. 41 x 47 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 37. 
 
8207 
1331 juliol 14 
Pamon Pons, fill de Guillem Pons, de Besalú, i el seu fill Pere, venen a 

Bartomeu de Cassen, de Juvinyà, parròquia de Capellada, a la seva esposa 
Saurina, i a la germana d’aquesta, Guillema, 9 “civaderias” de blat i 6 diners 
censals que rebien sobre el mas Cassen, per 30 sous. 

N. Ramon de Prat, de Besalú. 22 x 34 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 38 
 
8208 
1352 agost 11 
Bernat Bernich, fill de Francesc i de Guillema, de Serinyà, fa donació a la seva 

germana Brunissendis de 800 sous, que ella constitueix en dot per al seu futur 
marit, Francesc de Vilar, de Pujals dels Cavallers, de qui rep el tantumdem i 
augment fins a 1.000 sous, hipotecant el mas Vilar que té per l’almoina del 
Vestuari de la seu. 

Sense cloure. Carta partida. 31 x 39 cms + Pies Memòries, Juvinyà I, 39. 
 
8209 
1432 setembre 4, Besalú 
Antoni Teixidor, de Crespià, dòna a al seva filla Anna 40 lliures que ella 

constitueix en dot per al seu futur espòs, Antoni Cassen, de Juvinyà, parròquia de 
Capellada. 



N. Joan d’Ornós. Carta partida. 31 x 31 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 40. 
 
8210 
1447 febrer 13, Besalú 
Bernat Cassen, de Juvinyà, parròquia de Capellada, fill d’Antoni Cassen, 

defineix al seu germà Antoni la legítima per 43 lliures. 
N. Joan de Planes. 31 x 34 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 41. 
 
8211 
1592 octubre 25, Besalú 
Montserrat Fàbrega, moliner del molí de Roca, de Sant Miquel de 

Campmajor, i la seva esposa, Jerònima Cassen, firmen rebut a Mateu Illa de 
Serinyà i Gaspar Pugiura, de Juvinyà, parròquia de Capellada, curadors de 
Climent Cassà, de Juvinyà, de 30 lliures, part de les 40 a que aquests foren 
condemnats per una sentència arbitral. 

N. Pere Pau Soler. 21 x 22 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 42. 
 
8212 
1436 març 22, Besalú 
Davant Bartomeu Malenyech, jutge ordinari de Besalú, Bartomeu Soler àlies 

Pujol, de la parròquia de Montagut, emancipa el seu fill Antoni. 
N. Martí Vicens. 17 x 2s cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 43. 
 
8213 
1386 març 7, Besalú 
Arnau d’Hospital i Bernat de Colomer, de Juvinyà, parròquia de Capellada, 

àrbitres de certes qüestions entre els homes de la mateixa parròquia, arbitren la 
diferència entre Bernat de Cassen i Jaume Bofill per raó d’un camí entre el quintà 
del mas Cassen i una terra de dit Bofill, a l’indret de Coll de les Oliveres. 

N. Bernat Cornell. 21 x 35 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 44. 
 
8214 
1575 abril 28, Anglès 
Gabriel Torra àlies Riera, del veïnat de Plantadís, parròquia [de la Cellera] 

d’Anglès, ven a carta de gràcia a Sebastià Planella, una terra situada al Plademont 
d’Anglès per 30 lliures. 

N. Antic Ribot. 36 x 31 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 45. 
 
8215 
1532 abril 14, Besalú 
Antoni Cassen, de Juvinyà, parròquia de Capellada, fa donació de legítima a la 

seva germana Margarida de 20 lliures que ella constitueix en dot per a Joan 
Aimar, d’Argelaguer. 

N. Joan Abrich. 27 x 48 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 46. 
 
8216 
1285 novembre 7 
Testament d’Arnau de Prat, clergue fill d’Arnau de Prat de Socarrats, que 

pren per marmessors Berenguer d’Olives, domer de Sant Vicenç de Besalú, Pere 
Perpinyà i Andreu d’Escala, de Besalú, i Bernat de Prat, nebot seu; elegeix 



sepultura a Sant Vicenç; llega al seu nebot cases de Besalú que havien estat de 
Ramon de Vivars a condició que li doti un aniversari; funda un benefici dotat amb 
1.100 sous; fa un llegat a l’almoina de Besalú i en funda una altra d’un dia de pa 
pels pobres, i institueix hereus els pobres de Jesucrist. 

N Pere de Santamaria. Còpia de 1286, 51 x 31 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 
47. 

 
8217 
1516 març 17, Capellada 
Antoni Gassies àlies Hospital, propietari del mas Hospital de Juvinyà, 

parròquia de Capellada, ven a Joan Illa, de Serinyà, un censal de 21 sous per 25 
lliures. 

N. Joan Rafael Cella. 67 x 57 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 48. 
 
8218 
1560 juny 3, Besalú 
Esperança, viuda d’Antoni Cassen, de Juvinyà, parròquia de Capellada, fa 

donació de tots els seus béns a la seva filla Magdalena, amb reserva de 6 lliures per 
testar. 

N. Antoni Pagès. 32 x 26 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 49. 
 
8219 
1538 setembre 10, Besalú 
Antoni Cassà, de Juvinyà, parròquia de Capellada, fa heretament al seu fill 

Miquel, en vista al matrimoni que aquest ha de contreure amb Margarida, filla de 
Miquel Corts, de Vilert. 

N. Bartomeu Soler. 33 x 35 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 50. 
 
8220 
1532 abril 14, Besalú 
Antoni Cassà, de de Juvinyà, parròquia de Capellada, fa donació a la seva 

germana Margarida de 20 lliures, que ella constitueix en dot per a Joan Aimar, 
paraire d’Argelaguer. 

N. Joan Abrich. 30 x 49 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 51. 
 
8221 
1586 juny 16, Besalú 
Margarida, viuda de Miquel Cassà, i el seu fill Miquel Cassà, fan donació a 

Elisabet, filla i germana seva respectiva, tots de de Juvinyà, parròquia de 
Capellada, de 70 lliures de legítima en vista al matrioni que ha de contreure amb 
Esteve Costa, paraire de Besalú. 

N. Antic Soler. 49 x 35 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 52. 
 
8222 
1568 desembre 5, Besalú 
Esteve Costa, de Juvinyà, parròquia de Capellada, defineix a Narcís Costa, 

germà seu, la legítima per 50 lliures. 
Sense cloure. 32 x 30 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 53. 
 
8223 



1532 octubre 7, Besalú 
Bartomeu Costa de Mont, propietari del mas Costa de Mont de Fares, fa 

donació per causa de núpcies a la seva germana Constança, filla de Martirià i de 
Constança, de 40 lliures i aixovar, que ella constitueix en dot per a Miquel Romeu, 
de Juvinyà, parròquia de Capellada, que les hipoteca sobre el seu mas Romeu. 

N. Joan Abric. 32 x 36 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 54. 
 
8224 
1384 març 23, Besalú 
Joan de Pujol, de de Juvinyà, parròquia de Capellada, i la seva esposa 

Etincsendis(sic), propietaris del mas Riera, que els establí Guillem de Quera, 
prevere de Camprodon, cabreven a Joan de Plana Martina, de la parròquia de 
Bolós, una terra situada a Juvinyà, prop de l’antiga església, per la que fan un 
mallal d’oli, mesura de Besalú, de cens. 

N. Bernat Cortell 20 x 29 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 55. 
 
8225 
1305 març 25 
Ramon, fill de Bernat Turons de Besalú, hereu de Berenguera, esposa d’Artau 

Turon i filla de Guillem parent de l’atorgant, ven a Pere Plana Martina, de Bolós, 
un mallal d’oli que li fa Pere de Riera de Juvinyà, per una terra situada a Juvinyà, 
on hi havia hagut l’església del lloc, per 250 sous. 

N. Bernat de Prat, de Besalú. 51 x 30 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 56. 
 
8226 
1394 abril 20, Camprodon 
Guillem Ferrer, rector de l’església de Bolós, i Esclaramunda, del Puig 

Camprodon, tambe de Bolós, estableixen a l’església de Bolós un aniversari, amb 
una missa sense consagració, dotat amb un cens d’un mallal d’oli que fa Joan de 
Pujol, de Juvinyà, parròquia de Capellada, per una terra situada on hi havia hagut 
l’antiga església de Juvinyà. 

N. Jaume Batlle. 56 x 29 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 57. 
 
8227 
1594 setembre 21, Besalú 
Miquel Coll àlies Llobera, de Montagut, fa heretament al seu fill Miquel, en 

vista al matrimoni que ha de contreure amb Marianna, filla de Miquel Cassen de 
Juvinyà, parròquia de Capellada, amb dot de 80 lliures. 

N. Nicolau Puig. 99 x 36 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 58. 
 
8228 
1621 gener 21, Besalú 
Eudald Cassà de Juvinyà, i la seva esposa Rafaela venen un censal de 74 sous a 

carta de gràcia a l’hospital de Besalú, per 74 lliures. 
N. Nicolau Puig. 64 x 58 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 59. 
 
8229 
1570 agost 10 Juvinyà 
Testament de Joan Bruguera àlies Romeu, del veïnat de Juvinyà, parròquia de 

Capellada, que institueix hereu el seu fill Narcís Romeu. 



N. Joan Colomer, rector de Capellada. 16 x 33 cms. + Pies Memòries, Juvinyà 
I, 60. 

 
8230 
1583 març 2, Banyoles 
Antoni Donai, sastre de Banyoles, firma rebut a Mateu Illa pagès de Serinyà, 

com a tutor, amb Gaspar Pugiura, de Juvinyà, parròquia de Capellada, dels fills 
de Miquel Cassà, d’una caixa i vestit aportats per Joana Cassà, esposa de 
l’atorgant. 

N. Bonifaci Gayolà. 15 x 18 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 61. 
 
8231 
1626 maig 27, Banyoles. 
Joan Ferrer, cirurgià de Banyoles firma rebut a Eudald Cassà, pagès de 

Juvinyà, de 21 lliures, a pagament de serveis mèdics. 
N. Jeroni Segalàs. 14 x 13 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 62. 
 
8232 
1268 octubre 4 
Bernat d’Olivet de Pidre, el seu fill Pere i l’esposa d’aquest, Guillema, venen a 

Bernat, fill de dit Bernat, un quart de la possessió de les Boades, que tenen per 
Pere Benet i de la qual el comprador ja posseeix un quart, per 10 sous bar. 

N. Ramon de Prat, de Besalú. 22 x 18 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 63. 
 
8233 
1627 febrer 20, Besalú 
Eudald Cassà, de Juvinyà, parròquia de Capellada, firma rebut a Pere Vilar, 

pagès de Begudà, de 15 lliures, dot de Caterina, filla d’aquest i esposa de 
l’atorgant. 

N. Nicolau Puig. 38 x 18 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 64. 
 
8234 
1592 juliol 9, Ausinyà 
Sentència arbitral de Joan Casadevall, d’Ausinyà, i Gaspar Colomer, de 

Juvinyà, en qüestió entre Jerònima Cassà i Miquel Cassà, de Juvinyà, sobre la 
legítima d’aquesta. 

N. Pere Pau Soler, de Besalú. 68 x 32 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 65. 
 
8235 
1616 gener 29, Besalú 
Baldiri Cassà, traginer de Besalú, hereu de Baltasar Cassà, defineix a Eudald 

Cassà, propietari del mas Cassà de Juvinyà, parròquia de Capellada, la seva 
legítima per 50 lliures. 

N. Pere Miquel. 46 x 33 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 66. 
 
8236 
1582 març 27, Girona 
Antoni Argelaguer, i la seva esposa Anna Viader, firmen rebut a Miquel 

Argelaguer, propietari del mas Argelaguer de Porqueres, de 120 lliures, legítima 
de dit Antoni. 



N. Narcís Gifra. 9 x 37 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 67. 
 
8237 
1534 setembre 10, Besalú 
Antoni Cassà, propietari del mas Cassà de Juvinyà, parròquia de Capellada, 

ha heretament al fill Miquel en vista al matrimoni que ha de contreure amb 
Margarida, filla de Miquel i Coloma, de (...), amb reserva de 50 lliures. 

N. Bartomeu Soler. 30 x 34 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 68. 
 
8238 
1542 novembre 8, Sant Iscle de Colltort 
Cristòfol Esgleyes, natural de Cogolls i propietari del mas Esgleyes d’Ausinyà, 

ven a Miquel Cassà, fill d’Antoni Cassà de Juvinyà, parròquia de Capellada, un 
censal de 20 sous pel preu de 20 lliures. 

N. Joan Ombert, de Sant Feliu de Pallerols. 53 x 45 cms. + Pies Memòries, 
Juvinyà I, 69. 

 
8239 
1554 agost 6, Besalú 
Sentència arbitral de Narcís Barraca, de Lligordà, i Joan Ermengol àlies 

Anglada, de Juvinyà, en la qüestió entre Narcís Colomer i Miquel Cassà, tots de 
Juvinyà, sobre un camí, un marge i una pedrera. 

N. Joan Abrich. 43 x 34 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 70. 
 
8240 
1594 setembre 21, Besalú 
Marianna, filla de Miquel Cassà, de Juvinyà, parròquia de Capellada, futura 

esposa de Miquel Llobera, traginer de Montagut, firma rebut a Mateu Illa i 
Gaspar Pugiura, de Juvinyà, tutors dels fills de Miquel Cassà, de 130 lliures en 
concepte de legítima. 

N. Nicolau Puig. 38 x 27 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 71. 
 
8241 
1592 juliol 9, Ausinyà 
Sentència arbitral de Joan Casadevall, d’Ausinyà, i Gaspar Colomer, de 

Juvinyà, en qüestió entre Jerònima Cassà i Miquel Cassà, de Juvinyà, sobre la 
legítima d’aquesta. 

N. Pere Pau Soler, de Besalú. 33 x 41 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 72. 
 
8242 
1394 agost 28, Barcelona 
Jaume Pastor, de la tresoreria reial, firma rebut als homes de Besalú de 400 

florins d’or d’impost de maridatge en ocasió del matrimoni de la infanta Joana, 
comtessa de Foix, rebut per mediació de Bernat Cassà. 

N. Arnau d’Illes, de Barcelona. 24 x 25 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 63. 
 
8243 
1551 agost 16, Besalú 



Antoni Cassà, de Juvinyà, parròquia de Capellada, fa donació a la seva filla 
Magdalena, en vista al matrimoni que aquesta ha de contreure amb Pere Marquès, 
paraire de Besalú, de 25 lliures i aixovar, amb els acostumats capítols. 

N. Joan Abrich. 62 x 27 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 75. 
 
8244 
1566 juny 16, Besalú 
Joan Creuet i Pugiura, propietari del mas Pugiura de Juvinyà, fa donació a la 

seva filla Joana de 100 lliures, que ella constitueix en dot per Miquel Cassà, del 
mateix veïnat. 

N. Pere Prat. 43 x 31 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 76 
 
8245 
1397 agost 2, Besalú 
Fra Antoni Cassà cambrer del monestir de Sant Pere de Besalú, cedeix en 

enfiteusi a Bonanat de Pujol, de Juvinyà, el mas Pujol de Juvinyà, parròquia de 
Capellada, que aquest ja tenia, per 12 florins d’or d’Aragó. 

N. Bernat Cornell. 36 x 31 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 77. 
 
8246 
1407 febrer 3, Besalú 
Guillem de Rovira, de Palera i els e fill Bernat firmen rebut a Bernat de Cassen 

de Juvinyà, parròquia de Capellada, de 10 lliures, part d’un deute de 40. 
N. Bernat Cornell. 15 x 18 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 79. 
 
8247 
1475 maig 21, Besalú 
Bernat Cassen, natural de Juvinyà, parròquia de Capellada, fill d’Antoni i 

Agnès, cedeix a la seva germana Martiriana tot el dret que té sobre el mas Cassen, 
amb certes reserves. 

N. Bernat Forment. Carta partida. 19 x 35 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 
80. 

 
8248 
(1312) 1313 febrer 26 
Sibilꞏla, filla de Guillem de Frigola de Vall, de Juvinyà, dòna en dot a Castelló 

de Porcioles, de Beuda, 300 sous, que aquest hipoteca sobre el seu mas Porcioles. 
N. Bernat de Prat, de Besalú. S. Pere Ferrer. Carta partida. 26 x 24 cms. + Pies 

Memòries, Juvinyà I, 81. 
 
8249 
1567 maig 29, Besalú 
Pere Marquès, paraire de Besalú, i la seva esposa Magdalena, filla d’Antoni 

Cassà, de Juvinyà, parròquia de Capellada, defineixen a Miquel Cassà, germà 
d’ella, la legítima per 10 lliures. 

N. Pere Montserrat. 20 x 25 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 82. 
 
8250 
1596 juliol 20, Besalú 



Esteve Costa, paraire de Besalú, firma rebut a Gaspar Pugiura de Juvinyà, 
tutor dels fills de Miquel Cassà, de 30 lliures, dot de la seva esposa Elisabet. 

N. Antic Soler. 33 x 16 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 83. 
 
8251 
1337 (...) 
Guillem Frigola, de Juvinyà, firma debitori a Maïr Vidal, jueu de Besalú, de 10 

sous, que ha rebut com a préstec, a retornar en el termini d’un mes. 
N. Jaume d’Olzinelles, de Besalú. 12 x 20 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 84. 
 
8252 
1583 gener 17, Banyoles 
Baltasar Cassà, de Juvinyà, parròquia de Capellada, firma rebut a Gaspar 

Pugiura i Mateu Illa, tutors dels fills de Miquel Cassà, de 70 lliures, legítima de 
Joana, germana de l’atorgant i filla de dit Miquel. 

N. Bonifaci Gayolà. 15 x 34 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 85. 
 
8253 
1419 maig 11, Besalú 
Bonanat de Pujol, de Juvinyà, fa heretament al seu fill Bernat, del mas Pujol, 

que es té per la cambreria de Sant Pere de Besalú. 
N. Bernat Cornell. 32 x 33 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 86. 
 
8254 
1509 abril 2, Besalú 
Gaspar Colomer firma rebut a Melcior Català, de Juvinyà, de 30 lliures, dot de 

Margarida, esposa seva i filla de dit Melcior. 
N. Joan Rafael Cella. 12 x 22 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 88. 
 
8255 
1386 abril 7, Besalú 
Bernat Costa, de Besalú, propietari del mas Anglada de Juvinyà, concedeix a 

Bernat Cassà el dret de pas a un camí que va del mas Cassà a un camp del mateix 
mas, dit de la Coma. 

N. Bernat Cornell. 33 x 26 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 89. 
 
8256 
1603 maig 24, Juvinyà 
Testament d’Antoni Cassà, propietari del mas Cassà de Juvinyà, que institueix 

hereva la seva filla Caterina. 
N. Nicolau Puig, de Besalú. 50 x 41 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 90. 
 
8257 
1615 febrer 5, Besalú 
Pere Joan Costa, propietari del mas Costa de Juvinyà, firma rebut a Joan 

Soler i Frigola, pagès de Begudà, de 80 lliures, part de la donació de 140 feta per 
dit Soler a la seva germana Margarida, esposa de l’atorgant. 

N. Francesc Costa. 31 x 13 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 91. 
 
8258 



1561 juliol 28, Besalú 
Sentència arbitral de Joan Auleda, jurista, i Antic des Güell, doctor en dret, de 

Besalú, en qüestió entre Miquel Cassà, de Juvinyà, i Guerau Curns, obtentor del 
benefici de Santa Magdalena de l’església de Sant Pere de Camprodon, sobre el 
pagament de 3 sous de cens per una terra del mas Riera que té dit Cassà, 
establerta antigament a Guerau Pujol. 

N. Antoni Pagès. 44 x 35 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 92. 
 
8259 
(1286) 1287 febrer 1 
Arnau d’Argelaguer, de Besalú, promet a Pere d’Església, d’Ausinyà i la seva 

esposa Guillema, persones pròpies seves, que no els obligarà a fer fermança pèr ell 
ni els exigirà quèstia, tolta o força, cugúcia, intèstia o eixorquia, i els concedeix la 
meitat dels terços i foriscapi del mas d’Església, per 1.000 sous bar. 

N. (...). Carta partida 43 x 31 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 93. 
 
8260 
1633 abril 26, Besalú 
Eudald Cassà, propietari del mas Cassà de Juvinyà, ven a Pere Déu i Vila, de 

Montagut, un censal de 100 sous per 100 lliures. 
N. Pere Miquel. 69 x 34 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 95. 
 
8261 
1419 maig 6, Juvinyà 
Testament de Bernat des Cassen, de Juvinyà, que pren per marmessors el 

rector de Capellada i el seu propi fill, Antoni; elegeix sepultura a Sant Vicenç de 
Besalú, i institueix hereu el seu fill Antoni, tot deixant a la seva esposa Sibilꞏla 
l’usdefruit del mas Cassen. 

N. Bernat Cornell, de Besalú. 34 x 31 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 101. 
 
8262 
1593 juny 13, Besalú 
Montserrat Fàbrega, moliner resident al molí de Roca, de Sant Miquel de 

Campmajor, i Jerònima Cassà i Fàbrega, esposos, firmen rebut a Mateu Illa i 
Gaspar Pugiura, tutors de Climent Cassà, de 10 lliures que els devien per raó 
d’una sentència arbitral. 

N. Pere Pau Soler. 25 x 23 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 102. 
 
8263 
1636 desembre 8, Besalú 
Joan Riera, sastre de Besalú, ven a la colꞏlegiata de Santa Maria de Besalú un 

censal de 1054 sous per 104 lliures, a fi de redimir una terra que havia estat del 
mas Cassà de Juvinyà, dita Pla de les Boades. 

N. Pere Miquel. 77 x 69 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 104. 
 
8264 
1439 desembre 1, Serinyà 
Pere Bernich, de Serinyà i al seva esposa Margarida, fan heretament del mas 

Bernich al seu fill Bartomeu, amb certes retencions. 



N. Pere Vidal, de Besalú. Carta partida. 32 x 33 cms. + Pies Memòries, Juvinyà 
I, 105. 

 
8265 
1583 desembre 27, Banyoles 
Joana Cassà defineix al seu germà Baltasar Cassà, de Juvinyà, la legítima per 

70 lliures en vista al matrimoni que ha de contreure amb Antoni Dusai, sastre de 
Banyoles. 

N. Bonifaci Fayola. 31 x 29 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 106. 
 
8266 
1419 octubre 17, Besalú 
Fra Pere de Fàbrega, piater del monestir de Sant Pere de Besalú, redueix a 

Bernat de Pujol, de Juvinyà, la tasca que aquest li fa per una feixa situada a 
Capellada, indret de Costa de Freser, a mitja tasca, a fi que hi pugui plantar vinya. 

N. Bernat Cornell. 30 x 26 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 107. 
 
8267 
1272 (...) 
Guillema, filla de Joan des Cassen, de Juvinyà, el seu marit Pere Goun(sic) i la 

seva mare Berenguera venen a Guillem de Riera, del mateix lloc, la meitat de la 
vinya i terra de Coma Negrella, de Juvinyà, per 7 sous. 

N. Ramon Prat. 15 x 22 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 108. 
 
8268 
1566 juny 26, Besalú 
Joan Creuet i Pugiura, de Juvinyà, firma debitori a Miquel Cassà de 100 

lliures, donades a Joana, filla seva i esposa d’aquest. 
N. Pere Prat. 29 x 22 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 109. 
 
8269 
1500 gener 9, Besalú 
Miquel Camó, cambrer de Sant Pere de Besalú, firma rebut a Melcior Català 

àlies Cassà, de Juvinyà, de 12 florins d’or en concepte de terç i foriscapi de la 
compra que aquest ha fet del mas Pujol de Juvinyà 

N. Joan Rafael Cella. 25 x 23 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 110. 
 
8270 
1510 maig 21, Viladamat 
Caterina, viuda d’Antoni Iglesias, de Castelló d’Empúries firma rebut a 

Miquela, filla seva i esposa de Jaume Illa de Viladamat, part del dot de l’atorgant. 
N. Pere Coll, de Castelló. 22 x 26 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 111. 
 
8271 
1404 desembre 1, Besalú 
Bonanat d’Hortes, de Serinyà, fa heretament del mas d’Hortes al seu fill Pere, 

que l’hipoteca, amb pagament de terç a la cambreria de Sant Pere de Besalú, per 
al matrimoni que ha de contreure amb Joana, filla de Bernat de Cassen, de 
Juvinyà, la qual aporta dot de 1.000 sous. 

N. Bernat Cornell. 72 x 32 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 112. 



 
8272 
1616 agost 15, Besalú 
Nicolau Cassen, traginer de Besalú, firma rebut a Eudald Cassen de Juvinyà, 

de 25 lliures, part de les 50 de la seva legítima. 
N. Pere Miquel. 21 x 19 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 113. 
 
8273 
1506 juny 10, Empúries 
Testament d’Antoni Iglesias, ferrer del castell d’Empúries, que institueix 

hereva la seva filla Miquela. 
N. Pere Cristòfol Albert, de Castelló. 21 x 35 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 

115. 
 
8274 
1412 febrer 25, Besalú 
Bonanat d’Hortes i el seu fill Pere, de Serinyà, firmen rebut a Bernat des 

Cassen, de Juvinyà, de 100 sous, part del dot de 1.000 de Joana, filla de dit Bernat i 
esposa de dit Pere. 

N. Martirià de Soler. 15 x 19 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 116. 
 
8275 
1200 desembre 20. 
Guillem, fill de Guillem de Cassen, defineix al seu oncle Pere de Cassen, a 

l’esposa d’aquest Maria i al fill dels dos, Joan, el seu dret sobre el mas Cassen de 
Juvinyà, per 100 sous. 

N. Bernat de Serinyà. Còpia de 1250. 15 x 19 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 
117. 

 
8276 
1616 gener 19, Besalú 
Nicolau Cassà traginer de Besalú, natural del mas Cassà de Juvinyà, defineix a 

Eudald Cassà, propietari del mas, la seva legítima per 50 lliures. 
N. Pere Miquel. 49 x 29 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 118. 
 
8277 
1586 juny 16, Besalú 
Isabel Cassà defineix els seus drets sobre els béns del seu pare, Miquel Cassà, 

de Juvinyà, per 70 lliures, que constitueix en dot per a Esteve Costa, paraire de 
Besalú. 

N. Antic Soler. 43 x 25 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 119. 
 
8278 
1228 maig 30 
Ramon de na Sicarts, de Besalú, ven a Guillem d’en Ponç. Monjo de Sant Pere 

de Besalú, la vinya d’Illes que té per la piateria del monestir, per compra feta a 
Maria Borrer, i la vinya que comprà a Arnau Moner de Juvinyà, per 50 sous. 

N. (...) de Prat. S. Ramon de Prat. 15 x 22 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 121 
 
8279 



1282 maig 9 
Guillem de Cassen, de Juvinyà, i la seva esposa Ermessendis prometen a Pere 

de Vilardell de Fornells de servar-lo indemne per la fermança que aquest ha donat 
en un deute de 4 mallals d’oli dels atorgants a Bernat de Pujals, de Sant Vicenç de 
Besalú. 

N. Pere Benet, de Besalú. 12 x 15 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 122. 
 
8280 
1583 desembre 27, Banyoles 
Baltasar, fill de Miquel Cassà, de Juvinyà, fa donació a la seva germana Joana 

de 70 lliures en concepte de legítima, en vista al matrimoni que ha de contreure 
amb Antoni Dusai, sastre de Banyoles. 

N. Bonifaci Fayola. 50 x 25 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 123. 
 
8281 
1375 agost 30, Besalú 
Pere de Pugiura, Arnau d’Hospital, Pere Sunyer, Bernat Romeu, Jaume Bofill, 

Pere (...) Pujol, Pere Font, Bernat Colomer, Guillem de Boixols i Bernat de 
Ventajol, veïns de Juvinyà, parròquia de Capellada, fan procura a Bernat Cassà, 
de Juvinyà, per aplegar 10 sous per foc, contribució al donatiu de 90.000 florins 
votat a les darreres corts de Lleida. 

N. Bernat Cornell. 71 x 33 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 124. 
 
8282 
1530 novembre 15, Besalú 
Antoni Gassies de Juvinyà, ven un censal d’11 sous a favor de Joan Amador 

Roure, prevere de Besalú. 
N. Joan Abric. 72 x 43 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 125. 
 
8283 
1531 agost 28, Besalú 
Joan Amador Roure, prevere de Besalú Firma rebut a Antoni Gassies de 

Juvinyà, de 4 lliures 10 sous, a lluïció d’un censal d’11 sous de pensió. 
N. Joan Abrich. 17 x 44 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 126. 
 
8284 
1562 juny 7, Banyoles 
Narcís Mercer, del veïnat de Puigpalter de Banyoles, fa donació a la seva filla 

Rafaela de 50 lliures, en vista al matrimoni que ha de contreure amb Bartomeu 
Llor, també de Banyoles. 

N. Joan Perpinyà. 36 x 39 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 127. 
 
8285 
1615 juliol 31, Besalú 
Joan Costa, propietari del mas Costa de Juvinyà, ven a rabassa morta a Joan 

Pugiura, del mateix lloc, una terra, part vinya i part erma de 3 vessanes, situada a 
Juvinyà, per 20 lliures. 

N. Francesc Costa. 29 x 28 cms. + Pies Memòries, Juvinyà I, 128. 
 
8286 



1238 octubre 28 
Ramon de Frigola de Vall, de Juvinyà, i la seva esposa Adelaida fan 

heretament al seu fill Joan de tot el mas Frigola de Vall, amb reserva de 120 sous 
de legítima per a la filla Maria, i de 25 sous per cada un dels fills Pere i Bonet. I dit 
Joan fa donació per causa de núpcies a la seva futura esposa Benvinguda, filla de 
Provençal de Roset, de Fares, de tot el mas, sobre el qual hipoteca els 230 sous 
rebuts d’ella. 

N. Ramon de Prat. S. Pere de Santamaria. 24 x 19 cms. + Pies Memòries, 
Juvinyà I, 129. 

 
8287 
1540 desembre 29, Besalú 
Margarida, viuda de Gaspar Pedriga, de Juvinyà, parròquia de Capellada, ven 

a Miquel Romeu, del mateix veïnat, tres quadrons de terra situats en aquest lloc, 
indret d’Asemoll, per 13 lliures. 

N. Joan Abric. 44 x 34 cms.+ Pies Memòries, Juvinyà II, 1 
 
8288 
1551 (...) 5, Besalú 
Pere Marquès, de Besalú, firma rebut a Antoni Costa, de Juvinyà, de 15 lliures, 

dot de Magdalena, filla d’aquest i esposa de l’atorgant. 
N. Joan Abrich. 16 x 21 cms.+ Pies Memòries, Juvinyà II, 2 
 
8289 
1591 juny 16, Besalú 
Concòrdia entre Gaspar Colomer i Joan Romeu, tots de Juvinyà, parròquia de 

Capellada, sobre divisió d’unes feixes de terra situades en aquest lloc. 
N. Pere Pau Soler. 28 x 36 cms.+ Pies Memòries, Juvinyà II, 3. 
 
8290 
1499 octubre 13, Besalú 
Joan Bruguera, de Juvinyà, parròquia de Capellada, fa heretament a la seva 

néta Agnès Romeu, esposa de Joan Tria àlies Romeu, de tot el mas Romeu, amb 
reserva de 50 lliures i l’usdefruit. 

N. Joan Rafael Cella. 40 x 35 cms.+ Pies Memòries, Juvinyà II, 4. 
 
8291 
1545 maig 8, Besalú 
Margarida Pedriga, de Juvinyà, parròquia de Capellada, ven a Esteve Gassies 

àlies Hospital un quadró de terra amb 15 oliveres, de mitja vessana de cabuda, 
situat a Juvinyà, i que havia estat del mas Riera, per 7 lliures 2 s. 2 d. 

Sense cloure. 52 x 39 cms.+ Pies Memòries, Juvinyà II, 6 
 
8292 
1443 novembre 21, Besalú 
Joan Bofill àlies Vilar, natural de Juvinyà, parròquia de Capellada, casat al 

mas Vilar de Dosquers, ven a Jaume Romeu, de Juvinyà, tres peces de terra 
situades a Juvinyà, una de les quals es troba a la Costa del Segalar i té una vessana, 
la segona, de 2 vessanes és a la costa d’en Guilla i la tercera, de 2 vessames és dita 
el Serradí, per 17 florins d’or d’Aragó. 



N. Pere Vidal. 29 x 39 cms.+ Pies Memòries, Juvinyà II, 8 
 
8293 
1415 abril 11, Capellada 
Miquel des Feu, d’Ausinyà, propietari del mas de Closes de Juvinyà, parròquia 

de Capellada, ven a Francesc Pedriga uan feixa dita d’es Palau, pròpia del mas de 
Closes, que és a directe domini del cambrer de Sant Pere de Besalú, per 9 lliures. 

N. Joan d’Ornós, de Besalú. 55 x 31 cms.+ Pies Memòries, Juvinyà II, 9. 
 
8294 
(1284) 1285 febrer 17 
Arnau de Prat, sagristà de Sant Vicenç de Besalú dota un benefici que funda a 

l’altar de Sant Joan de la mateixa església i que ha de celebrar 4 misses a la 
setmana, amb quatre feixes de la coromina de Parets que es té per Santa Maria de 
Besalú, el camp que havia estat de Bernat Andreu, un tros de terra que havia estat 
del mas de Besalú de Caselles, una feixa del capmàs de Santa Maria i 1.000 sous, de 
manera que el benefici sigui en poder del prior de Santa Maria com ho és el 
benefici fundat per Robau de Fornells, el qual l’haurà de proveïr en parentela del 
fundador; i aquest el confereix a Guillem, fill de Pere de Perpinyà de Besalú. 

N. Pere de Santamaria. 42 x 28 cms.+ Pies Memòries, Juvinyà II, 11. 
 
8295 
1577 maig 3, Besalú 
Joana Romeu, de Juvinyà, parròquia de Capellada, ven a carta de gràcia a 

Gaspar Colomer, del mateix lloc, una terra anomenada “Olivet de la Font”, de 6 
vessanes de cabuda, per 130 lliures. 

N. Joan Adger. 63 x 66 cms.+ Pies Memòries, Juvinyà II, 12. 
 
8296 
(1343) 1344 gener 1 
Arnau de Pujol de Mont, de Juvinyà, parròquia de Capellada, i la seva esposa 

Maria venen a Joan Bofill, paraire, fill de Castelló Bofill de Juvinyà, una feixa 
situada a Juvinyà, indret d’es Palau que fa cens a la piateria de Sant Pere de 
Besalú, per 35 sous. 

N. Ramon de Prat, de Besalú. 62 x 29 cms.+ Pies Memòries, Juvinyà II, 14. 
 
8297 
1501 juliol 9, Besalú 
Pere Padrige àlies Batlle, de la Cot, firma rebut a Antoni Gacies àlies Padrige, 

de Juvinyà, parròquia de Capellada, de 100 florins, en concepte de dret seu sobre 
el mas Padrige 

N. (...) Rafael 
15 x 28 cm 
Pies memòries, Juvinyà II, 15 
 
8298 
1535 agost 26, Besalú 
Sebastià Romeu, fill de Joan Roquer àlies Romeu i d’Anna, esposos de 

Juvinyà, firma rebut al seu germà Miquel Romeu de 24 lliures, part de les 70 de la 
seva legítima. 



N. Miquel Riba. 18 x 20 cms.+ Pies Memòries, Juvinyà II, 16. 
 
8299 
1535 abril 22, Besalú 
Bartomeu Costa de Mont, de Fares, ven a Esteve Gassies, de Juvinyà, una 

terra erma i bosc, dita Rierola, que afronta amb la riera de Junyell, per 5 lliures 6 
sous. 

N. Joan Abric. 38 x 35 cms.+ Pies Memòries, Juvinyà II, 17. 
 
8300 
1479 octubre 24, Lladó 
Bartomeu Fuster, prior de Santa Maria de Lladó, estableix a Joan Pugiura el 

mas Romeu de Juvinyà, parròquia de Capellada, que havia restat sense propietari, 
a cens de 50 sous i dos parells de gallines, per un parell de perdius d’entrada. 

N. Antoni Serra. 43 x 43 cms.+ Pies Memòries, Juvinyà II, 18. 
 
8301 
1614 abril 26, Juvinyà 
Caterina Costa, viuda de Miquel Vilar àlies Costa, de Juvinyà, parròquia de 

Capellada, ven a carta de gràcia a Gaspar Colomer una terra amb una bassa i 
oliveres situada a Juvinyà, indret de Palandreu, de 3 vessanes, i un erm de 5 
vessanes, amb oliveres i roures situat a la Coma, pel preu de 207 lliures 15 sous 6 
diners. 

N. Jeroni Segalàs, de Besalú. 70 x 38 cms.+ Pies Memòries, Juvinyà II, 20. 
 
8302 
1638 novembre 17, Besalú 
Gaspar Pedriga, propietari del mas pedriga de Juvinyà, parròquia de 

Capellada, ven a Miquel Romeu una terra d’una vessana situada a Capellada, 
indret de Serradí, per 3 lliures. 

N. Joan Abric. 40 x 44 cms.+ Pies Memòries, Juvinyà II, 21. 
 
8303 
1590 abril 8, Palera 
Joan Masó, pagès de Palera, ven a carta de gràcia a Francesc Pedriga, bracer 

de Besalú, una terra anomenada “el quintà dels Pins o de la Rectoria”, part conreu 
part bosc, de 40 vessanes, per 40 lliures 16 sous. 

N. Pere Pau Soler, de Besalú. 60 x 69 cms.+ Pies Memòries, Juvinyà II, 24. 
 
8304 
1554 juliol 12, Besalú 
Esteve Hospital, de Juvinyà, parròquia de Capellada, revèn a Miquel Costa, 

prior de Santa Maria del Collell, un olivar de mitja vessana, amb catorze oliveres, 
situat a Juvinyà, per 30 lliures. 

N. Jaume Abric. 58 x 69 cms.+ Pies Memòries, Juvinyà II, 26. 
 
8305 
1570 juliol 23, Besalú 



Joan Romeu àlies Roset Mir, pagès de Fares, i Pere Roset Mir, fill seu, atès que 
per sentència arbitral ha estat condemnat a firmar definició de legítima, la firma a 
Joan Bruguer àlies Romeu i Joana, esposos, per 18 lliures. 

N. Miquel Colomer. 31 x 29 cms.+ Pies Memòries, Juvinyà II, 27. 
 
8306 
1344 abril 24 
Bernat Bahurt, de Besalú, i la seva esposa, venen a Bernat Subirós, també de 

Besalú, una feixa situada a l’indret de Boada, que afronta amb el Fluvià, i fa cens a 
Ramon de Prat, jurista de Besalú, per 15 lliures. 

N. Ramon de Prat. 72 x 29 cms.+ Pies Memòries, Juvinyà II, 28. 
 
8307 
1570 juliol 11, Besalú 
Martirià Eres i el seu fill Baldiri, de Fares, fan donació per causa de núpcies a 

la seva filla i germana respectiva Joana Eres, de 110 lliures i aixovar, que ella 
constitueix en dot per a Joan Romeu, de Juvinyà, parròquia de Capellada, que les 
assigura hipotecant el mas Romeu. 

N. Jaume Quintana. 46 x 28 cms.+ Pies Memòries, Juvinyà II, 29. 
 
8308 
1546 agost 8, Besalú 
Gaspar Pedriga, de Juvinyà, parròquia de Capellada, defineix a la seva nora 

Margarida la legítima per 20 lliures. 
N. Joan Abric. 34 x 37 cms.+ Pies Memòries, Juvinyà II, 30. 
 
8309 
1539 març 30, Besalú 
Capítols matrimonials de Baldiri Romeu, de Juvinyà, parròquia de Capellada, 

i Elisabet, filla d’Antoni Ametller, de Sant Vicenç de Besalú, amb dot de 40 lliures. 
N. Joan Abric. 71 x 37 cms.+ Pies Memòries, Juvinyà II, 31. 
 
8310 
1423 octubre 29, Besalú 
Martí Camon, paraire de Besalú, hereu de Nicolau Sabater, igualment paraire 

de Besalú, estableix a Pere de Plandiures, d’Argelaguer, dues peces d’erm i bosc 
situades a Argelaguer, una prop del torrent de Gatillepa i l’altre a costat del 
Fluvià, a cens de 6 sous, per un parell de gallines d’entrada. 

N. Joan d’Ornós 
Còpia posterior, 31 x 23 cm 
Pies memòries, Juvinyà, II, 32 
 
8311 
1427 març 24, Dosquers 
Joan Romeu, de Juvinyà, parròquia de Capellada, fa donació a la seva 

germana Caterina en concepte de legítima, de 50 lliures, per les quals hipoteca una 
terra situada a Dosquers. 

Sense cloure. 36 x 39 cms.+ Pies Memòries, Juvinyà II, 33. 
 
8312 



1527 novembre (...) Besalú 
Anna viuda de Joan Tria, natural de Segueró, i esposa de Joan Roquer àlies 

Romeu, de capellada, fa donació a la seva filla Miquela en concepte de legítima, de 
20 lliures, que ella constitueix en dot per a Joan Torals, barreter natural de Sant 
Joan de les Abadesses. 

N. Joan Abrich. 28 x 43 cms.+ Pies Memòries, Juvinyà II, 34. 
 
8313 
1545 febrer 12, Capellada 
Anna Romeu, de Juvinyà, parròquia de Capellada, fa heretament a favor de la 

seva néta Joana, filla de Miquel Romeu i de Constança, en vista al matrimoni que 
ha de contreure amb Martirià Bruguera, de Serinyà, amb reserva d’aliments i de 
20 lliures per testar. 

Sense cloure. 29 x 41 cms+ Pies Memòries, Juvinyà II, 39. 
 
8314 
1557 juliol 3, Capellada 
Testament d’Anna Romeu, viuda de Miquel Tria àlies Romeu, de Juvinyà, que 

pren per marmessors Antoni Anfós, paraire de Besalú, Miquel sa Serra, i Joan 
Bruguera àlies Romeu, nét seu; elegeix sepultura a Sant Martí de Capellada; llega 
la legítima a Sebastià i Baldiri, fills d’ella i de Joan Roquer àlies Romeu, i a 
Miquel, fill d’ella i de Miquel Tria; institueix hereva universal Joana, néta seva, 
esposa de Joan Bruguera i filla del seu fill Joan. 

N. Marc Papi, rector de Capellada. 
50 x 38 cms.+ Pies Memòries, Juvinyà II, 40. 
 
8315 
1568 desembre 10, Capellada 
Marquesa Oliver, tenutària dels béns del seu difunt marit, Tomàs Oliver de 

Juvinyà., fa heretament a la seva filla Montserrat. 
Sense cloure. 64 x 28 cms.+ Pies Memòries, Juvinyà II, 41. 
 
8316 
1550 gener 13, Banyoles 
Margarida, filla d’Esteve Gassies àlies Hospital, de Juvinyà, defineix al seu 

pare la legítima per 20 lliures. 
N. Jaume Anglada. 29 x 28 cms.+ Pies Memòries, Juvinyà II, 42. 
 
8317 
1536 agost 17, Besalú 
Sebastià Romeu àlies Pugiura, de Juvinyà, fill de Joan Roquer àlies Romeu i 

d’Anna, firma rebut a la seva mare de 16 lliures, part de la seva legítima de 70. 
N. Joan Abric. 19 x 26 cms.+ Pies Memòries, Juvinyà II, 44. 
 
8318 
1613 març 3 
Testament de Margarida Pugiura, de Juvinyà, que institueix hereu el seu fill 

Joan Pugiura. 
N. Jeroni Segalar. 20 x 31 cms.+ Pies Memòries, Juvinyà II, 45. 
 



8319 
1522 abril 21, Besalú 
Joan Isern, de Queixàs, i Sebastià Renart, obrers de l’església parroquial de 

Queixàs i pabordes de la confraria de la Mare de Déu, firmen rebut a Damià Llor 
àlies Hospital, de Juvinyà, d’11 lliures a lluïció d’un censal venut per Pere Balla 
àlies Pedriga, de Sant Miquel de Sacot. 

N. Joan Abric. 38 x 36 cms.+ Pies Memòries, Juvinyà II, 45. 
 
8320 
1538 agost 10, Besalú 
Sentència arbitral de Sebastià Costa, prior comanador del Sant Sepulcre de 

Palera, fra Sebastia Vila, monjo obrer de Sant Pere de Besalú, i Narcís Subirós, 
jurista de Besalú, en causa entre Antoni Gàcies i Gaspar Pedriga, tots de Juvinyà, 
per coltellades hagudes entre els dos. 

N. (...) 34 x 51 cms.+ Pies Memòries, Juvinyà II, 46. 
 
8321 
1549 novembre 21, Besalú 
Esteve Hospital àlies Gassies, de Juvinyà, i la seva filla Margarida firmen rebut 

a Damià Llor àlies Gassies de 50 lliures en concepte de donació per causa de 
núpcies. 

N. Joan Abric. 19 x 20 cms.+ Pies Memòries, Juvinyà II, 49. 
 
8322 
1397 abril 9, Juvinyà 
Joan Puig de Perduts, de Serinyà, fill d’Arnau i Margarida, firma rebut a 

Mateua, filla de Pere Pedriga de Juvinyà, per Francesc Puig, germà de l’atorgant i 
espós de dita mateua, de 30 lliures en concepte de donació per causa de núpcies 
feta a dit Francesc. 

N. (...) 20 x 26 cms.+ Pies Memòries, Juvinyà II, 50. 
 
8323 
1426 gener 3, Besalú 
Joan Anglada, de Juvinyà, ven a Pere Pedriga, del mateix lloc, una terra erma 

que afronta amb la riera de Jornel, per 99 sous. 
N. Joan d’Ornós. 34 x 26 cms.+ Pies Memòries, Juvinyà II, 51. 
 
8324 
1570 novembre 12, Besalú 
Joan Bruguera àlies Romeu, pagès de Juvinyà, la seva esposa Joana, 

propietària del mas Romeu, fan donació a Caterina, cunyada i germana seva, 
esposa de Joan Casalleres, teixidor de Besalú, de 35 lliures en concepte de legítima. 

N. Jaume Anglada. 70 x 54 cms.+ Pies Memòries, Juvinyà II, 55. 
 
8325 
1618 octubre 28, Argelaguer 
Pere Pinadella, pagès de Begudà, fa donació per causa de núpcies a la seva filla 

de 110 lliures i aixovar, que ella constitueix en dot per a Gaspar Romeu, propietari 
del mas Romeu de Capellada. 

N. Pere Miquel, de Besalú. 50 x 33 cms.+ Pies Memòries, Juvinyà II, 56. 



 
8326 
1533 agost 22, Capellada 
Joan Torralles, barreter d’Arles, bisbat d’Elna, firma rebut a Miquel Romeu, 

de Juvinyà, de 60 sous, part de les 20 lliures del dot de Miquela, esposa de 
l’atorgant i germana de dit Miquel. 

N. Joan Abric, de Besalú. 13 x 37 cms.+ Pies Memòries, Juvinyà II, 57. 
 
8327 
1404 agost 22, Besalú 
Guillem d’Anglada de Mont, de Juvinyà, fa heretament al seu fill Pere del mas 

d’Anglada, amb reserva del camp de les Bordes i de 20 lliures. 
N. Bernat Cornell. Carta partida. 36 x 32 cms.+ Pies Memòries, Juvinyà II, 58. 
 
8328 
1539 març 30, Besalú 
Baldiri Romeu, fill de Joan Romeu, de Juvinyà, i d’Anna, defineix la seva 

legítima per 40 lliures en casar amb Elisabet, filla d’Antoni Ametller, pagès de 
Sant Vicenç de Besalú. 

N. Joan Abric. 25 x 49 cms.+ Pies Memòries, Juvinyà II, 59. 
 
8329 
1532 setembre 5, Juvinyà 
Sebastià Romeu, de Juvinyà, defineix a la seva mare Anna la legítima per 70 

lliures. 
N. Joan Abric. 40 x 36 cms.+ Pies Memòries, Juvinyà II, 61. 
 
8330 
1601 maig 22, Capellada 
Testament de Jaume Ros àlies Gassies, del veïnat de Juvinyà, que pren per 

marmessors el rector de Capellada, la seva esposa Joana Gassies i el seu cunyat 
Miquel Perer, pagès de Fontcoberta; elegeix sepultura a Capellada; llega 5 sous a 
cada un dels fills Gaspar, Jaume, Margarida i Anna i institueix hereu el fill 
Gaspar. 

N. Mateu Rojas, de Besalú. 38 x 37 cms.+ Pies Memòries, Juvinyà II, 62. 
 
8331 
1498 desembre 24, Besalú 
Martirià Agustí, traginer de Besalú, ven un cens d’una quartera de blat als 

jurats de Besalú, com a administradors de l’almoina que es distribueix a Besalú el 
dia dels Morts, a lluïció de censals antics que es descriuen. 

N. Joan Rafael Cella. 47 x 60 cms.+ Pies Memòries, Juvinyà II, s.n. 
 
8332 
1563 juliol 3, Besalú 
Sentència arbitral donada entre el cambrer de Santa Maria de Besalú i 

Bartomeu i Narcís Costa, de Capellada, com a administrador de la caritat 
d’Ausinyà, sobre el domini directe d’una terra del mas Closes, dita Palandreu. 

N. Antoni Pagès. 50 x 36 cms.+ Pies Memòries, Juvinyà II, s.n. 
 



8333 
1615 abril 28, Crespià. 
Pere Quer i Traginer, de Crespià, propietari del mas Quer de la Coma, i el seu 

fill Joan, a fi de satisfer deutes, venen a Bartomeu Caragol, de Queixàs, un olivar 
situat a l’indret dels Fangassos, per 100 ducats o 120 lliures. 

N. Bartomeu Pere. 33 x 36 cms.  
+ Pies Memòries, Crespià I, 1. 

 
8334 
1615 novembre 13, Besalú 
a) Miquel Rigall, paraire de Besalú, i la seva esposa Magdalena, filla d’Antoni 

Domingo, porter reial de Besalú, firmen rebut a Antic Caragol, de Queixàs, de 65 
sous, pensió d’un censal que li havia venut Pere Costa de Pompià. 

b) Francesc Costa, notari de Besalú, firma rebut al mateix de 3 lliures 10 sous, 
pensió d’un censal venut pel dit Pere Costa. 

N. Francesc Costa. 59 x 31 cms.  
+ Pies Memòries, Crespià I, 2. 

 
8335 
1617 agost 26 Besalú 
Pere Quer, del mas Quer de la Coma, de Crespià, ven a Antic Caragol, pagès 

de Queixàs, el dret de lluïr i quitar una terra del seu mas, de 3 vessanes, per 62 
lliures 6 sous. 

N. Pere Miquel. 49 x 24 cms.  
+ Pies Memòries, Crespià I, 3. 

 
8336 
1587 juny 25, Crespià 
Sentència arbitral de Bartomeu Caragol, de Queixàs, i Antic Glaudes, 

comissari regi de Crespià, en causa entre Josep Conill i Antic Caselles àlies de la 
Serra, pagesos de Crespià sobre un bosc de 10 o 12 vessanes situat a aquest lloc, 
indret de Rigau. 

N. Francesc Cartagena. 41 x 34 cms.  
+ Pies Memòries, Crespià I, 4. 

 
8337 
1610 novembre 26, Besalú 
Miquel Teixidor, paraire de Crespià, ven a carta de gràcia a Bartomeu 

Caragol i al seu fill, Antic Caragol, de Queixàs, cinc vessanes d’olivar i conreu 
situades a Crespià, indret de Pompià, per 73 lliures. 

N. Jeroni Sagalés. 44 x 24 cms.  
+ Pies Memòries, Crespià I, 4bis. 

 
8338 
1615 novembre 3, Besalú 
Antoni Gratacós, sabater, i Climent Bosch, botiguer de Besalú, firmen rebut a 

Antic Caragol, pagès de Queixàs, de 40 i 13 sous respectivament, part del preu de 
compra dels masos Costa, Font i Riera, del veïnat de Pompià, per deutes que els 
tenia Pere Costa. 



Rafael Seroll, teixidor de llana, i Miquel Caragol, bracer de Crespià firmen 
rebut al mateix pel mateix concepte, de dues bótes d’oli i 2 lliures i 5 mallals d’oli, 
respectivament. 

N. Francesc Costa. 69 x 24 cms.  
+ Pies Memòries, Crespià I, 5. 

 
8339 
1630 maig 20, Crespià 
Concòrdia entre Antic Caragol, de Queixàs, com a posseïdor del mas 

Cogullades, i Esteve Guinart, pagès de Crespià, sobre drets de pas per un camí. 
N. Josep Gostar. 35 x 23 cms  

+ Pies Memòries, Crespià I, 6. 
 
8340 
1616 març 1, Besalú 
Joan Güell, de Besalú, firma rebut a Antic Caragol, pagès de Queixàs, de 16 

lliures que li devia Pere Costa, pagès del veïnat de Pompià a Crespià. 
N. Pere Miquel. 32 x 29 cms.  

+ Pies Memòries, Crespià I, 7. 
 
8341 
1616 gener 30, Crespià 
Bartomeu Sagols, paraire de Crespià, i Joan Ramon, pagès del veïnat de 

Pompià, firmen rebut a Antic Caragol, pagès de Queixàs, de 3 lliures, 16 sous i 1 
lliura 16 sous, part del preu de compra a pagar per dit Caragol als fills de Pere 
Costa pel mas Costa de Pompià. 

N. Pere Miquel. 34 x 26 cms.  
+ Pies Memòries, Crespià I, 8. 

 
8342 
1581 abril 28 
Josep Conill, pagès de Crespià, firma rebut a Bartomeu Caragol, pagès de 

Queixàs, cunyat seu, de 28 lliures d’augment de preu, ultra 35 lliures per les que li 
ha venut a carta de gràcia un olivar de 4 vessanes situat a Crespià, indret d’Olivet 
del Pla. 

N. Bartomeu Costa. 43 x 22 cms.  
+ Pies Memòries, Crespià I, 8bis. 

 
8343 
1610 agost 23, Girona 
Miquel Teixidor, paraire de Crespià, revèn a Bartomeu Caragol, pagès de 

Queixàs, i al seu fill Antic Caragol, dues feixes d’olivar situades a Crespià, una de 
3 vessanes i l’altra de 8, pel preu de 359 lliures. 

N. Rafael Albert. 61 x 31 cms.  
+ Pies Memòries, Crespià I, 9. 

 
8344 
1605 novembre 1, Crespià 
a) Montserrat Pessaris i Miquel Martí i Teixidor, de Crespià, obrers de la 

parròquia i administradors de l’hospital, firmen rebut a Antic Caragol, de 



Queixàs, de 30 lliures, part del preu dels masos Costa, Font i Riera de Crespià, que 
aquest ha comprat. 

b) Antoni Roca, ferrer, i Roger Lamarca, sastre de Crespià, firmen rebut al 
mateix de 7 lliures 7 sous i de 20 sous respectivament, per deutes que els tenia Pere 
Costa. 

N. Francesc Costa. 61 x 28 cms.  
+ Pies Memòries, Crespià I, 10 

 
8345 
1531 juliol 16, Lladó 
Bartomeu Aiguaviva, de Segueró, firma rebut al seu cunyat Joan Caragol, de 

Queixàs, de 50 sous, darrera paga del dot de la seva germana Rafaela, que pujava 
a 55 lliures. 

N. Rafael Morató. 15 x 28 cms.  
+ Pies Memòries, Crespià I, 10bis. 

 
8346 
1568 març 17, Girona 
El bisbe Pere Carlos dirma a Martí Caragol, de Queixàs, la compra que aquest 

ha fet a Bernat Conill, pagès de Crespià, d’una terra de Crespià, i en rep 18 sous 
de foriscapi. 

N. Miquel Savarrés. 29 x 27 cms.  
+ Pies Memòries, Crespià I, 11. 

 
8347 
1606 gener 4, Queixàs 
Antic Caselles, pagès de Crespià, dòna possessió a Bartomeu Caragol, de 

Queixàs, del bosc de Vila-seca, situat a Queixàs, que li ha venut. 
N. Antic Soler. 30 x 20 cms.  

+ Pies Memòries, Crespià I, 11bis. 
 
8348 
1584 novembre 29, Crespià 
Josep Conill, de Crespià, ven a Bartomeu Caragol, de Queixàs, un olivar situat 

a Crespià, indret de Torrent de Cogullades, de 2 vessanes de cabuda, pel preu de 
25 lliures. 

N. Bartomeu Costa. 57 x 35 cms.  
+ Pies Memòries, Crespià I, 14. 

 
8349 
1616 gener 24, Crespià 
Ameri Casademont, de Crespià, i Jerònima Costa, esposa seva i filla de Pere 

Costa, de Pompià, firmen rebut a Antic Caragol, pagès de Queixàs, de 35 lliures, 
part del preu de compra dels masos Costa i Font, de Crespià, i Riera, de Queixàs 

N. Pere Miquel. 38 x 26 cms.  
+ Pies Memòries, Crespià I, 15. 

 
8350 
1606 agost 16, Crespià 
Joan Gispert, pagès de Crespià, ven a Miquel Teixidor, paraire del mateix lloc, 

un olivar de Crespià, dit Olivet del Torrent, de 2 vessanes, per 40 lliures. 



N. Bartomeu Canela. 21 x 33 cms.  
+ Pies Memòries, Crespià I, 16. 

 
8351 
1568 març 10, Crespià 
Bernat Conill, pagès de Crespià, ven a Martí Caragol, de Crespià, una terra de 

5 x 20 canes, situada a Crespià, indret de Gotarrella, per 4 lliures. 
Sense cloure. 32 x 35 cms.  

+ Pies Memòries, Crespià I, 17. 
 
8352 
1584 gener 20, Besalú 
Josep Conill, propietari dels masos Conill i Cogullades, de Crespià, ven a 

Bartomeu Caragol, de Queixàs, la meitat d’un olivar de Crespià que afronta amb 
el torrent de Cogullades, per 30 lliures. 

N. Bartomeu Costa. 51 x 33 cms.  
+ Pies Memòries, Crespià I, 21. 

 
8353 
1502 abril 3, Besalú 
Sebastià Llorens àlies Costa, de Queixàs, ven a Antoni Caragol, del mateix lloc, 

un erm i costa de Queixàs, indret d’es Pons, per 6 lliures 12 sous. 
N. Joan Rafael Cella. 43 x 40 cms.  

+ Pies Memòries, Crespià I, 23 
 
8354 
1584 desembre 29, Crespià 
Josep Conill, del mas Conill de Crespià, ven a carta de gràcia a Bartomeu 

Caragol, de Crespià, un olivar de 4 vessanes, situat a Crespià, dit l’Olivar del Pla, 
per 35 lliures. 

N. Bartomeu Costa. 48 x 57 cms.  
+ Pies Memòries, Crespià I, 34. 

 
8355 
1593 juliol 12, Besalú 
Martiriana Conill, viuda de Crespià, ven a Bartomeu Caragol, de Queixàs, el 

mas de Cogullades, de Crespià, per 438 lliures. 
N. Antic Soler. 74 x 65 cms.  

+ Pies Memòries, Crespià I, 35. 
 
8356 
1593 juliol 13, Crespià 
Martiriana Conill i el seu fill Josep Conill, del mas de Cogullades de Crespià, 

donen possessió a Bartomeu Caragol, de Queixàs, de l’esmentat mas que li han 
venut. 

N. Antic Soler. 27 x 24 cms.  
+ Pies Memòries, Crespià I, 41. 

 
8357 
1597 juliol 18, Crespià 



Josep Conill, propietari dels masos Conill i Obrer de Cogullades, de Crespià, 
ven a Bartomeu Caragol, pagès de Crespià, un censal de 214 sous pel preu de 214 
lliures. 

N. Bartomeu Costa. 79 x 73 cms.  
+ Pies Memòries, Crespià I, 100. 

 
8358 
1610 desembre 14, Girona 
Rafael Tarrés, sabater del Pont Major, firma rebut a Bartomeu Caragol i al 

seu fill Antic, pagesos de Queixàs, de 230 lliures, a lluïció d’un censal de 230 sous. 
N. Rafael Albert. 12 x 33 cms.  

+ Pies Memòries, Crespià I, 102. 
 
8359 
1583 abril 19, Lladó 
Martirià Caragol, propietari del mas Caragol de Queixàs, dòna a la seva filla 

Margarida en concepte de legítima 100 lliures, que ella aporta en dot a Josep 
Conill, pagès de Crespià 

N. Josep Feixes, notari de Rupià. 49 x 32 cms.  
+ Pies Memòries, Crespià I, 104. 

 
8360 
1615 setembre 6, Besalú 
Jaume Manyalich, de Besalú, firma rebut a Antic Caragol, de Queixàs, de 10 

quarteres de blat que havia prestat a Pere Costa, pagès del veïnat de Pompià a 
Crespià. 

Joan Güell, pagès de Besalú, firma rebut al mateix de 10 lliures, part del preu 
dels masos Costa i Font de Pompià. 

N. Francesc Costa. 54 x 29 cms.  
+ Pies Memòries, Crespià I, s. n. 

 
8361 
1556 febrer 6, Lladó 
Bartomeu Costa, pagès de Pompià, veïnat de Crespià, renuncia per cens 

excessiu a Bartomeu Xifra, canonge almoiner del monestir de Lladó, el mas Riera 
de Queixàs que té per ell. 

N. Benat Caselles. 44 x 29 cms. 
+ Pies Memòries, Crespià II, 1. 

 
8362 
1556 febrer 16, Lladó 
Francesc de Vallgornera, prior comanador del monestir de Lladó, estableix a 

Bartomeu Costa, de Pompià a Crespià, el mas Riera de Queixàs, a cens de 20 sous, 
per un parell de gallines d’entrada. 

N. Bernat Caselles. 47 x 44 cms. 
+ Pies Memòries, Crespià II, 2. 

 
8363 
1613 febrer 12, Crespià 
Pere Quer i Traginer de la Coma, propietari del mas Traginer de Crespià, i el 

seu fill Pere, venen a carta de gràcia a Miquel Teixidor, paraire de Crespià, i a 



Miquel Martí àlies Teixidor, de Pedrinyà, procuradors de l’hospital de Crespià, 
una part de l’olivet que tenen als Fangassos, per 56 lliures 18 sous. 

N. Jeroni Segalars, de Besalú 47 x 28 cms. 
+ Pies Memòries, Crespià II, 2. 

 
8364 
1556 febrer 16, Lladó 
Bartomeu Xifra, canonge almoiner del monestir de Lladó, estableix a 

Bartomeu Costa, de Pompià a Crespià, el mas Riera de Queixàs, del que es detallen 
les pertinences, a censos diversos, i en rep 13 sous 4 d. d’entrada, equivalents a un 
morabatí d’or. 

N. Bernat Caselles. 56 x 29 cms. 
+ Pies Memòries, Crespià II, 3. 

 
8365 
1611 gener 9, Crespià 
Pere Costa i el seu fill Miquel Costa, del veïnat de Pompià de Crespià, venen a 

carta de gràcia a Bartomeu Caragol, de Queixàs, una terra de 10 vessanes situada 
a Crespià, indret de la Creu d’en Jou, per 144 lliures. 

N. Jeroni Segalàs. 35 x 23 cms. 
+ Pies Memòries, Crespià II, 5. 

 
8366 
1610 juny 7, Crespià 
Pere Costa, del mas Costa de Pompià a Crespià, ven a Bartomeu Caragol, de 

Queixàs, a carta de gràcia, el dret de lluïr i quitar diverses terres de Crespià, per 
12 lliures. 

N. Jeroni Segalàs. 39 x 32 cms. 
+ Pies Memòries, Crespià II, 6. 

 
8367 
1606 març 19, Besalú 
Pere Costa, de Pompià, veïnat de Crespià, ven a carta deb gràcia a Miquel 

Teixidor, paraire de Crespià, el dret de lluir i quitar una terra del pla de Crespià, 
venuda a carta de gràcia a Bartomeu Caragol, de Queixàs, i li ven a carta de gràcia 
dues feixes que afronten amb dota terra, tot per 100 lliures. 

N. Pere Pau Soler. 76 x 38 cms. 
+ Pies Memòries, Crespià II, 7. 

 
8368 
1634 juny 30, Besalú 
Concòrdia entre Antic Costa, de Queixàs, i Joan Bremon, sobre límits de la 

propietat d’un bosc entre els dos. 
N. Bartomeu Pou. 36 x 26 cms. 

+ Pies Memòries, Crespià II, 8. 
 
8369 
1616 gener 8, Besalú 
Joan Mir, paraire de Besalú, firma rebut a Antic Caragol, de Queixàs, de 14 

lliures que li devia Pere Costa, del veïnat de Pompià a Crespià. 
N. Pere Miquel. 43 x 26 cms. 



+ Pies Memòries, Crespià II, 9. 
 
8370 
1601 maig 4, Crespià 
Pere Costa, de Pompià, veïnat de Crespià, a fi de pagar blat que ha comprat, 

ven a carta de gràcia a Miquel Teixidor, paraire, 6 vessanes de l’indret de 
Portalera de Crespià, per 120 lliures. 

N. Pere Pau Soler. 72 x 31 cms. 
+ Pies Memòries, Crespià II, 10. 

 
8371 
1601 octubre 1, Crespià 
Pere Costa, del veïnat de Pompià a Crespià, ven a carta de gràcia a Miquel 

Teixidor, paraire del mateix lloc, cinc vessanes, part olivet i part conreu, situades a 
l’esmentat veïnat, per 62 lliures. 

N. Esteve Oliva. 37 x 41 cms. 
+ Pies Memòries, Crespià II, 12. 

 
8372 
1594 març 11, Crespià 
Joan Gispert, del mas Gispert de Crespià, ven a carta de gràcia a Miquel 

Teixidor, paraire del mateix lloc, un olivar de Crespià, indret de l’Olivet de 
Torrent, de 2 vessanes, per 40 lliures. 

N. Ameri Ramis. 57 x 30 cms. 
+ Pies Memòries, Crespià II, 13. 

 
8373 
1616 març 26, Crespià 
Damià Roca, ferrer d’Esponellà, i Baldiri Blanch, fuster de Fontcoberta, 

firmen rebut a Antic Caragol, de Queixàs, propietari del mas Costa de Pompià, 
d’una lliura 7 sous per uns golfos per la porta, i 3 lliures 2 sous per la feina de fer 
la porta de l’esmentat mas. 

N. Pere Miquel. 29 x 14 cms. 
+ Pies Memòries, Crespià II, 14. 

 
8374 
1608 febrer 9, Crespià 
Pere Costa, propietari del mas Costa de Pompià, ven a carta de gràcia a 

Bartomeu Caragol, de Queixàs, un camp de 6 vessanes i un erm de 3, situats a 
Crespià, per 70 lliures. 

N. Pere Pau Soler. 63 x 36 cms. 
+ Pies Memòries, Crespià II, 15. 

 
8375 
1606 juliol 2, Crespià 
Llorenç Font, canonge de Santa Maria de Lladó, firma rebut a Miquel 

Teixidor, paraire de Crespià, de 7’5 lliures, foriscapi de la compra feta per aquest 
a Pere Costa, de Crespià, d’una terra anomenada Baulasell. 

N. Bartomeu Canela. 12 x 25 cms. 
+ Pies Memòries, Crespià II, 16. 

 



8376 
1381 abril 22, Crespià 
Ramon Sabater àlies Jou, de Crespià, estableix a Bernat de Costa, de Pompià, 

una terra situada a Pompià, indret de Guàrdies, a cens de 18 diners. 
N. Guillem Moner, de Besalú. 40 x 33 cms. 

+ Pies Memòries, Crespià II, 18. 
 
8377 
1455 octubre 30, Besalú 
Bernat Sorrolais, sagristà, Salvador de Santacreu domer, i Pere Ferrer, 

propietari del mas Ferrer de Crespià, atès que el mas Obrer de Cogullada ha 
quedat abandonat, l’estableixen a Tomàs Conill de Crespià, a diverses prestacions. 

N. Francesc Olius. 59 x 75 cms. 
+ Pies Memòries, Crespià II, 19. 

 
8378 
1611 gener 9, Crespià 
Pere Costa, propietari del mas Costa de Pompià, ven a carta de gràcia a 

Bartomeu Caragol, de Queixàs, una vinya de 8 vessanes, situada a Queixàs, indret 
de Puig d’en Miquela, per 20 lliures. 

N. Bartomeu Pou. 35 x 36 cms. 
+ Pies Memòries, Crespià II, 20. 

 
8379 
1586 agost 4, Crespià 
Sentència arbitral de Baldiri Casamor, ferrer, i Martirià Usall, sastre de 

Crespià, en qüestió entre Pere Costa, del veïnat de Pompià, i Rafael Costa, del mas 
Costa de Queixàs, sobre una vinya de 8 vessanes situada al Puig de na Miquela, de 
Crespià. 

N. Baldiri Anglada. 36 x 27 cms. 
+ Pies Memòries, Crespià II, 22. 

 
8380 
1547 gener 27, Crespià 
Eliabet de Malla, viuda de Gabriel de Malla, donzell de Queixàs, ven a 

Bartomeu Costa, pagès de Pompià a Crespià, una terra d’una vessana, situada a 
Queixàs, indret de Puig de na Miquela, a rabassa morta per 12 sous. 

N. Joan Abric. 48 x31 cms. 
+ Pies Memòries, Crespià II, 24. 

 
8381 
1446 agost 24, Crespià 
Pere Font, hospitaler de l’hospital de Crespià, amb consentiment de Miquel 

Batlle i Bernat Segols, obrers de la parròquia, estableix a Pere Costa de Pompià, 
una terra de 2 vessanes situada a Crespià, indret de Querreixis, a cens de 2 sous. 

N. Antoni Ribot, de Besalú. 30 x 36 cms. 
+ Pies Memòries, Crespià II, 25. 

 
8382 
1492 novembre 4, Crespià 



Miquela Conill, viuda de Gaspar Conill de Crespià, i esposa de Bernat Querol, 
propietària del mas Obrer de Cogullades, ven a Andreu Casals àlies Arnau a carta 
de gràcia un camp dit Camp Major, per 15 lliures. 

N. Bernat Torrent. 43 x 32 cms. 
+ Pies Memòries, Crespià II, 26. 

 
8383 
1442 gener 4, Crespià 
Joan Figuera, sagristà de Crespià, i procurador del bisbe Bernat de Pau, 

estableix a Miquel Marcó, de Crespià, una vessana i mitja de terra de Crespià, 
indret de Perers, a tasca, per 13 sous d’entrada. 

N. Pere Vila. 21 x 37 cms. 
+ Pies Memòries, Crespià II, 27. 

 
8384 
1454 juliol 2, Besalú 
Joan Traginer, de Crespià, ven a Tomàs Conill, un tros de terra situat a 

Crespià, indret des Pradell, que es té pel bisbe de Girona, per 58 sous. 
N. Joan de Planes. 42 x 48 cms. 

+ Pies Memòries, Crespià II, `28. 
 
8385 
1614 març 2, Crespià 
Pere Costa, propietari del mas Costa de Pompià, ven a Bartomeu Romans, de 

Crespià, una vinya d’una vessana situada a Queixàs, terme del castell de Biure i un 
olivar d’una vessana situat a Pompià, per 40 lliures. 

N. Jeroni Segalàs. 39 x 31 cms. 
+ Pies Memòries, Crespià II, 29. 

 
8386 
1502 novembre 28, Besalú 
Miquel Garriga, de Cabanelles i la seva esposa Maria venen a Bartomeu Costa, 

del veïnat de Pompià de Crespià, un erm de Crespià, indret de la Creu d’en Jou, de 
8 vessanes de cabuda, per 8 lliures. 

N. Joan Rafael Cella. 39 x 32 cms. 
+ Pies Memòries, Crespià II, 30. 

 
8387 
1498 juny 1, Crespià 
Miquel Garriga, de Cabanelles, fill de Miquel Garriga, ven a Bartomeu Costa, 

del veïnat de Pompià de Crespià, un erm de dues vessanes de Crespià, indret de la 
Creu d’en Jou, per un ase i un florí d’or. 

N. Joan Rafael Cella. 48 x 30 cms. 
+ Pies Memòries, Crespià II, 31. 

 
8388 
1400 maig 15, Esponellà 
Pere Oliva, de Pompià, parròquia de Crespià, renuncia a Bernat de Costa, del 

mateix lloc, una feixa de terra per la que li feia una migera de blat de cens. 
N. Pere Casadevall, de Besalú. 21 x 30 cms. 

+ Pies Memòries, Crespià II, 32. 



 
8389 
1462 febrer 9, Crespià 
Antònia, esposa de Joan Conill, de Crespià i hereva dels béns de Bernat Virós, 

fa donació al seu fill Pere Conill d’un tros de terra situat a Crespià, indret de 
Trespalau, i d’un camp, dit Camp de Prat, que afronta amb el torrent de 
Cogullades. 

N. Francesc Olius. 32 x 38 cms. 
+ Pies Memòries, Crespià II, 33. 

 
8390 
1610 juny 17, Crespià 
Pere Costa, propietari del mas Costa de Pompià, ven a carta de gràcia a 

Bartomeu Caragol, de Queixàs, i al seu fill Antic Caragol, el dret de quitar i lluit 
tres peces de terra situades a Crespià, dites Aulet, Quartans i Portell, que el mateix 
atorgant ha venut a Miquel Teixidor, paraire de Crespià, per 12 lliures. 

N. Bartomeu Pou. 33 x 36 cms. 
+ Pies Memòries, Crespià II, 36. 

 
8391 
1394 març 28, Banyoles 
Pere de Vilar, capellà de Santa Maria dels Turers de Banyoles, procurador de 

la confraria de Santa Magdalena de Noves, parròquia de Sant Vicenç de Camós, 
estableix a Bernat de Costa dues feixes de les coromines de Pompià, parròquia de 
Crespià, situades prop del camí reial, a cens d’11 sous. 

N. Francesc de Moruny. Carta partida 40 x 37 cms. 
+ Pies Memòries, Crespià II, 38. 

 
8392 
1623 novembre 1, Queixàs 
Pere Costa, propietari del mas Costa de Pompià, ven a Antic Caragol, de 

Queixàs, dues feixes de Queixàs, indret de l’Estepera, de 15 vessanes, per 15 
lliures. 

N. Nicolau Puig. 58 x 36 cms. 
+ Pies Memòries, Crespià II, 39. 

 
8393 
1383 gener 5, Crespià 
Bernat Guillem Ripoll propietari del mas Rigau de Crespià, i la seva esposa 

Brunissendis, venen a Bernat de Costa de Pompià, parròquia de Crespià una 
solada de terra de Crespià, indret de “los Correxis”, que és a directe domini de 
Guillem de Llavanera, de Lladó, per 100 sous. 

N. Bernat Cornell. 39 x 34 cms. 
+ Pies Memòries, Crespià II, 40. 

 
8394 
1413 juny 15, Besalú 
Pere Guillem Riera, sagristà i Jaume Curós, domer de Crespià, a qui ha estat 

renunciada una solada del mas Rigau de Crespià, l’estableixen a Bernat de Costa, 
de Pompià, a cens de 2’5 quarteres de blat, per 60 sous d’entrada. 

N. Bernat Cornell. Carta partida. 36 x 34 cms. 



+ Pies Memòries, Crespià II, 42. 
 
8395 
1400 novembre 2, Besalú 
Pere Oliva, batlle de Pompià, parròquia de Crespià, ven a Bernat de Costa, de 

Pompià, un quadró de terra anomenat Portaguera, situat a l’esmentat veïnat, que 
fa cens al benefici de Tots Sants de la seu, per 60 sous. 

N. Pere Casadevall. 30 x 40 cms. 
+ Pies Memòries, Crespià II, 43. 

 
8396 
1416 agost 7, Navata 
Guillem Poula, beneficiat de la confraria de Sant Antoni, de Navata, i Bernat 

Ferrer, paborde de la mateixa, venen a Bernat Costa, de Pompià, dues migeres 
d’ordi, tres de blat i una quartera d’ordi censals, i tasca i mitja que reben del mas 
Font de Crespià, per 42 lliures. 

N. Bernat Cornell. 28 x 29 cms. 
+ Pies Memòries, Crespià II, 44. 

 
8397 
1393 febrer 12, Crespià 
Elicsendis, esposa de Pere Dougà àlies Ripoll, de Crespià, ven a Bernat Costa, 

de Pompià, el mas Font de Pompià, veïnat de Crespià, per 110 sous. 
N. Pere Casadevall, de Besalú. 51 x 31 cms. 

+ Pies Memòries, Crespià II, 45. 
 
8398 
1414 gener 18, Besalú 
Bernat Marquès, de Crespià, ven a Bernat Costa de Pompià tres feixes de terra 

situades a Crespià, indret d’es Carraxis, per 16’5 lliures. 
N. Bernat Cornell. 54 x 35 cms. 

+ Pies Memòries, Crespià II, 46. 
 
8399 
1374 desembre 6, Besalú 
Ramon Sabater, de Crespià, ven a Guillem de Riera i Guillem Portal 

d’Àlguema, de Navata, i a Guillem de Vila-seca, de Queixàs, pabordes de la 
confraria de Sant Antoni de Navata, la senyoria directa del mas Font de Pompià, 
parròquia de Crespià, per 42 lliures. 

N. Jaume d’Olzinelles. 80 x 57 cms. 
+ Pies Memòries, Crespià II, 47. 

 
8400 
1603 setembre 16, Crespià 
Pere Costa, propietari del mas Costa de Pompià, ven a Bartomeu Caragol, de 

Queixàs, un cens de 220 sous sobre el seu mas, per 220 lliures. 
N. Antic Soler. 71 x 60 cms. 

+ Pies Memòries, Crespià II, 103. 
 
8401 
1428 setembre 3, Lladó 



Guillem de Tapioles de Vall, de Taravaus, cedeix a Joan Conill, de Crespià, els 
drets que li corresponen sobre el mas de Cogullades de Crespià, per raó de 
legítima del seu oncle Berenguer. 

N. Antoni Masó. 26 x 33 cms. 
+ Pies Memòries, Crespià II, 105. 

 
8401 bis 
1370 gener 26, Crosanes 
Pere de Puig, de la cellera d’Orfes, constitueix en dot a Bernat de Costa, fill de 

Costa de Pompià, parròquia de Crespià, per Francesca filla de l’atorgant i de la 
seva esposa Guillema, 700 sous, que són assegurats sobre el mas Costa. 

N. Jaume d’Olzinelles, notari de Vilademuls. Carta partida 38 x 36 cms. 
+ Pies Memòries, Crespià II, 106. 

 
8402 
1441 gener 31, Crespià 
Pere Costa, de Crespià, la seva esposa Margarida i el seu fill Ponç venen a 

Miquel Batlle, ferrer de Crespià, un censal de 36 sous per 36 lliures. 
N. Jeroni Segalàs. 53 x 56 cms. 

+ Pies Memòries, Crespià II, 107. 
 
8403 
1590 novembre 11, Besalú 
Pere Costa, pagès de Pompià a Crespià, ven a l’hospital de Crespià, 

representat pels seus administradors, Baldiri Casamor i Bernat Llavanera, obrers 
de la parròquia, un censal de 30 sous, pel que obliga el seu camp de Pont, per 30 
lliures. 

N. Bartomeu Pont. 60 x 48 cms. 
+ Pies Memòries, Crespià II, 108. 

 
8404 
1590 gener 5, Lladó 
Rafael Casadevall, de Queixàs, i Pere Costa, de Crespià, venen a Sebastiana 

Llavanera, viuda de Jeroni Llavanera, de Lladó, un censal de 6 lliures de pensió 
per 120 lliures. 

N. Josep Feixes. 76 x 39 cms. 
+ Pies Memòries, Crespià II, 109. 

 
8405 
1607 juny 9, Besalú 
Pere Costa, propietari del mas Costa de Pompià, ven a Antoni Domingo, nunci 

de Besalú, un censal de 65 sous per 65 lliures. 
N. Mateu Rojas. 66 x 44 cms. 

+ Pies Memòries, Crespià II, 110. 
 
8406 
1547 setembre 15, Esponellà 
Cebrià Rostoll, del veïnat de Martís a Esponellà, ven a carta de gràcia a Antoni 

Seguer, de Viladamí, el dret de lluir i quitar una terra de 3 vessanes situada a 
Martís, per 16 lliures. 

N. Antoni Pagès. 64 x 37 cms. 



+ Pies Memòries, Crespià II, 111. 
 
8407 
1579 juliol 24, Lladó 
Jeroni Garbí, prior comanador de Santa Maria de Lladó, defneix a Pere Costa, 

de Pompià a Crespià, tots els foriscapis que li devia, per 10 lliures. 
N. Baldiri Anglada. 19 x 37 cms.+ Pies Memòries, Crespià II, s.n. 
 
8408 
1618 agost 31, Girona 
Pere Baya, paraire de Girona, ven a Rafael Alba, botiguer de la mateixa ciutat, 

el dret de lluir i quitar els masos Palau i March units, de Vilobí, amb censos 
annexes, per 125 lliures. 

N. Onofre Caxas. 49 x 33 cms. 
+ Pies Memòries, Vilobí, 1 

 
8409 
1566 març 14, Girona 
Esteve Palau, pagès de Vilobí, el seu fill Antoni Palau i l’esposa d’aquest, 

Margarida, venen a Francesc Serra, rector de Sant Dalmai i a Joan Fontlladosa, 
marmessors de Miquel Hereu Alsina, natural de Bescanó, un censal de 25 sous, en 
vista a la celebració de sufragis, per 25 lliures. 

N. Joan Benet Pasqual. 
+ Pies Memòries, Vilobí, 2 

 
8410 
1618 octubre 16, Girona 
Pere Baya, paraire de Girona, ven a Rafael Alba, botiguer de la mateixa ciutat, 

els masos Palau i March units, de Vilobí, per 1.180 lliures. 
N. Onofre Caxas. 56 x 25 cms. 

+ Pies Memòries, Vilobí, 3 
 
8411 
1618 agost 9, Girona 
Galceran Masdeu, botiguer de Girona, d’acord amb un pacte de revenda 

firmat a favor de Baldiri Borrell àlies Palau, de Vilobí i de Maria, esposa seva, 
propietaris del mas Palau, ven a Rafael Alba, botiguer de Girona, el domini directe 
dels masos Palau i March units i un cens de 32 sous que Esteve Valls de Vilobí, 
propietari del mas March feia a Baldiri Borrell, per 244 lliures 15 sous. 

N. Onofre Caxas. 61 x 36 cms. 
+ Pies Memòries, Vilobí, 4 

 
8412 
1546 febrer 1, Girona 
Pere Balle àlies Juscafresa, de Montcal, i el seu fill Damià, hereu de la seva 

mare Caterina, fan donació a la seva filla i germana respectiva Miquela de 80 
lliures, que ella constitueix en dot per a Bernat Fontanella, filla de Miquel Cuc 
àlies Fontanella, d’Anglès i de Caterina, que les hipoteca sobre el mas Fontanella 

N. Joan (...) 27 x 32 cms. 
+ Pies Memòries, Montcal, 1 

 



8413 
1611 gener 8, Girona 
Antoni Seguer, propietari del mas Seguer de Montcal, a fi de satisfer a Ameri 

Parés, de Sant Medir, cunyat seu, el dot de Margarida, germana seva i esposa 
d’aquest, ven a Sebastiana Esparragueres d’Adri, esposa de Pere Esparragueres, a 
carta de gràcia un censal mort de 110 sous per 110 lliures, i dòna com a fermances 
Joan Llor, pagès de Montcal, i Francesc Ermengol, de Canet d’Adri. 

N. Salvi Fàbrega. 69 x 39 cms. 
+ Pies Memòries, Montcal, 2. 

 
8414 
1622 setembre 8, Girona 
Antoni Seguer, propietari del mas Seguer de Montcal, ven a Narcís Toscà, del 

mateix lloc, el camp dit Rodonell, de 3’5 vessanes, per 65 lliures, amb 
encarregament de 2 censals, un de 50 sous que es fa a la causapia de Narcís Trobat, 
de Canet d’Adri, i un altres de 15 sous que es fa als aniversaris de Montcal, que 
junts sumen 65 lliures. 

N. Pere Vinyoles. 36 x 23 cms. 
+ Pies Memòries, Montcal, 3. 

 
8415 
1622 setembre 8, Girona 
Antoni Seguer, propietari del mas Seguer de Montcal, ven a Joan Llor una 

terra que havia estat del mas Seguer, dita la Tria, de 6 vessanes, i una feixa, dita 
feixa Torta, de 4 vessanes, que són a directe domini del paborde d’Agost de la seu, 
per 102 lliures, preu d’un censal que es fa a Sebastiana Esparragueres, d’Adri. 

N. Joan Riurans. 66 x 26 cms. 
+ Pies Memòries, Montcal, 4. 

 
8416 
1633 gener 25, Girona 
Elisabet, esposa de Joan Llopis, revendor de Girona, firma rebut a Joan Llor, 

pagès de Montcal, de 25 lliures, a lluïció d’un censal creat per Antoni Pagès, de 
Montcal, a favor de Sebastiana Esparragueres, mare de l’atorgant. 

N. Miquel Mascort . 25 x 21 cms. 
+ Pies Memòries, Montcal, 5. 

 
8417 
1331 juliol 11 
Testament de Guillem de Santacecília, batlle de Montcal, que pren per 

marmessors el seu fill Bernat, Pere Guillem de Vilar, de Sant Vicenç de Camós, i 
Pere Suybès, clergue de Montcal; elegeix sepultura a Montcal; llega a la seva filla 
Brunissendis 10 sous, a més de la donació de núpcies que li té feta; al seu fill 
Guillem, 500 sous, i institueix hereu el fill Bernat. 

N. Francesc Simó. Carta partida. 28 x 41 cms. 
+ Pies Memòries, Montcal, 6. 

 
8418 
1607 juny 10 Girona 
Bartomeu Toscà, propietari del mas Toscà de Montcal, Narcis Toscà, fill seu i 

Martiriana Adroher, futura esposa d’aquest, fan capítols matrimonials, amb 



heretament del mas Toscà, reserva de 200 lliures per dit Bartomeu per testar i 300 
lliures de dot de Martiriana. 

Sense cloure. 44 x 35 cms. 
+ Pies Memòries, Montcal, 7. 

 
8419 
1678 abril 26, Girona 
Pere Bosch, propietari del mas Bosch de Montcal, ven a Joan Domènech, de 

Cartellà, un censal de 100 sous per 100 lliures, pel que hipoteca el camp Lladó, de 5 
vessanes, situat a Montcal. 

N. Isidre Vila. 43 x 22 cms. 
+ Pies Memòries, Montcal, 8. 

 
8420 
1553 abril 8, Girona 
Miquela Batlle, filla de Caterina i Pere Batlle, de Montcal, i esposa de Bernat 

Fontanella d’Anglès, fa donació en violari al seu pare del mas Batlle de Montcal, 
del que és hereva per haver mort sense fills el seu germà Damià Batlle, hereu de 
dita Caterina. 

N. Jeroni Gifra. 22 x 31 cms. 
+ Pies Memòries, Montcal, 12. 

 
8421 
1569 octubre 28, Girona 
Margarida Batlle, filla i hereva de Miquela Batlle, propietària del mas Batlle 

de Montcal, fa donació universal de béns al seu pare, Bernat Fontanella d’Anglès, 
cas de morir sense fills. 

N. Pere Pagès. 43 x 30 cms. 
+ Pies Memòries, Montcal, 13. 

 
8422 
1617 agost 22, Girona 
Salvi Balle, treballador de Montcal, procurador d’Anna Vernach i Balle, 

esposa de Salvi Bernach, bracer de Sils, i filla de Baldiri Gironès àlies Balle, 
teixidor de Montcal, ven a Bartomeu Toscà, de Montcal, el dret de lluir i quitar 
una casa i hort comprada a carta de gràcia per Miquel Amar, situada a Montcal, 
per 44 lliures. 

Sense cloure. 48 x 36 cms. 
+ Pies Memòries, Montcal, 14. 

 
8423 
1580 desembre 20, Girona 
Miquel Mont-roig, lloctinent de la Batllia general de Catalunya, autoriza 

Montserrat Bosch àlies Batlle, de Montcal, a fer un pont de pedra en el camí reial 
de Montcal a Canet d’Adri. 

N. Rafael Albert. 22 x 22 cms. 
+ Pies Memòries, Montcal, 15. 

 
8424 
1426 febrer 9, Girona 



Joan de Bosc, de Montcal, ven a Martí Batlle, del mateix lloc, dos mitjons de 
terra situats a Montcal, que afronten amb la riera de Gàrrep i són a directe domini 
de la pabordia d’Agost de la seu, per 60 sous. 

Sense cloure. 40 x 38 cms.  
+Pies Memòries, Montcal 16. 

 
8425 
1588 agost 11 
Miquel Costa, canonge i paborde d’Agost de la seu, defineix a Damià 

Fontanella i Batlle, pagès d’Anglès, els endarreriments de censos deguts pel mas 
Batlle de Montcal. 

N. Pere Mir. 21 x 30 cms.+ Pies Memòries, Montcal, 17 
 
8426 
1515 març 15, Girona 
Joan Sunyer, lloctinent de la batllia general de Catalunya, estableix a Joan 

Batlle, pagès de Montcal, les aigües de la riera de Gàrrep, amb llicència de fer-hi 
molí, a cens de 2 diners, per un parell de perdius d’entrada. 

N. Pere Antic Renart. 38 x 29 cms. 
+ Pies Memòries, Montcal, 17 

 
8427 
1509 octubre 29, Girona 
Joan Batlle, propietari del mas Batlle de Montcal, permuta amb Antoni Xifra 

àlies Bosch, propietari del mas Bosch del mateix lloc, unes peces de terra situades 
al Pla de Borgit, la Serra del Màstic, el Quintà de mas Bosch i la Font Bullida, per 
dues peces situades a la Serra de Palau. 

N. Narcís Reixach. 57 x 40 cms. 
+ Pies Memòries, Montcal, 20 

 
8428 
1348 novembre 24 
Arnau Guillem de Prat, clergue, procurador de Jaume de Trilla, paborde 

d’Agost de la seu, firma rebut a Guillem de Santacecília, batlle de Montcal, de 550 
sous per l’eixorquia de Brunissendis, neboda de dit Guillem, per la qual aquest ha 
accedit a la propietat del mas. 

N. Francesc Viader, de Girona 26 x 40 cms. 
+ Pies Memòries, Montcal, 21. 

 
8429 
1328 juny 11 
Guillem de Santacecília, batlle de Montcal, i la seva esposa Berenguera, fan 

heretament al seu fill del mas de Santacecília, amb reserva, en cas de discòrdia, de 
la meitat de l’usdefruit i de 1.000 sous per testar. 

N. Bernat d’Alguer, diaconil de les Planes. Carta partida. 24 x 23 cms. 
+ Pies Memòries, Montcal, 24. 

 
8430 
1609 març 31, Girona 



Joan Rovirola, pagès de Montcal, ven a Damià Fontanella, d’Anglès, la batllia 
de sac de la pabordia d’Agost de la seu a les parròquies de Montcal, Canet d’Adri, 
Cartellà i Sant Medir, per 30 lliures. 

N. Agustí Savarrés. 77 x 37 cms. 
+ Pies Memòries, Montcal, 26. 

 
8431 
1273 juny 27 
Berenguer de Puig, fill de Ramon de Rovirola, de Montcal, defineix a Guillem 

de Santacecília el batlliu que per la pabordia d’Agost de la seu rep a dues feixes 
que Bernat de Rovirola té a la Bruguera, feixes que Bernat de Santacecília, avi del 
dit Guillem, havia donat a l’esmentat Ramon de Rovirola. 

N. Ramon de Cassà, de Girona 17 x 25 cms. 
+ Pies Memòries, Montcal, 28. 

 
8432 
1390 agost 6, Girona 
Francesc de Trullàs,Pere Frigola, Francesc, fill d’aquest, Pere de Perer, Arnau 

Terrers i Francesc Roig àlies Roure, de Canet d’Adri, reconeixen a Guillem de 
Santacecília, batlle de Montcal per la pabordia d’Agost dela seu, certs censos que 
presten a aquesta. 

N. Pere de Pont. 23 x 36 cms. 
+ Pies Memòries, Montcal, 29. 

 
8433 
1573 febrer 28, Girona 
Quitèria Llor, propietària del mas Llor de Montcal, i el seu marit, Benet Bosch 

àlies Llor, permuten amb Margarida Batlle, propietària del mas Batlle i el seu 
marit, Montserrat Bosch àlies Batlle, una terra de 3 vessanes situada al Pla de 
Brogit, per una vessana situada al Pla d’Auladell. 

N. Andreu Vilaplana. 59 x 26 cms. 
+ Pies Memòries, Montcal, 97. 

 
8434 
ca. 1199 
Sentència d’Arnau de Creixell, cabiscol de la seu, assistit per Berenguer Sifred, 

en la causa entre Gaufred d’Esterri, lloctinent de la pabordia de Ramon de 
Rocabertí i Bernat de Santacecília, sobre la batllia de Montcal, el molí de 
Cagaoques i haver-se apoderat dels masos de Gàrrep, Riba, Pere Guillem, Sureda i 
Prat. 

Sense cloure. Carta partida. 32 x 37 cms. 
+ Pies Memòries, Montcal, s.n. 

 
8435 
(1340) 1341 febrer 16 
Pere de Colomer, d’Adri, i Guillem Joan de Camós, de Palol de Revardit, 

marmessors, i Guillem Ridaura de Montcal, hereu de Pere de Ridaura, teixidor 
natural d’Adri i veí de Montcal, firmen rebut a Berenguera, viuda de Joan Martí, 
de Montbó, a Saura, esposa de Pere Martí i a Joan, fill de dit Pere, de 600 sous, 
preu de la Coromina de Vall, situada a Montcal i que es té pel castell de 
Rocacorba. 



N. Ramon de Bruguera, d. Girona 17 x 30 cms. 
+ Pies Memòries, Montcal, s.n. 

 
8436 
(1197) 1198 gener 21 
Concòrdia entre Ramon de Rocabertí, paborde d’Agost de la seu, i Bernat de 

Santacecília, batlle de la pabordia, feta amb intervenció d’Arnau de Creixell, 
cabiscol de la seu, sobre drets del batlle a certs masos de Montcal que s’enumeren. 

N. Pere. Còpia de 1276. 31 x 27 cms. 
+ Pies Memòries, Montcal, s.n. 

 
8437 
1492 gener 3 
Antoni Gener, d’Argelers, com a hereu de Joan Gener, senyor del castell de 

Totzó, bisbat d’Elna, i Jaume Gener àlies Coll, de Capmany, institueixen en 
sufragi de dit Joan una caritat de pa a donar el Divendres Sant a l’església 
parroquial de Capmany, dotada amb 6 vessanes de terra de Vilanova de la Muga, 
indret d’Usala. 

N. Macari Figueres, de Capmany. 29 x 53 cms. 
+ Pies Memòries, Capmany, 1. 

 
8438 
1607 novembre 4, Capmany 
Miquel Masmartí, domer de Capmany, institueix dues almoines de pa a 

Campany a distribuir els dies de Sant Miquel de maig i de setembre i un 
aniversari, i les dota amb censals per valor de 130 sous. 

N. Miquel Ribes. 60 x 37 cms. 
+ Pies Memòries, Capmany, 1bis. 

 
8439 
1476 març 29, Sant Climent 
Pere Masó, de Bell-lloc, parròquia de Cantallops, i la seva esposa Joana, filla 

de Bernat Mall, assaonador de Castelló, venen a Jaume Janer de Capmany una 
terra de 6 vessanes situada a Vilanova de la Muga, indret de Bufalà, que és a 
directe domini de l’abat de Sant Pere de Rodes, per 36 lliures. 

N. Macari Figueres. 54 x 35 cms. 
+ Pies Memòries, Capmany, 2. 

 
8440 
1518 octubre 21, Figueres 
Francesc Mestre, veí de Figueres, procurador de l’abat de Sant Pere de Rodes, 

firma rebut a Baldiri Massot, pagès de Capmany, de 60 sous, foriscapi d’una terra 
de 6 vessanes situada a Vilanova de la Muga, que dit Baldiri, com a administrador 
de l’església i d’una caritat de Capmany, ha establert a Bernat de Moret de 
Vilanova. 

N. Pere Figueres. 25 x 26 cms. 
+ Pies Memòries, Capmany, 3. 

 
8441 
1590 abril 3, Capmany 



La universitat dels homes de Capmany ven un censal de 6 lliures per 120 
lliures a Miquel Masmartí, prevere i domer de la parròquia. 

N. Gaspar Vilar. 73 x 50 cms. 
+ Pies Memòries, Capmany, 3bis. 

 
8442 
1510 febrer 25, Capmany 
Llorenç Muntada i Bernat Riera, obrers de l’església de Capmany i caritaders 

de la caritat del mateix lloc, estableixen a Bernat Batlle, de Vilanova de la Muga, 
un camp situat a Vilanova, indret d’Alfalà, de 6 vessanes, a cens de 3 migeres de 
blat, sense entrada. 

N. Pere Figueres. 25 x 69 cms. 
+ Pies Memòries, Capmany, 4. 

 
8443 
1601 gener 20, Capmany 
Jeroni Miró, de Capmany, ven a Miquel Masmartí domer del lloc, un censal de 

6 lliures 10 sous pel preu de 100 lliures. 
N. Miquel Ribes. 52 x 37 cms. 

+ Pies Memòries, Capmany, 4 
 
8444 
1538 novembre 14, Figueres 
Hipòlit Berard, de Capmany, ven a Bernat Llor i Joan Riera, caritaders de la 

caritat de Capmany, un censal mort de 5 sous per 5 lliures. 
N. Pere Figueres. 60 x 51 cms. 

+ Pies Memòries, Capmany, 5. 
 
8445 
1588 setembre 5, Capmany 
Pere Torsarias, ferrer de Capmany, ven a Jeroni Miró, pagès del lloc, un 

censal de 130 sous per 130 lliures. 
N. Jaume Aymó àlies Navarra, de Peralada. 50 x 74 cms. 

+ Pies Memòries, Capmany, 5bis. 
 
8446 
1622 setembre 29, Capmany 
Marçal Joana, sastre de Capmany, crea un censal de 65 sous a favor de Baldiri 

Llauró i Joan Ferrer, obrers de la parròquia, per 65 lliures. 
N. Domènec Francesc Vilar, de Figueres. 61 x 35 cms. 

+ Pies Memòries, Capmany, 6. 
 
8447 
1601 novembre 4, Capmany 
Miquel Masmartí, domer de Capmany, a fi de dotar una almoina i aniversaris 

en aquest lloc, cedeix tres censals que es relacionen, per un total de 13 lliures 10 
sous de pensió. 

N. Miquel Ribes. 74 x 36 cms. 
+ Pies Memòries, Capmany, 8- 

 
8448 



1586 gener 23, Capmany 
Aniol Montada, pagès de Capmany, ven a Joan Coll, del mateix lloc, un censal 

de 30 sous per 30 lliures. 
N. Miquel Ribes. 83 x 39 cms. 

+ Pies Memòries, Capmany, 10. 
 
8449 
1600 octubre 22, Capmany 
Francesc Collsamata, pagès de Capmany, ven a Miquel Masmartí, domer de la 

parròquia, un censal de 30 sous pr 27 lliures, 
N. Miquel Ribes. 70 x 31 cms. 

+ Pies Memòries, Capmany, 11. 
 
8450 
1541 desembre 21, Figueres 
Joan Peu, pagès de Capmany, hereu de Margarida, esposa de Guillem Peu 

àlies Pujalar, sastre de Capmany, ven a Bartomeu Miró, teixidor i Bartomeu 
Cerdà, administradors de la caritat que anualment es fa a Capmany el divendres 
Sant, un censal de 4 sous per 4 lliures. 

N. Pere Figueres. 70 x 54 cms. 
+ Pies Memòries, Capmany, 56. 

 
8451 
1623 gener 16, Figueres 
Francesc Collsamata, de Capmany, cabreva a Pere Bassedes, donzell de 

Figueres, el mas Coll de Capmany 
N. Joan Pujades. 54 x 34 cms. 

+ Pies Memòries, Capmany, s. n. 
 
8452 
1302 agost 13 
Isaac, fill d’Escim Cordoví, estableix a Bernat Ferrer, natural de Sant Mori, 

una feixa d’un hort situada a Girona, prop del carrer de Savaneres, que és alou de 
la sagristia segona de la seu, a cens de 10 sous bar. 

N. Ramon de Cot, de Girona, 
Carta partida, 26 x 27 cm. Signatura hebrea. 

s. n (Girona) 
 
8453 
a)1357 abril 28, Girona 
Galceran de Montcorb, oficial i vicari general del bisbe, atès el testament de 

Berenguer Domènec, clergue de la seu, pel qual es fundava un aniversari a la seu, i 
un quartó de pa, dotat amb 60 sous, tot a administració de l’obtentor del benefici 
fundat per Arnau de Bordils a l’altar de Sant Joan de la mateixa seu, redueix la 
prestació a 56 sous. 

N. Ramon de Bruguera.  
Carta partida. 49 x 53 cm. Cosit amb el següent 
b) 1365 novembre 7, Girona 
Conveni de Ramon Masó i Nicolau de Font, procuradors de Pere Joan, 

paborde de l’Almoina, fan conveni amb Bernat Cornellà, obtentor del benefici 
fundat per Arnau de Bordils a l’altar de Sant Joan de la seu, pel qual l’Almoina 



cedeix certs drets feudals a l’obtentor del benefici, i aquest es compromet a satisfer 
5 sous anuals a l’Almoina. 

N. Ramon de Bruguera, de Girona 
75 x 61 cm. 
n. 24. “Serinyà, Bordils, Juià”. 
. 
8454 
1262 agost 30 
Testament de Ramon de Gironella, que pren per marmessors el bisbe Pere de 

Castellnou (...), Ramon de Puig Galí i la seva pròpia esposa Agnès; elegeix 
sepultura a Sant Daniel; fa llegats al seu nepos Bernat d’Arenys, i a la seva esposa, 
a la que deixa el mas Bofill, dit ara casa de Vilarnad; encarrega a aquesta que 
vengui per satisfer deutes el mas Lambard de Caldes i enumera alguns dels seus 
creditors; i deixa la seva esposa sota la protecció del rei 

N. Bernat de Cadireta, de Barcelna. 
Còpia de 1275, autenticada personalment pel bisbe. 28 x 30 cm. Deteriorada 
s. n. Pot ser Caldes de Malavella 545 o. 659 
 
 8455 
1348 juny 16 
Testament de Francesc de Cardonets, jurista de Girona, que pren per 

marmessors el prior dels Predicadors, Berenguer de Puig, dominic, i el seu propi 
oncle, Francesc de Cardonets, clergue de Girona; elegeix sepultura als dominics; fa 
diversos llegats de devoció; firma a la seva esposa Cília dot i lucre; fa llegats a 
Caterina, filla del seu germà, mestre Ramon, als seus nebots Pere Margarida i 
Francesc, i a la seva germana Sança; institueix hereu el su germà Bernat i li 
substitueix l’Almoina, als que grava amb l’obligació de sufragar un aniversari als 
dominics, amb els ingressos de la lleuda de la pedra de Girona. 

N. Pere Rei, de Girona  
55 x 51 cms.  

Ant sign; “Calaix 2 i 6, núm 250”. El testament del pare de l’atorgant (també de 
1348) és Girona (1), 62. 

 
8456 
1428 gener 17, Girona 
Claàusula del testament de Joan Rafel, jurista de Girona, que institueix hereu 

seu universal el seu fill Jaume i i substitueix l’altre fill, Joan 
N. Joan Escuder 
19 x 36/5 cm 
Nº (138) Es troba a faltar, estiu 2004 
 
8457 
1618 maig 7, Crespià 
Lluís Relles, mestre de cases, i Pere Tomàs, asserrador de fusta, francesos 

habitants a Crespià, firmen rebut a Antic Caragol, de Queixàs, de 22 lliures 10 
sous, per treballs fets al mas Costa de Pompià, a raó de 3 sous diaris de jornal pel 
mestre de cases i 2 sous 6 d. per l’asserrador, tot fent-los la despesa. 

N. Pere Miquel, de Besalú 
22 x 
 



8458 
1627 febrer 9, Besalú 
Jaume Vilaret, propietari del mas Vilaret del veïnat de Pampalona, parròquia 

de Besalú, ven a Joan Torrós i Joan Pelegrí, pagesos d’Argelaguer i 
administradors de l’Almoina d’aquest lloc, un censal mort de 24 sous pel preu de 
24 lliures, i dóna fon a fermances Baldiri Felip i Antic Ferriol, veïns de Capellada 

N. Josep Portas, de Besalú 
29 x 38 cm 

Núm. 13. 
 
8459 
 1525 juny 6, Besalú 
Martirià Trull àlies Clot, de Sant Joan les Fonts, en nom propi i de la seva 

esposa Francesca, propietària del mas Clot, fa donació a la seva cunyada Miquela, 
filla de Bartomeu i Caterina, de 15 lliures i aixovar, que ella aporta en dot a Antoni 
Cadavall d’Ausinyà, fill de Miquel i Anna, de qui rep el tantumdem. 

N. Martirià Rabassa, de Besalú 
41 x 39 cm 

Núm. 1. Mas Casadevall 
 
8460 
(1197)1198 març 31 
Berenguer de Medaia, el seu gemà Ramon i l seva esposa Ermessendis, 

enfranqueixen Ramon Floret i la seva mare Floreta, i en reben 27 sous de diners 
gironins. 

N. Gellaus (sic), prevere 
Còpia de 1207, escrita per Gellunensis, scriptor de Catiano. 8 x 23 cm. N. 2. 
 
8461 
1198 setembre 3, Girona 
Ramon, Arxilevita de Girona, en nom del bisbe, enfranqueix Guillem Bessó, i 

en rep 20 sous bar. 
N. Ermengol. S. Pere. 10 x 15 cm. Sign. de l’atorgant i de Bonardell, prevere. 

N. 3. 
 
8462 
1198 setembre 16 
Ponç, prepòsit de Sant Martí Sacosta, amb consentiment d’Arnau, arxilevita 

de Besalú i canonge, enfranqueix Maria Vendrell, per 2 sous bar. 
N. Pere. 9 x 17 cm. N. 4. 
 
8463 
(1199) 1200 març 13 
Guillem de Corçà, cabiscol de la seu i prepòsit de novembre, i Berenguer 

d’Arbres, comanador de l’orde del Temple, casa de Manlleu, enfranqueixen 
Adelaida, filla de Selvà de Garona, que passa a ser dona pròpia de Berenguer de 
Torre, I en reben 3 sous. 

N. Llorenç, prevere. 13 x 15 cm. Sign. autògrafa de l’atorgant. N. 5. 
 
8464 



1207 juny 20 
Ramon de Congost, la seva esposa Eliards i la seva mare Franqueta, 

enfranqueixen Eliarts i en reben 12 diners bar. 
N. Guillem, levita. 9 x 22 cm. N. 6. 
 
8465 
1207 novembre 5 
Berenguer de ça Rovira i Beatriu, esposos, enfranqueixen Guillem Guinard, 

home propi seu, i en reben 60 sous. 
N. Gellunensis, escrivent de Cassà. 9 x 12 cm. Núm. 7 
 
8466 
1208 agost 28 
Berenguer de Malla (de Obolo) i la seva esposa Ermessendis enfranqueixen 

Arnau Sabater, que passa a ser home propi de Quartó, i en reben 15 sous bar. 
N. Guillem, prevere. 8 v 14 cm. Núm. 8. 
 
8467 
1217 juny 23, Girona 
Narcís de Mercadal empenyora a Ramon d’Esclet les cases que té a Girona, 

prop del molí de Sant Pere, per 10 morabatins alfonsins 
N. Bernat Esteve. S. Pasqual. 15 x 13 cm. Firma de Pere de Sant Celoni. N. 9. 
 
8468 
1217 juliol 22 
Arnau de Púbol i els seus fills, Arnau i Ponç, enfranqueixen Pere Amorós, que 

paga 56 sous bar. 
N. Berenguer, prevere de Púbol. 11 x 20 cm. Núm. 10. 
 
8469 
1219 abril 21 
Arnau de Púbol, fill d’Arnau de Púbol,  i Guillema, filla de Ramon d’Arenys, 

s’alliberen mútuament del compromís de matrimoni. 
N. Domenec de Mielliano. Còpia de 1221, 18 x 21 cm. N. 11. 
 
8470 
1221 novembre 29 
Arbertó de Calonge traspassa Ramon de Congost i a Besalú de Prat, homes 

propis seus, a poder d’Arnau d’Escala, clergue de Girona, i en rep 24 sous bar. de 
quatern 

N. Arnau, levita. 10 x 21 cm. N. 12. 
 
8471 
1223 febrer 20 
Bernat Bufard traspassa a Pelegrí Bufard el dret que té sobre la possessió que 

havia estat de Ramon de Pujada per raó d’Arnau de Púbol, a qui dit Bernat 
s’obligà per 9 migeres de blat, i rep de dit Pelegrí una aimina i una quartera de 
blat, valorades a 15 sous. Arnau de Púbol firma la cessió i rep una migera de blat, 
que val 6 sous. 

N. Guillem, prevere. 9 x 19 cm. N. 13. 



 
8472 
1227 juliol 30 
Berenguer Bernat de Santaniol i Berenguer de Sant Aniol, cedeixen a 

Berenguer, escriptor, un home propi, Pere d’Oliveda, fill de Maria d’Engilbert, de 
les Medes. 

N. Bernat Esteve. S. Ricard d’Osca. 10 x 17 cm. Núm. 14. 
 
8473 
1232 abril, 29 
Berenguer de Planes i la seva esposa Maria es fan persones pròpies de Quartó. 
N. Sunyer, prevere. 5 x 18 cm. N. 16. 
 
8474 
(1242) 1243 gener 29 
Pere de Pedrinyà, paborde de l’Almoina, enfranqueix Maria, filla d’Arnau 

Pagès, per 4 sous bar. de doblenc. 
N. Guillem d’Esclet. 8 x 16 cm. Núm. 17 
 
8475 
(1217) 1218 febrer 7 
Guillem de Santamaria es fa home propi de Pwere Estruch. 
N. Pere, prevere. 6 x 22 cm. 
Núm. 18. 
 
8476 
1242 setembre 1 
Ermessendis de Portella enfranqueix per a Adelaida, esposa d’Arnau de 

Llémena, Ermessendis, filla de Guillem Renall i dona pròpia seva, per 4 sous bar. 
de doblenc. 

N. Bartomeu, prevere. 12 x 16 cm. Núm. 19 
 
8477 
1243 juliol 14 
Raimunda, esposa de Pasqual Sabater, es fa dona pròpia de Pere de Pedrinyà, 

paborde de l’Almoina. 
N. Guillem de Moles. 7 x 20 cm. Núm. 20. 
 
8478 
(1244) 1245 febrer 3 
Guillem de Cartellà, sagristà de Sant Feliu de Girona, enfranqueix Saurina 

Gener i la seva filla Beatriu, per 17 sous bar. 
N. Guillem Sunyer. 11 x 18 cm. Núm. 21 
 
8479 
(1251) 1252 gener 28 
Pere de Pedrinyà, paborde de l’Almoina, enfranqueix Maria, filla de Ramon de 

Caner, que passa a ser dona pròpia de Guillem de Tallada, i en rep 4 sous bar de 
doblenc, dels de 88 el marc. 

N. Guillem d’Esclet, prevere. 10 x 17 cm. 



Núm. 22. 
 
8480 
1252 maig 10 
Berenguer de Santmartí, sagristà de Sant Feliu de Guíxols, enfranqueix 

Benvingut de Ganiguer, que passa a ser home propi de [Quartó], senyor del Vilar. 
N. Ramon Llandric, d’Aro. 10 x 12 cm. Signatura de l’atorgant. Núm. 23. 
 
8481 
(1264) 1265 abril 8 
Berenguer de Castell, cavaller, i la seva esposa Elicsendis, enfranqueixen 

Raimunda, filla de Ponç de Torrent i Maria, esposos, i en reben 10 sous. 
N. Arnau, prevere de Sant Climent. 14 x 19 cm. Núm. 25. 
 
8482 
1357 novembre 9, Girona 
Ramon de Masó i Nicolau de Font, procuradors de l’Almoina, estableixen a 

Ramon Sabater àlies Jou, de Crespià, a tasca i 12 diners de cens, i entrada de 20 
sous, una ribera d’arbres prop del Fluvià, indret de Puig de sa Pedrera, que abans 
de la mortalitat de 1348 tenia Bernat de Lligordà, de Crespià, i que havia quedat 
abandonada. 

N. Ramon de Peradalta. 37 x 58 cm.  
De “Pies Memòries Crespià, II” 

 
8483 
1376 desembre 31, Girona 
Guillema, esposa de Guillem de Soler, de Palol de Revardit, filla i hereva de 

Guillem Arnau i Maria, esposos de Camós, i propietària del mas Arnau de Camós, 
fa donació del mateix a la seva filla Agnès, en vista al matrimoni, amb reserva d’un 
tros de bosc, dit Boscatell, i de l’usdefruit del mateix mas. 

N. Ramon Gil. Carta partida, 55 x 31 cm.  
 
8484 
1335 novembre 18 
Elicsendis, viuda de Bonanat March, de Vilobí, fa heretament a la seva filla 

Francesca de tot el dret que té al mas Bagastrà de Vilobí que a dit Bonanat havia 
establert Benvingut de Serra, fill i hereu de Berenguer de Serra, també de Vilobí, 
el 1325, amb reserva de 200 sous i diverses peces de vestir i obligació de dotar 
Alamanda i Margarida, germanes de dita Francesca. 

N. Jaume Tresfort. Carta partida, 42 x 30 cm.  
De “Pies Memòries Vilobí.” 

 
8485 
1338 setembre 23 
Bonanat de Bordils, Berenguer d’Espolla, jurista i Pare de Santa Coloma, 

banquer, cònsols, i Bonnat d’Om, comanador de l’hospital nou de Girona, 
estableixen a Arnau Bosquera, teixidor de Girona, una feixa situada al pla de 
Girona, a cens d’una migera de blat, per 100 sous d’entrada. 

N. Pere Massanet, de Girona. Carta partida, 30 x 28 cm. Núm. 47 
 



8486 
1367 (...) 28, Girona 
Jaume Serinyà, de Vilanna, promet a Bartomeu Estruch, de Girona, observar 

la sentència que aquest obtingui en la causa que segueix contra Mateu Vilallonga, 
Ramon Amat i Pere Planella, sobre intèsties, eixorquies i cugúcies. 

N. Berenguer Capella. Carta partida, 37 x 32 cm. Deteriorat. N. 33 
 
8487 
1349 setembre 30, Bàscara 
Fra Bernat, abat de Camprodon, que té el directe domini d’una casa i terra de 

Romanyà d’Empordà, indret d’Arrabassada, que el bisbe de Girona ha de donar a 
cens a Bernat de Comes (Cumbis), de Bàscara, que dit bisbe té com a executor de 
Ramon de Comes, sagristà de Romanyà que morí intestat, firma per 30 sous la 
predita cessió 

N. Francesc Sanç. 14 x 34 cm.  
Era Calaix de Gaüses, 77. 

 
8488 
1336 setembre 18, Girona 
a) Joan Xatmar, domer de Sant Esteve de Llémena, i Bonanat de Roca, 

sotscapellà de Sant Feliu de Girona, resignen els seus beneficis davant dl viari 
general Ramon de Santapau, en vista a permutar-los 

b) Ramon de Segueró, beneficiat de Sant Feliu de Girona, assigna a Joan 
Xatmar el benefici que tenia Bonanat de Roca 

c) El vicari general, Ramon de Santapau, confirma la precedent assignació. 
N. Guillem Vendrell. S. Bernat Martí. 24 x 36 cm.  
 
8489 
1370 març 23, Girona 
Berenguer de Forn i Pere de Forn, fill seu, de Bescanó, venen a Bernat 

Estruch, ciutadà de Girona, la batllia de sac del monestir de Sant Feliu de Cadins a 
la parròquia de Vilanna pel preu de 32 lliures bar. 

N. Guillem Llobet. Amb escriptura d’àpoca, 59 x 37 cm. Deteriorat. N. 10 
 
8490 
1324 maig 13 
Francesc de Vilert, cavaller, ven a Guillem de Viure censos que rep de (...) 

Arnau Sabater d’Ollers, Pere Jobert i Llorenç Dalmau, també d’Ollers, pel preu 
de 550 sous bar. 

N. Arnau de Pujols, de Vilademuls. 58 x 29 cm. Núm 23. 
 
8491 
1325 agost 7 – 1326 juliol 23 
Capbreu fet a Ferrer, abat d’Amer, de béns situats al Castellar, Quart i Palol 

d’Onyar, per Ferrer de Güell, del Castellar (40), Elicsendis del Suro, del Castellar 
(41), Guillema Adroher, de Quart (42), Berenguer de Sitges, de Llambilles (43), 
Guillem Suradella, de Llambilles (44), Berenguer del Vilar, del Castellar (45), 
Bernat Nadal, de Quart (46), Pere de Puig, de Palol (47), Guillem de Mata, de Palol 
(48), Guillem Gilabert, de Palol (49), Guillem de Mata, de Palol (48), Guillem 
Gilabert, de Palol (49), Pere Martí de Vilarzell a Palol (50), Pere Figuer, de Cassà 



(51), Joan de Sitges, de Llambilles (52), Jaume, fill de Jaume Trobat, de Llambilles 
(53), Berenguer Goxat, de Llambilles (54), i Vicenç Martí, de Llambilles (55). 

N. Bartomeu Tort. 144 x 57 cm.  
 
8492 
1432 març, Pontós 
Pere Granoller, sabater de Pontós, procurador junt amb el senyor Roger 

Alemany de Bellpuig, de Bartomeua, esposa d’aquest, senyora dels castells de 
Pontós i de Creixell, atès que Joan Metge, de Vilamorell, parròquia de Borrassà, la 
seva mare Ermessendis i la seva esposa Girona han venut a una caritat que es fa a 
Tarabaus 3 migeres de blat censals sobre el camp de Prat, de 4 vessanes de cabuda, 
que és part del mas Metge, renuncia els drets de la seva principal sobre el referit 
camp. 

N. Pere de Puig. 42 x 42 cm.  
 
8493 
1439 juny 5, Peralada 
Fra Joan, mestre general de l’orde del Carme, concedeix a Dalmau de Raset, a 

la seva esposa Caterina, a Baromeu de Raset i a la seva esposa Margarida, 
participació en els béns espirituals de l’orde. 

28 x 32 cm. Perdut el segell pendent. 
 
8494 
1441 agost 14, Sant Miquel de Campmajor 
Llorenç Esgleyas, propietari del mas Esgleyas d’Ausinyà, ven un censal de 

pensió 3 sous 1 diner a Damau Brugada, procurador dels aniversaris de Sant 
Miquel de Campmajor, pel preu de 61 sous 3 d. 

N. Antoni Serra. 54 x 34 cm. Núm 47. 
 
8495 
1598 desembre 14, Barcelona 
Joan Capdeferro, de Vilablareix, presoner a la presó reial de Barcelona i 

condemnat a servir a galeres, ven a Francesc Matxí, mercader de Girona, els 
masos Capdeferro, Altimir, i Soler, abans dit Viver, de Vilablareix, i la batllia de 
sac de la sagristia de Sant Pere de Galligants a Vilablareix, pel preu de 1.406 
lliures 10 sous bar. 

V. Joan Fexat. Amb escriptura de presa de possessió, 90 x 63 cm. Núm. 6 
 
8496 
1370 febrer 4, Girona 
Berenguer de Font, tresorer de la seu, i Guillem Roca i Arnau Roca, 

procuradors de Pere Dalmau, paborde de l’Almoina, aproven els comptes de 
Ramon Masó i Nicolau de Roca, que han administrat la mateixa Almoina d’ençà 
de la mort de Ramon de Clota i durant set anys. 

N. Pere de Pont. Carta partida, 75 x 68 cm.  
 
8497 
1522 juliol 22, Amer 



Fra Dalmau Sotera, cambrer del monestir d’Amer, com a vicari del cardenal 
de Flisco (Fieschi), abat comanador del mateix, confereix l’enfermeria de 
l’esmentet monestir a Guerau Rael, monjo de Sant Pere de Galligants. 

N. Pere Vilar. 24 x 26 cm. N. 104. 
 
8498 
1524 abril 22, Girona 
Joan Ponç Esteve, fill de Joan Esteve, ciutadà de Barcelona, fa donació a Anna, 

filla de Lluís Llor, ciutadà de Girona, d’1/6 dels seus béns, a condició de que en cas 
de mort del donant es casi amb Joan Agullana o Francesc Agullana, fills de Baldiri 
Agullana i de Constança, esposos. 

N. Gaspar Barrot. 64 x 60 cm. N. 230. 
 
8499 
1538 juliol 23, Besalú 
Francesc Rafael, paraire de Besalú, ven a rabassa morta de Rafael Colomer, 

ferrer del mateix lloc, una vinya i erm de 4 vessanes de cabuda, situades al Puig de 
les Lletanies, pel preu de 7 lliures 4 s. 

N. Joan Abric. 37 x 43 cm. Pies Memòries, Crespià II, 112. 
 
8500 
1542 maig 4, Barcelona 
El virrei de Catalunya, marqués de Llombai, a súplica de Joan Bosser, de 

Bordils, declara ésser ilꞏlícit que s’exigeixi el pagament de la lleuda als que passen 
pel Pont Major, per ser excessivament distant de Girona. 

N. Joan de Viladamor. 36 x 51 cm.  
 
8501 
1562 abril 18, Girona 
Baldiri Joher, beneficiat de la Confraria a la capella de Sant Martí de la Mora, 

parròquia de Viladesens, estableix a Miquel Plenart, fuster de Sant Jordi Desvalls, 
un erm de 4 vessanes situat a Sant Jordi, indret de les Comes, per 3 lliures 12 sous 
d’acapte. 

N. Pere Agnès. Amb escriptura d’àpoca, 37 x 34 cm. 
 
8502 
1571 gener 14, Empúries 
Quirze Martí, tutor de Quirze Llop, del veïnat de Vilanera, terme de Castelló 

d’Empúries, ven a Miquel Olivet, treballador de Viladamat, una terra de 4’5 
vessanes situada a Castelló, indret dels Alberichs, pel preu de 25 lliures. 

Sense cloure. 71 x 28 cm. Núm. 15 
 
8503 
1572 desembre 5, Girona 
A instància de Jeroni Xanxo, blanquer de Girona, la Reial Audiència ven en 

subhasta a Miquel Poudevall, pagès de Campllong, el mas Masjoan de Sarrià i les 
seves possessions, que es descriuen, per 1.200 lliures, a fi de satisfer les pensions 
d’un censal creat per Joan Masjoan a favor de dit Xanxo. 

N. Miquel Peres. 86 x 65 cm. Núm. 21. 
 



8504 
1572 juliol 5, Girona 
Narcisa, viuda d’Antoni Domènech, de Girona, ven a carta de gràcia a Jeroni 

Caldes, beneficiat del Corpus a la seu, un censal de 100 sous de pensió pel preu de 
100 lliures. 

N. Miquel Garbí. 62 x 49 cm. Núm. 7. 
 
8505 
1577 abril 25, Llers 
Bernat Llopart, del veïnat de la Vall de Llers, i Sebastià Roig, del mateix lloc, 

venen a Antoni Joana, Joan Ros i Antoni Pellissera, cònsols de la universitat dels 
homes de Llers i administradors de la caritat fundada per Antoni Pere Ramon, 
prevere, per distribuir el Divendres sant a Llers, un censal mort de 10 sous de 
pensió pel preu de 10 lliures. 

N. Antoni Antich Llavanera. 73 x 58 cm.  
 
8506 
1588 setembre 14, Argelaguer 
Montserrat Espuella i Caterina, esposos de Tortellà, venen a Bartomeu Terrè, 

domer d’aquesta parròquia, un censal de 15 sous de pensió per 15 lliures. 
N. Sebastià Tués, de Montagut. 85 x 28 cm. Núm. 6. 
 
8507 
1596 novembre 7, Girona 
Jerònima Descall i Rafel, viuda de Miquel Descall, donzell de Girona, fa 

donació de tots els seus béns al seu fill Miquel Descall, a condició de no poder-los 
alienar abans de complir 30 anys sinó amb consentiment de Miquel de Raset i 
Escales i de Pere Desbach, donzell de Girona. 

N. Jaume Fexat. 40 x 41 cm. Núm. 1. 
 
8508 
1601 octubre 10, Girona 
Miquel Savarrés, notari de Girona, firma rebut a Miquel de Raset i Escales de 

35 lliures, a lluïció d’un violari de 5 lliures de pensió, creat a l’atorgant per dit 
Miquel Descall el 1598. 

N. Miquel Savarrés. 25 x 26 cm.  
Àpoques II, 98. 

 
8509 
1620 agost 24, Girona 
Joan Martí, vel veïnat de la Garriga de Sant Julià de Ramis, ven a carta de 

gràcia a Sadurní Martí àlies Fuser, del veïnat de Planes de Sant Feliu de Girona, 
una terra de 2 vessanes situada al puig més alt del Molí de la Garriga, pel preu de 
20 lliures. 

N. Pere Barril. Amb escriptura d’àpoca. 51 x 23 cm. Pies Memóries. 
 
8510 
1631 novembre 17, les Planes 
Capítols matrimonials entre Baldiri Arbosset, de les Encies, i Magdalena, filla 

de Salvador Soler, pagès de Cogolls. 



N. Miquel (...). 31 x 38 cm. Núm. 32. 
 
8511 
1639 setembre 21, Joanet 
Francesc Teixidor, rector de Sant Feliu de Buixalleu, fa donació a l’Almoina 

dels fadrins de Sant Feliu de Buixalleu, d’uns censals que es descriuen, de 60, 24 i 
15 sous, que rep de Miquel Pla àlies Sureda, pagès de Sant Pere Cercada, del mas 
Bossa d’Arbúcies i del mas Resent de Sant Feliu de Buixalleu. 

N. Pere Sabater, rector de Joanet. 62 x 30 cm. Català.  
 
8512 
1643 setembre 18, Girona 
L’abadessa i comunitat del monestir de Santa Clara de Girona, de la que es 

donen els noms, firmen rebut a Esteve Pasqual i Pixarrelles, ciutadà honrat de 
Barcelona veí de Vilobí, de 140 lliures a lluïció d’un censal creat i venut el 1579 per 
Anton Renart, pagès d’Aiguaviva. 

N. Pere Garriga. 29 x 23 cm.  
“Pies memòries unides, Anglès II, 51” 

 
8513 
1644 gener 21, Girona 
Margarida Fuser, viuda de Sadurní Martí i Fuser, la seva filla Margarida i el 

seu gendre, Esteve Pol i Fuser, del mas Fuser del Pla, parròquia de Sant Feliu de 
Girona, venen a Joan Roca, ferrer del Pont Major, una vinya de 5 vessanes situada 
a Sant Julià de Ramis, veïnat de la Garriga, per 23 lliures bar. i foriscapi per a 
Sant Pere de Galligants. 

N. Joan Fontdevila. 24 x 27 cm. Núm. 4. 
 
8514 
1647 juny 1, Girona 
Maria Campasó i Planella, viuda de Jeroni Planella, del mas Planella de Sant 

Amanç, firma rebut a Salvi Garrofa i Pasqual, veí de Vilobí, de 12 lliures, preu del 
censal d’una migera de blat de pensió venut per Gaspar Gassull i Prat i Caterina 
Prat a Salvador Planella l’any 1548. 

N. Pere Garriga. 18 x 23 cm.  
“Pies Memories unides, Anglès I, 125”. 

 
8515 
Josep Guilana, soldat de cavalleria i el seu germà, Sebastià Guilana, del veïnat 

de Montagut, parròquia de Sant Julià de Ramis, venen a carta de gràcia a Joan 
Feliu, esparter del Pont Major, una terra de 4 vessanes situada a Sarrià, pel preu 
de 160 lliures. 

N. Narcís Martorell. 48 x 42 cm. 
 
8516 
1363 setembre 5, Riudellots de la Creu 
“Hoc est caputbreve publicum et juratum quod discreti Raimundus Massoni et 

Nicolaus de Fonte, clerici ecclesie Sedis Gerunde, procurantes elemosinam Panis 
dicte Sedis, fecerunt de redditibus et iuribus quos et que dicta Elemosina habet et 
recipit in loco de Clota et parochia Rivolutorum de Cruce ut sequitur” 



Cabrevacions de Pere de Clota, propietari del mas Clota, home propi (0), 
Guillem Nuell, propietari de la borda Nuell, home propi (1), Bartomeu Clotó, per 
la borda Clotó, home propi (2), Berenguer Pagès (3), Berenguer Galí, diaca de la 
parròquia (4), Pere Jaume de Gascons, tutor de Guillem, pubill de Guillem de 
Casademont, home propi (5), Bernat Pagès, clergue (6), Pere de Pou (7), Guillema, 
esposa de Guillem Feliu (8), Berenguer de Casademont (9), Berenguer Geli (10) i 
Pere Cebrià de Ravós, per una terra de Riudellots (11) 

N. Ramon de Bruguera. 
Riudellots de la Creu, 63, rotlle 

 
8517 
1482 novembre 9, Sant Julià de Ramis 
Ramon Xatmar, donzell, senyor del castell de Medinyà, ven a Pere Ramon 

Mut, paborde de l’Almoina, el mas Mascardell de Salt, pel preu de 13.200 sous 
N. Narcís Cotxa 
1) Ramon Xatmar i la seva esposa Joana firmen rebut a Pere Guerau de 

Terrades, paborde de l’Almoina, de 13.200 sous, preu del mas Mascardell de Salt 
que li han venut. 

N Narcís Cotxa 
2) Ramon Xatmar i la seva esposa Joana fan procura a Joan Malarç, botiguer 

de Girona, per donar possessió del mas Mascardell. 
N. Narcís Cotxa. 
3) 1482 novembre 9, Salt 
Joan Malarç, procurador de Ramon Xatmar, dóna possessió a Pere Ramon 

Mut del mas Mascardell de Salt 
N. Narcís Cotxa. 
4) 1482 novembre 9, Sant Julià de Ramis 
Pere Ramon Mut carrega damunt del mas Mascardell de Salt un censal de 10 

lliures 10 sous a favor de Ramon Xatmar, com a part del preu del mateix mas. 
N. Narcís Cotxa 
5) 1482 novembre 9 
Ramon Xatmar i la seva esposa, d’una part, i Pere Ramon Mut de part altra es 

reconeixen mútuament que, per 358 lliures del preu del mas Mascardell de Salt es 
llueix a Ramon Xatmar un censal de 308 lliures que Ramon Xatmar cavaller, avi 
de l’atorgant, feia a Agnès, viuda de Guillem Vengut, jurista de Girona, per 
escriptura de 1398, la qual el llegà a l’Almoina, i les 50 lliures restants, a lluició 
d’un censal venut pel mateix cavaller a Guillem Coll, beneficiat de Sant Feliu de 
Girona, que féu hereva l’Almoina. 

N. Narcís Cotxa 
6) 1482 novembre 9, Sant Julià de Ramis 
Ramon Xatmar i la seva esposa, d’una part, i Pere Ramon Mut de part altra, 

atès que han venut a aquest el mas Mascardell a fi de desobligar-se de prestar a 
l’Almoina un cens de 20 migeres d’ordi llegat a l’Almoina per Guillem Sunyer, 
ciutadà de Girona, sobre el qual es pensava pledejar, fan avinença i renuncien al 
plet. 

N. Narcís Cotxa. 
7) 1483 gener 30, Girona 
Francesc Altimir, mercader ciutadà de Girona, atès que Pere Ramon Mut, 

paborde de l’Almoina, amb consentiment de Pere Guerau de Terrades, sagristà de 
la seu, li ha venut el mas Gornal de Fornells, pel preu de 6.000 sous, desobliga 



Ramon Xatmar de la prestació d’un censal al benefici del Corpus que posseeix 
Pere Altimir, prevere. 

N. Narcís Cotxa. 
Salt, 85, rotlle 

 
8518 
1415 novembre 7, Salt 
Berenguer de Sitjar, el seu fill Bernat de Sitjar, ciutadans de Girona, i Beatriu, 

esposa d’aquest darrer i filla de Joan de Riera i de la seva esposa Francesca, 
propietaris de la casa Sitjar de Salt, venen a Pere de Bergadà, paborde de 
l’Almoina, 40 migeres censals de blat sobre 40 vessanes de terra, de les quals 20 es 
troben al terme de Salt i les altres 20 al de Vilablareix, de les quals s’enumeren els 
tenidors, que són en Maçana de Vall, , en Pont, en Figuera, en Prim i en Turon de 
Vilablareix, en Joher, en Dejú i en Basset de Salt i en Torra, en Serra àlies Soler i 
en Cortada, de Santa Eugènia, pel preu de 14.000 sous 

N. Miquel Pere, 
Salt 135, rotlle 

 
8519 
(1322) 1323 març 14 
Capbreu fet a Pere de Miars, paborde de l’Almoina pels següents veïns de la 

cellera de Serinyà: Tortosa de Portell (0), Pere de Porxo (Porticu) i la seva esposa 
Ermessendis (1), Berenguer Sabater (2), Sibil.la, viuda de Pere Bertran (3), Pere 
Cervià (4), Pere sabater i Gueraua, esposos (5), tots persones pròpies; i Dolça, 
viuda de Tortosa de Brugueres (6), Tortosa Sastre (7), Maria, esposa de Joan de 
Vila (8), Maria d’en Pere i la seva filla Guillema (9), Guillem de Perol, clergue (10), 
Arnau Blanc (11), Pere de Ginestar i la seva esposa Ermessendis (12), Castelló de 
Pujada (13), Guillema, filla de Bernat Sabater, difunt (14), i Bernat Francesc 
Alemany (15), que cabreven terres. 

N. Bernat de Roca. 
Serinyà 118, rotlle 

 
8520 
1336 juliol 27 
Capbreu fet a Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, de béns comprats a 

Pere Ferrer, jurista de Besalú, situats a Serinyà i Usall: Guillem de Puig, (0), Joan 
de Serradevall i la seva esposa Maria (1), Pere Berenguer Coma (2) Pere 
Berenguer Draper (3), Francesc Barnich (4), Oliver de Bruguer (5), Blanca de 
Pujada, dona pròpia pel mas Pujada (6), Arnau de Pujol (7), Bartomeu Ferrer (8), 
Berenguer Jover (9), Pere Geroni (10), Guillem Sastre (11), Ramon de Riera (12), 
Ramon Ferrer de Fàbrega (13) tots de Serinyà, i Bernat Vilana (14), Bernat de 
Vall (15), Joan Català (16) i Miquel Traver (17), tots d’Usall  

N. Arnau de Mas, de Girona 
Serinyà 149, rotlle 

 
8521 
 “Hoc est caputbreve publicum et juratum quod discreti Raymundus Masoni et 

Nicholaus de Fonte, clerici ecclesiae sedis Gerunde, procurantes elemosinam Panis 
dicte sedis fecerunt fieri de redditibus et iuribus quos et que dicta elemosina panis 
percipit et percipere debet in parochiis de Seriniano et apud Portellum et de 
Crispiano et de Spondiliano, ut sequitur” (d’altra mà: “Noy ha sino de Serinyà”) 



1360 agost 17- Serinyà 
Cabrevacions fetes per Brunissendis, filla i hereva de Berenguer Sabater (0), 

Gueraua, viuda de Pere Sabater (1), Pere Serradevall i la seva esposa Maria (3), 
Guillema de Pujada Devall, filla i hereva de Pere de Pujada Devall (4), Pere de 
Porxo (Porticu) (5), Pere Maria (5b), Berenguer Mir (6), Maria, esposa de Pere 
Berenguer Draper (7), Pere de Juvinyà del Barriol (8), Pere Berenguer Draper des 
Barriol (9), Sibilꞏla, esposa de Joan de Puigdemont de Casals (10), Guillema, 
esposa de Pere de Casals de Vall (11), Pere ses Carreres (12), Castelló de Serra 
(13), Pere Guillem d’Albussà (14), Joan de Puigdevall (15), Ramon de Caselles 
Mitjanes (16), Brunissendis de Fàbrega, hereva del mas Ferrer de Fàbrega (17), 
Berenguer de Caselles (18), Maria, esposa de Berenguer de Caselles Majors (19), 
Pere de Brugueres de Mont, d’Usall, procurador de Guillema, filla de Bernat de 
Brugueres (20), Guillem sabater (21), Bernat Cervià (22), Guillem de Caselles de 
Mont (23), Arnau de Confraria (24), Berenguer de Vilar, sagristà de la parròquia 
(25), Guillem Sabater (26), Bernat Esteve (27), Bartomeua, filla i hereva de Jaume 
de Riera (28), Bernat Bernich Alemany (29), Arnau Conill (30), Guillem de Pineda 
de Mont (31), Maria de Pujol, viuda d’Arnau de Pujol (32), Arbonés de Bellsoler 
(33), Maria, filla i hereva de Pere de Sala (34), Guillem de Puig (35), Berenguer 
Gerondí des Barriol (36), Bernat Ferrer de Mas Bertran (37), Francesc de Juvinyà 
(38), Arbonés de Sitges (39), Elñicsendis, filla i hereva de Berenguer Jover (40) i 
Pere Quintana (41). 

N. Ramon de Bruguera. 
Serinyà 181, rotlle 

 
8522 
(1319) 1320 febrer 28-març 1 
“Hoc est caputbreve publicum et juratum quod fueri fecit venerabilis 

prepositus elemosine Panis sedis Gerunde de redditibus, censibus, agrariis et 
dominiis quos quas et que dicta elemosina recipit in parochiis de Spinaversa et de 
Spondiliano”. 

Cabrevacions de Bernat Vinya, d’Esponellà (0), Bernat Marquès, de Crespià, 
home propi (1), Bernat Lligordà (2), Jaume Teixidor, home propi, (3), Arnau 
Lombarda i Elicsendis, esposos (4), Guillem de Carreres, d’Espinavessa (5), Arnau 
Carbonell (6), Guillem Camps (7), Ramon Morató (8) i Bernat Moner (9) 

N. Bernat Jofre, de Banyoles 
Serinyà, 208, rotlle 

 
8523 
1360 agost 19, Crespià 
“Hic incipiunt capibrevia de Portello”. Capbreu fet a l’Almoina per Pere Costa 

de Portell home propi pel mas Costa (0), Bernat de Portell, fill de Ramon de 
Portell, home propi (1), Guillema, viuda de Bernat de Serola, dona pròpia pel mas 
Serola de Portell (2), Berenguer de Porcioles, de Crespià (3), Ramon Sabater, de 
Crespià (4), Berenguer Teixidor de Pedrinyà (5), Ramon Sabater, dit Pou, de 
Crespià (6), Ramon Serola, de la cellera de Crespià (7), Guillema, esposa de 
Guillem Marquès, de Crespià (8), Jaume Teixidor, de la cellera de Crespià (9), 
Maria, viuda de Guillem Serola de Crespià (10), Elicsendis, filla de Berenguer 
Batalla de Crespià, viuda de Berenguer sa Cot, del mateix lloc (11), Bernet Douça, 
de Crespià (12), Pere Montaner, propietari del mas Montaner d’Esponellà (13), 



Bernat Vinyes d’Esponellà (14), Berenguer Pujol, veí de Girona propietari del mas 
Pujol d’Esponellà (15) i Bonanat de Puig de Vallòria, d’Esponellà (16). 

N. Ramon de Bruguera 
Serinyà, 209, rotlle 

 
8524 
1423 maig 5, Crespià 
Cabrevacions fetes a Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, per Castelló 

d’Om, del veïnat de Portell (0), Guillem de Costa de Portell(1), Antoni Teixidor de 
Pedrinyà (3), Guillem Estiu àlies Casademont i la seva esposa Bartomeua, de 
Crespià (4), Pere Moner, rector de l’església d’Espinavessa, com a tutor de Joan, 
fill de Guillem Moner d’Esponellà (5), Joan Vinya d’Esponellà, Guerau de 
Porcioles (6), Pere, fill de Guillem de Costa de Portell (7), Guillem Traginer, 
teixidor de Crespià (8), Bernat Montaner, de Vallòria, parròquia d’Esponellà (9), 
Pere de Puig de Vallòria (10), Joan Traginer de Mont, mercader de Crespià (11), 
Guillem Lladó d’Espinavessa (12), Pere Martí, d’Espinavessa (13), i Joana, esposa 
de Miquel des Padrol, propietària del mas Padrol d’Espinavessa (14) 

N. Joan d’Ornós 
Serinyà, 210, rotlle 

 
8525 
1544 maig 26-juny 4, Serinyà 
Capbreu fet a favor de l’Almoina del Pa de la seu i del seu paborde, Baldiri 

Balle, per Miquel de Puig de Vallòria, d’Esponellà (0), Marçal Botel, natural de 
Périgueux, regne de França, sastre veí de Serinyà (1), Joan Casals, pagès de 
Crespià (2), Rafael Estiu àlies Casademont (3), Bernat Conill, ferrer i pagès de 
Crespià (4), Pere Piferrer i el seu fill Jeroni, de Crespià (5), Bernat Teixidor, de 
Pedrinyà (6), Cosme Damià Ferrer àlies Sitges, teixidor (7), Caterina, esposa de 
Joan Vicens, sabater de Crespià, filla d’en Cleda i hereva del seu primer marit, 
Guillem Gispert (8), Joan Casals Mitjà (9), Miquel Pernau àlies Puigdevall, de 
Serinyà (10), Pere Fàbrega àlies Ferrer (11), Leonor, esposa de Joan Porxes àlies 
Gemic (12), Sebastià Vila (13), Joan Puigferrer (14), Jaume Duran, propietari del 
mas Conill (15), Martirià Mata, propietari del mas Mata de Serinyà (16), 
Bartomeu Riera (17), Miquel Joher (18), Rafael Mir (19), Martirià Mates, pagès de 
Serinyà (20), Margarida, esposa de  Mateu Roquer, filla de Francesc Serra (21), 
Joan Casals de Mont (22),  Rafael Caselles de Vall (23), Pere Quintana (24), 
Francesc Borrell àlies Duran (25), Joana., esposa de Narcís Ros, paraire de Serinyà 
(26), Joan Segimon de Mont, ferrer de Serinyà (27), Miquel Demont, ferrer (28), i 
Baldiri Albussà, pagès (29). 

N. Joan Abric, de Besalú. 
Serinyà 228, rotlle 

 
8526 
(1319) 1320 febrer 27 
“Hoc est caputbreve publicum et juratum quod fieri fecit venerabilis 

prepositus elemosine Panis sedis Gerunde de redditibus, censibus, agrariis et 
dominiis quos quas et que dicta elemosina recipit in parochia de Crispiano”. 

Cabrevacions de Pere de Costa de Portell, home propi (0), Joan de Portell, 
home propi, (1), Joan Serola (2), Guillem de Portell, home propi (3), Pere d’Om de 
Portell, home propi (4), Bernat de Portell, home propi (5), Bartomeu de 



Casademont de Portell, home propi (6), Pere Batalla (7), Arnau Rigau (8), 
Guillema, viuda de Vidalñ d’Arns (9), Berenguer, fill de Berenguer de Porcioles 
(10),  Maria Serola de Pedrinyà (11), i Maria, esposa de Guillem de Ripoll, tots de 
Crespià 

Serinyà 268, rotlle 
 
8527 
1) 1356 març 21, Fontanilles 
Francesca, viuda de Ramon de Begur, cavaller d’Albons, i la seva filla Dolça, 

venen a Ramon de Clota, paborde de l’Almoina, que compra amb diners del llegat 
del bisbe Gilabert de Creïlles, un sisè del directe domini del mas Vilar Serpei, del 
Vilar Ferriol, la borda de Guillem Ramon, delmes de sa Motgera i els masos 
Ricart, Calvell i Esteve del vilar Ferriol d’Aro, pel preu de 75 lliures 

N. Ramon de Bruguera. 
2) 1356 març 21, Fontanilles 
Francesca, viuda de Ramon de Begur, cavaller d’Albons, la seva filla Dolça i 

Guillem de Cassà, marit de dita Dolça, firmen rebut a Ramon de Clota, paborde de 
l’Almoina, de 75 lliures, preu de la venda anterior. 

N. Ramon de Bruguera. 
3) 1356 març 21, Fontanilles 
Francesca, viuda de Ramon de Begur, cavaller d’Albons, la seva filla Dolça i 

Guillem de Cassà, marit de dita Dolça, que han venut a Ramon de Clota, dit, i a un 
aniversar celebrador a l’església dels framenors de Girona en sufragi de Gaufred 
Albar de Foix els drets que reben a les parròquies d’Aro i Solius, fan procura a 
Guillem Ribot, batlle de Cassà de la Selva, per donar possessió. 

N. Ramon de Bruguera. 
4) (1322) 1323 gener 6 
Còpia de clàusula del testament de Dolça, viuda de Dalmau de Castell, cavaller 

de Bescanó, que pren per marmessors els seus germans Galceran de Begur i 
Ramon de Begur, i Gispert de Pals, cavaller; institueix hereu el seu fill Guillem de 
Castell i li substitueix, per als drets que rep a Aro i Slius el referit Ramon de 
Begur. 

N. Bernat de Planes, notari de Pals. Còpia de 1357 
5) 1340 març 16 
Còpia de clàusula del testament de Ramon de Begur, cavaller, que pren per 

marmessors el seu nebot Guillem de Castel i el seu cunyat Dalmau Seguí; firma el 
dot a l’esposa Francesca; institueix hereva la filla Francesca, a la qual substitueix 
l’altra filla, Dolça, i els seus nebots Ramon de Begur i Guillem de Castell, i a 
aquests, un benefici a fundar a l’altar de Santa Maria de la parroquial d’Albons 

N. Bernat Oller, d’Albons. Còpia de 1357. 
6) (1348) 1349 febrer 19 
Francesca, viuda de Ramon de Begur, cedeix a la seva filla Dolça els seus drets 

sobre els béns del seu difunt marit. 
N. Berenguer Febrer, notari d’Empúries. Còpia de 1357 
7) 1330 agost 22 
Dolça, viuda d’Arnau Seguí, cavaller de Sant Pere Pescador, i Dalmau Seguí, 

fill dels dos, donen a Ramon de Begur Dolça, filla i germana seva repectiva, en 
esposa, amb dot d’11.000 sous. 

N. Ramon Bou, de Castelló. Còpia de 1357. 
8) (1348) 1349 febrer 19 



Guillem de Cassà, cavaller, amb consentiment del seu oncle, Bernat Guillem de 
Foixà, ren Dolça, filla de Ramon de Begur i Francesca, per esposa, i li fa donació 
per causa de núpcies de 6.000 sous, que són hipotecats junt amb la dot, sobre béns 
de Bellcaire. 

N. Berenguer Febrer, de Castelló, de notes preses per Pere Mateu. Còpia de 
1357. 

9) 1348 agost 17 
Clàusules del testament de Guillem de Castell, cavaller de Bescanó, fill de 

Dalmau de Castell, que pren per marmessors Berenguer Torroella, de Torroella de 
Montgrí, i Francesc de Torrent, cavallers; disposa que els drets que rep a Aro i 
Solius romanguin per en Begur d’Albons, d’acord amb el testament de la seva 
mare Dolça, i fa un llegat a Marquesa, viuda de Pere de Puigpardines i cosina seva. 

N. Berenguer Vall-llosera, de notes preses per Bernat de Planes. Còpia de 1357. 
Vall d’Aro 40, rotlle 

 
8528 
1320 maig 6 
Capbreu fet en poder de Nicolau Ispà, notari de Sant Feliu de Guíxols, a 

l’Almoina de la seu, el benefici de la capella de Castell d’Aro i Dolça, viuda de 
Dalmau de Castell, cavaller de Mont-ras, del qual manquen les dues primeres 
cabrevacions (una d’elles és el perg. 5.677), per Guillem Ramon, fill de Berenguer 
Ramon, de Santa Cristina (3), Arnau Motgera de Vilar Ferriol, de Santa Cristina 
(4), Arnau de Clarà, de Bell-lloc (5), Guillema, filla de Bernat Vuy (sic) i esposa de 
Bonanat Vuy àlies Bonanat de Pla, de Vilar Ferriol, pel mas Ricart de Vilar 
Ferriol (6), Pere Esteve, dit Guillem de Tayades, de Vilar Ferriol, pel mas Pere 
Esteve (7), Pere Rostoll, veí de Sant Feliu de Guíxols, fill d’Arnau Rostoll de 
Llambilles, home propi per ser fill de Margarida Martí, dona pròpia de l’Almoina 
(8), Guillem Pons, de sant Cebrià dels Alls, home propi pel mas Pons (9), Guillem 
Creixell de Solius, home propi (10), Arnau de Pujol de Solius (11), Pere Arnau de 
Solius (12), Pere Ferran, de Solius (13), Ramon Martí de Solius (14), Ramon Grau 
de Solius 15), Maria filla de Bernat Cateura i esposa de Berenguer Cateura, de 
santa Cristina (16), Pere Treballador (Laborator), de Solius (17), Bernat Vidal de 
Solius (18), Pere de Torrent de Solius (19), Pere Domènec de Solius (20), Domènec 
Castell de Solius (21), Bernat Mercader de Solius (22), Nadal Arbert, de Santa 
Cristina (23), Pasqual de Pla de Solius (24), Guillem Dalmau de Solius (25), Arnau 
Bernat de Solius (26), Agnès, viuda de Pere Ferran de Solius (27), Pere Ponç de 
Solius (28), Berenguer Beuloví de Solius (29), Arnau Auladell de Solius (30), 
Bernat Bona de Solius (31), Pere Sifre de Solius (32), Berenguer Falcúç, de Santa 
Cristina (33), Guillem Dalmau de Torrent de Solius (34), Guillem de Rovira de 
Solius (35), Guillem de Coma, de Castell d’Aro (36) Jaume Llambí, de Santa 
Cristina (37), Bernat de Guiniguer, de Santa Cristina (38), Guillem Mates, de 
Santa Cristina (39), Ramon Oliver, de Solius (40), Arnau de Terrats, de Santa 
Cristina (41), Guillem Berart de Vilar Ferriol, parròquia de Santa Cristina (42),  
Bernat Cerdà, de Santa Cristina (43), Bernat Bru, de Castell d’Aro (44), Guillem 
Buçot, de Castell d’Aro (45), Berenguer Cateura i Maria, esposa seva, de Santa 
Cristina (46), Arnau Rovira, de Solius (47), Guillema, esposa de Pere Viu, de Vilar 
Ferriol, de Santa Cristina (48), Pere Motgera de Vilar Ferriol, de Santa Cristina 
(49), Bernat Esteve i Elicsendis, de Vilar Ferriol, de Santa Cristina (50) i Dolça, 
filla i hereva d’Arnau Motgera, esposa de Pere Motgera, de Santa Cristina (51) 

Vall d’Aro, 44 rotlle 



 
8529 
1564 
Capbreu fet a Baldiri Balla, paborde de l’Almoina, per Joan Llambí (1), 

Guerau Barraquer, del veïnat de Vilar Ferriol (2), Antoni Cateura àlies Vilar 
Sarpey, del veïnat de Vilar Ferriol (3), Miquel Canada àlies Cateura, del veïnat de 
Vilar Ferriol (4), Miquel Feixas, natural de Maçanes i propietari del mas Motgera 
de Vilar Ferriol (5), Pere Bestard, teixidor de Castell d’Aro (6), Joan Vilar, natural 
de Castell d’Aro i veí de Sant Feliu de Guíxols (7), Joan Badós, de Solius (8), 
Dalmau Artigas, de Castell d’Aro (9), Guerau Oliver, del veïnat de Coma d’Aro 
(10), Narcisa, esposa de Bartomeu Parera àlies Dalmau, propietària del mas 
Dalmau de Vilar Ferriol (11), Antoni Barraquer, pagès de Santa Cristina (12), 
Miquel Mestre àlies Besart, de Vilar Ferriol (13), Joan Bussot, de Castell d’Aro 
(14), Bartomeu Creixell, de Solius (15), Jaume Bonet, de Solius (16), Narcís 
Ganiguer, de Santa Cristina (17), Nicolaua, esposa de Joan Geli àlies Ravell (18), i 
Guerau Pla, de Solius (19). 

N. Baldiri Abric. 
Vall d’Aro, 45, rotlle 

 
8530 
1) 1417 maig 26, Palol d’Onyar 
Conveni entre Dalmau de Palol, donzell, senyor de la força de Palol d’Onyar, 

la seva esposa Leonor, i els seus fills Gaspar, Arnau i Alamanda, d’una part, i Pere 
de Bergadà, paborde de l’Almoina, sobre la venda d’un quart del delme de Solius 
pel preu de 10.500 sous. 

N. Miquel Pere, de Girona 
2) 1417 maig 26, Palol d’Onyar 
Dalmau de Palol, donzell, senyor de la força de Palol d’Onyar, la seva esposa 

Leonor, i els seus fills Gaspar, Arnau i Alamanda, a fi de redimir certs censals, 
venen Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, un quart o dos vuitens del delme de 
Solius pel preu de 10.500 sous. 

N. Miquel Pere, de Girona 
 3) 1417 maig 26, Palol d’Onyar 
Dalmau de Palol, donzell, senyor de la força de Palol d’Onyar, la seva esposa 

Leonor, i els seus fills Gaspar, Arnau i Alamanda, fan procura a Pere Figuera, 
escrivent de Girona, per donar possessió a Pere de Bergadà d’un quart del delme 
de Solius. 

N. Miquel Pere, de Girona 
4) 1417 maig 28, Palol d’Onyar 
Dalmau de Palol dóna possessió a Pere de Bergadà de la força de Palol 

d’Onyar, obligada per a garantir d’evicció la venda del delme de Solius. 
N. Miquel Pere, de Girona 
5) 1417 maig 28, Palol d’Onyar 
Leonor, esposa de Dalmau de Palol, i els fills del matrimoni, Gaspar, Arnau i 

Alamanda, fan procura a dit Dalmau per possessió a Pere de Bergadà de la força 
de Palol d’Onyar, obligada per a garantir d’evicció la venda del delme de Solius 

N. Miquel Pere, de Girona 
6) 1417 juny 2, Girona 
Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, fa procura a Joan Miquel, beneficiat 

de la seu., per prendre possessió del delme de Solius. 



N. Miquel Pere, de Girona 
7) 1417 juny 2, Solius 
Dalmau de Palol dóna possessió a Joan Miquel, procurador de Pere de 

Bergadà, del delme de Solius que ha venut a aquest darrer. 
N. Miquel Pere, de Girona 
8) 1417 juny 3, sant Feliu de Guíxols 
Pere Vengut, de santa Cristina d’Aro, firma rebut a Pere de Bergadà i al seu 

procurador, Joan Miquel, de 50 lliures, a lluició de cert censal 
N. Miquel Pere, de Girona 
9) 1417 juny 4, Girona  
Dal mau de Palol, per sí i com a procurador de la seva esposa i fills, firma 

rebut a Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, de 10.500 sous, dels quals 50 
lliures han estat pagades a Guillem Vengut, a lluició d’un censal de 57 sous de 
pensió que rep Margarida, esposa de Joan de Vall, i 8.500 sous en comptant 

N. Miquel Pere, de Girona 
10) 1417 juny 12, Girona 
Margarida, esposa de Joan de Vall, jurista de Girona, firma rebut a Pere de 

Bergadà, paborde de l’Almoina, de 50 lliures, a lluició d’un censal 
N. Miquel Pere, de Girona 
11) 1417 juny 8, Girona 
Pere Seguer, batlle de la pabordia de Juliol o Aro de la seu de Girona, firma a 

Pere de Bergadà rebut de 20 florins per raó de la batllia 
N. Miquel Pere, de Girona 
12) 1417 juny 9 
Ramon Badia àlies Barraca, paborde de Juliol o Aro de la seu, firma rebut a 

Pere de Bergadà de 90 florins, en concepte d’amortització del delme de Solius. 
N. Miquel Pere, de Girona 
13) 1384 gener 15, Girona 
Clàusules del testament de Ferrer de Salelles, donzell, que llega al seu nebot 

Dalmau la seva part dells delmes d’Aro i Solius 
N. Narcís Simon, de Girona. Còpia de 1416. 
14) 1348 juny 9 
Clàusules del testament de Ferrer de Llagostera, cavaller, que pren per 

marmessors el seu fill Ferrer de Salelles, Guillem d’Abadia, jurista de Girona, i 
altres; institueix hereu el fill Bernat, al que substitueix el fill Guillem, i a aquest el 
referit Ferrer de Salelles, i a aquest, la filla Marquesa 

N. Jaume Bohiga, de Llagostera. Còpia de 1417 
15) 1385 febrer 8, Girona 
Clàusula del testament de marquesa, viuda de Simó de Palol, donzell, que 

institueix marmessor i hereu el seu fill, Dalmau de Palol. 
Còpia de 1417. 

Vall d’Aro, 47, rotlle 
 
8531 
1430 abril 21, Girona 
Capítols (TC) de condicions per a la venda que Gaspar de Palol, de Palol 

d’Onyar, fa a Pere de Bergdà, paborde de l’Almoina, de dos quartons i dos vuitens 
del delme de les paròquiesd’Aro i Solius 

N. Miquel Pere 
2) 1430 abril 21, Girona 



Gaspar de Palol, senyor de la força de Palol d’Onyar, ven a Pere de Bergadà, 
paborde de l’Almoina, dos mitjos quartons del delme de les parròquies d’Aro i 
Solius pel preu de 22.500 sous, amb consentiment d’Elionor de Palol, monja de 
Jonqueres a Barcelona. 

N. Miquel Pere 
3)1430 abril 24, Girona 
Ponç de Requesens, prevere de capítol de la seu i procurador de Roger de 

Carellà, paborde d’Aro de la mateixa seu, amortitza a Pere de Bergadà, paborde 
de l’Almoina, els lluïsmes i foriscapis del delme d’Aro i Solius a cens de 90 sous. 

N. Miquel Pere 
4) 1430 abril 21, Girona 
Gaspar de Palol, senyor de Palol d’Onyar, fa procura a Narcís Oliveres, 

beneficiat de la seu, per donar possessió a Pere de Bergadà del delme d’Aro i 
Solius que li ha venut 

N. Miquel Pere. 
5) 1430 abril 30, Girona 
Gaspar de Palol forma rebut a Pere de Bergadà de 20 lliures i 10 sous, part del 

preu de 22.500 sous de la venda del delme d’Aro i Solius 
N. Miquel Pere 
6) 1430 maig 2, Castell d’Aro 
Narcís Oliveres, clergue, procurador de Gaspar de Palol, dóna possessió a Pere 

Serra, procurador de Pere de Bergadà, del delme d’Aro i Solius 
N. Miquel Pere 
7) 1430 abril 22, Girona 
Ponç de Requesens, procurador de Roger de Cartellà, paborde d’Aro de la seu, 

firma rebut a Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina de la seu, de 190 florins, 
equivalents a 104 lliures 10 sous, en concepte de firma de la venda del delme d’Aro 
i Solius. 

Vall d’Aro 51, rotlle 
 
8532 
1)1424 novembre 6, Girona 
Capítols convinguts entre Arnau de Terrades, ciutadà de Barcelona, 

procurador de Joan de Terrades, ciutadà de Girona, hereu de Vidal de Terrades i 
Margarida, esposos, i Pere de Bergadà, paborde de l’Almoina, sobre la venda de 
cinc octaus del delme de les parròquies de Santa Cristina d’Aro i Solius, i d’una 
casa situada a Castell d’Aro, pel preu de 56.001 sous. 

N. Miquel Pere 
2) Barcelona, 13 novembre 1419 
Joan de Terrades fa procura a Arnau de Terrades per a l’acte anterior. 
N. Antoni Brocard, de Barcelona 

Vall d’Aro 62, rotlle 
 
8533 
1424 novembre 6, Sant Daniel 
Arnau de Terrades, procurador de Joan de Terrades, ciutadà de Girona, ven a 

Pere de Bergadà, paborde de l’Amoina, cinc octaus del delme de les parròquies 
d’Aro i Solius i unes terres que es descriuen, pel preu de 56.001 sous 

N. Miquel Pere 
Vall d’Aro 63, rotlle 



 
8534 
1) 1383 novembre 17, Castell d’Aro 
Clàusula del testament de Ferrer de Salelles, àlies de Llagostera, donzell, que 

pren per marmessors Bernat de Brugueroles, cabiscol, vidal de Terrades, jurista, 
l’esposa del testador, Caterina, i institueix hereva la dita esposa 

N. Narcís Simó, de Girona. Còpia de 1425 
2) 1384 novembre 4, Santa Cristina d’Aro 
Clàusula del testament de Caterina, viuda de Ferrer de Salelles, que pren per 

marmessors la seva mare Beatriu, el seu germà Vidal de Terrades, la seva cunyada 
Caterina i altres; institueix hereva la referida Beatriu. 

N. Pere Coma, domer d’Aro. Còpia de 1425. 
3) 1415 juny 26, Girona 
Pere de Terrades, fill i hereu de Francesc de Terrades, ciutadà de Girona, a fi 

d’executar un arbitratge, defineix als tutors de Joana, filla de Francesc de la Via, 
mercader de Barcelona, 14.000 sous que el seu avi Francesc de Terrades havia 
donat en herència al seu pare, el referit Francesc, en casar Caterina, filla d’aquest, 
amb Ferrer de Salelles, amb diversos pactes, que inclouen l’arrendament del delme 
d’Aro durant cinc anys. 

N. Pere Cervià. Còpia de 1425 
4) 1385 setembre 16, Girona 
El procurador de Joan de Terrades, fill i hereu de Vidal de Terrades, jurista de 

Girona, insta la devolució de l’herència de Caterina, viuda de Ferrer de 
Llagostera, àlies de Salelles 

N. Berenguer Vidal. Còpia de 1425. 
5) 1397 juliol 4, Girona 
Clàusules del testament de Vidal de Terrades, jurista de Girona,q ue institueix 

hereu el seu fill Francesc i li substitueix la filla Caterina. 
N. Narcís Simó. Còpia de 1425 
6) 1397 agost 1, Girona 
Clàusula del testament de Margarida, esposa de Vidal de Terrades, jurista de 

Girona, que pren per marmessors el marit i Pere de Bordils, ciutadà de Girona i 
germà seu; llega 50 lliures al fill Francesc i institueix hereva la filla Caterina 

N. Guillem Llobet. Còpia de 1425. 
Vall d’Aro 78, rotlle 

 
8535 
1439 octubre 3, Girona 
Joan Pellicer, paborde de l’Almoina, ven a Joan Besart, de Santa Cristina 

d’Aro, un camp dit de ses Arenes, que havia estat del mas Viu i que l’Almoina 
havia comprat a Joan Gras el 1434, pel preu de 9 lliures 10 sous i amb reserva de 
cens a la mateixa Almoina. 

N. Pere Sitjar. Amb escriptura d’àpoca al peu.  
Vall d’Aro 102, rotlle 

 
8536 
1401 març 19, Cruïlles 
Dolça, viuda de Ramon Teixidor, de Sant Miquel de Cruïlles, Antònia, filla 

dels referits esposos, i Guillem Teixidor, marit de dita Antònia, fan donació a 
Brunissendis, germana d’Antònia, de 1.000 sous, que ella constitueix en dot per a 



Guillem Pons, de Sant Cebrià dels Alls, el qual hipoteca parts de la quantitat sobre 
el mas Pons i possessions que es tenen per l’Almoina de la seu, la casa de Foixà i el 
paborde de Sant Martí Sacosta de Girona. 

Carta partida. Hi ha els dos exemplars, sense cloure. 
Vall d’Aro 138, rotlle 

 
8537 
1388 octubre 31, Sant Julià de Ramis 
Pere de Galliners, donzell, fill de Pere de Galliners, ven a Guillem Ramon de 

Serres i Pere de Fàbrega, procuradors de Pere Radulf, paborde de l’Almoina, el 
delme de la parròquia de Fellines pel preu de 18.000 spus, amb consentiment de la 
seva mare Constança, la seva germana Esclaramunda i el seu germà Bernat de 
Galliners 

N. Guillem Llobet 
1)1388 octubre 31, Sant Julià de Ramis 
Pere de Galliners firma rebut als procuradors de Pere Radulf, de 18.000 sous, 

preu de la venda que ha fet a la Pia Almoina 
N. Guillem Llobet 
2) 1388 octubre 31, Sant Julià de Ramis 
Ramon Xatmar, donzell, senyor del castell de Medinyà, atès que Pere de 

Galliners, donzell, té per ell el delme de Fellines i una torre o força segons 
escriptura de 1321 que es transcriu sencera, firma la venda per 4.200 sous. 

3) (1330)1331 març 3 
Testament de Ramon de Galliners, cavaller, que llega 8000 sous a la filla 

Francesca, fa llegats a la fila Sibilꞏla i institueix hereu el seu fill Pere 
N. Francesc Simó, de Girona, Còpia de 1389 
4) 1371 maig 3, Avinyonet 
Testament de Pere de Galliners, donzell resident al castell d’Avinyonet, que fa 

llegats a la seva esposa Constança. 
N. Berenguer Ferrer, clergue d’Avinyonet. Còpia de 1389 
5) 1389 gener 7 
El bisbe Berenguer de Girona, atès que es procuradors de Pere Radulf, 

paborde de l’Almoina, han comprat a Pere de Galliners el delme de Fellines, 
l’amortitza, amb aprovació del capítool de la seu que es transcriu, a cens de 55 
sois. 

N. Guillem Llobet 
6) 1372 octubre 25, Llinars 
Còpia del testament de Ramon de Galliners, que lliga al seu germà el delme de 

Fellines. 
N. Ramon Sauleda, clergue de Llinars. 
7) 1388 novembre 7, Fellines 
Havent Pere de Galliners venut a l’Almoina el delme de Fellines, Guillem 

Ramon de Serres, procurador de la mateixa Almoina, en pren possessió. 
N. Guillem Llobet. 

Viladesens i Fellines, 130, rotlle 
 
8538 
1325-1336 
Capbreu fet a favor d’Agnès, esposa de Bernat d’Escala, senyor de la casa de 

Vinyoles, de béns situats a les parròquies de Fellines i Viladesens, en poder del 



notari Arnau de Mas, de Girona: Pere feliu i la seva esposa Berenguera, persones 
pròpies per una casa de la cellera de Fellines (0); Guillem Sastre i Brunissendis, de 
Fellines, persones pròpies per la meitat de Cadins, (1); Jaume Sastre i Elicsendis, 
persones pròpies, de la cellera de Fellines (2); Guillem Ros, de Locata, terme de 
Fellines, pel mas Ros (3); Jaume de Bordils, de Fellines, pel mas Capell de Bordils 
(4); Arnau Sans, de Fellines, pel mas Sans (5); Bernat Eybelí (Abulí), pel mas 
Manarà, del qual la meitat es té per Cadins (6); Bernat Julià, de Fellines (7); Pere 
de Torres, de Fellines (8); Gueraua, filla i hereva de Pere Bernat, batlle de Fellines, 
persona pròpia per mas Domènec o Batlle (9); Pere Julià, de Raset (10); Francesc 
Cavaller, de Cervià (11); Vicenç de Bellvís, de Fellines (12); Arnau Rossell, de 
Cervià (13); Berenguer Miquel, de Raset (14); Maria Peralada, de Cervià (18); 
Pere Bremon, de Raset (19); Jaume de Torre, de Cervià (20); Pere de Riurans, de 
Cervià (21); Ramon Adroher, de Viladesens (22); Pere de Torre, de Fellines (23); 
Bernat Llorenç, de Fellines (24); Arnau Gironès (Geronini), de Fonellet a 
Terradelles (25); Berenguer Girbau, barber de Cervià (26); Jaume Batlle, de 
Cervià (27); Bernat Alemany, de Fellines (28); Ponç Pagès, de Viladesens (29(; 
Maria, filla de Guillem d’Om, de Vilafreser (30); Bernat Viciat, de Cervià (31); 
Pere Martí de Bellver, de Fellines (32); Guillema Viader i el seu fill Pere Viader, de 
Raset (33); Ramon de Sitjar, ciutadà de Girona (34); Arnau Morer, fill de Pere de 
Morer, de Viladesens (35); Guillem Sastre i Brunissendis, esposos de Fellines (36); 
Jaume Sastre, de Fellines ((37); Pere de Torre, de Fellines (38); Pere Feliu, de 
Fellines (39); Arnau de Coma de Savarrés, parròquia de Fontcoberta (40); Pere 
Pellicer, de Cervià (41); Pere Dalmau, de Fellines (42); Guillem Ros de Locata 
(43); Berenguer Ballell de Viladesens (44) i Francesc Borrell, de Raset (45). 

Viladesens, 135, rotlle 
 

8539 
(1340) 1341 gener - abril 
“Hoc est caputbreve publicum, factum et firmatum a personis infrascriptis, 

diebus et anno subscriptis quod fieri fecit venerabilis Petrus de Casadaual, 
prepositus Elemosine panis sedis Gerunde, de mansis, bordis et hominibus et 
feminis, honoribus et possessionibus et aliis que per dictam Elemosinam tenentur 
in parrochia Sancti Vincentii de Villa Asinorum et in aliis parochiis circumvicinis, 
ut sequitur”. 

Guillema, esposa de Ramon Barcó,  propietària del mas Barcó (0), Pere de 
Puig, pel mas Puig (1), Ramon Isern, pel mas Isern (2), Sibil.la, filla de Pere 
Rimbau, barber difunt (3), Maria Ramonella (4), Ponç Palet (5), Bernat de Pou (6), 
Pere Pagès, home propi, per una casa a la cellera de Viladesens (7), Jaume Julià i 
el seu fill Ramon Julià (8), Berenguer Ballell, per una casa a la cellera (9), Bernat 
Seguer (10), Pere Ballell (11), Pere Vendrell (12), Berenguer Martí de Mora (13), 
Bernat Pasqual de Mata (14), Carmençó Moret, home propi pel mas Moret (15), 
Castelló Vendrell, home propi pel mas Vendrell (16), Arnau Morer (17), Pere 
Amat, fill de Pere Amat de Vilavenç (18) i Bernat Seguer 819), tots veïns de 
Viladesens. 

Notari, Jaume Comte 
Viladesens 261, rotlle 

 
8540 
1375 octubre 7, Viladesens 



Cabrevacions a favor de Ramon d’Espasens, donzell, de terres per part dels 
veïns de Viladesens Pere Nicolau (0), Francesc Vendrell, sastre (1), Guillem Gifreu 
i Francesca, esposos (2), Arnau de Roure (3), Bernat Pagès, fill de Pere Pagès (4), 
Adelaida de Vila, propietària del mas Vila i viuda de Pere Pagès (5), Bernat de 
Vila, sastre (6), Arnau Esmeniarts de Mora (7), Agnès, esposa de Berenguer 
Teixidor (8), Castelló Berenguer (9), Miquel Vendrell (10), Berenguer Morer, fill 
de Berenguer Morer àlies Pellicer (11), Pere Ballell, home propi (12), Brunissendis, 
esposa de Pere Ballell, dona pròpia pel mas Pellicer (13), Brunissendis, esposa 
d’Arnau de Roure, filla i hereva d’Elicsendis Juliol (14), Bernat Miquel (15), 
Margarida, esposa de Berenguer Ferrer de Locata (16), Berenguerra, esposa de 
Berenguer de Pou (17), Berenguer Morer (18), Pere Teixidor, fill de Berenguer 
Teixidor (19), Pere Teixidor (20), Vicenç Vicens, de Mata (21), Ramon Julià, de 
Mora (22), Berenguer de Vila (23), Francesca, viuda de Bernat Berenguer (24), 
Bernat Honrat, fill de Bernat Honrat i Brunissendis (35), Guillema, esposa de Pere 
Freser (26), Berenguer Amat de Mora (27), Berenguer Ferrer de Locata (28), pere 
masó (29), Berenguer Moret (30) i Berenguer Amat, fill de Joan May (31). 

N. Bernat Pintor, de Girona. 
Viladesens 295, rotlle 

 
8541 
0) 1382 agost 3, Sant Julià de Ramis 
Dalmau Otger, donzell, fill de Pere Otger, cavaller i Blanca, ven a Jaume de 

Soler, paborde de l’Almoina, amb consentiment del bisbe i del capítol de la seu, la 
seva casa de Mora, situada a la parròquia de Viladesens, amb els masos Roure i 
Viladevall o censos que fan els masos Nicolau, Amat del veïnat de Vilavenç, martí 
de Vilavenç, Puig Amalric, Pere Candell de Mora, Bernat de Vila, sastre i altres 
tasques que fan terres que es descriuen, situades a Viladesens, i un terç del delme 
de Viladesens, pel preu de 29.000 sous 

N. Guillem Llobet 
1) 1382 agost 14, Viladesens 
Dalmau Otger, el seu fillñ Pere i la seva filla Blanca firmen rebut a Jaume de 

Soler del preu de 29.000 sous 
N. Guillem Llobet. 
2) 1382 agost 13, Viladesens 
Dalmau Otger dóna possessió a Jaume de Soler dels béns que li ha venut. 
N. Guillem Llobet 
3)El bisbe, amb aprovació del capítol de la seu, atès que Jaume de Soler ha 

adquirit i amortitzat per a l’Almoina el delme de Viladesens, dóna la firma i en 
redueix els terços, Lluïsmes i foriscapis a cens de 50 sous 

N. Guillem Llobet 
4) 1382 agost 13, Viladesens 
Dalmau Otger, ateses certes reclamacions dels clergues de Viladesens sobre la 

casa de Mora i el delme de Viladesens, garanteix d’evicció aquests béns a Jaume de 
Soler, paborde de l’Almoina. 

N. Guillem Llobet 
5) 1382 agost 13, Viladesens 
Pere de Roure de Viladesens, batlle perpetu de la casa de Mora, atès que se li 

reserva en vitalici la batllia que després de la seva mort serà de l’Almoina, 
reconeix tenir-la per l’Almoina. 

N. Guillem Llobet 



6) 1382 agost 13, Viladesens 
Pere de Roure de Viladesens, batlle perpetu de la casa de Mora, firma rebut a 

Jaume de Soler, paborde de l’Almoina de 10 lliures, en compensació d’haver 
renunciat la batllia. 

N. Guillem Llobet 
7) 1376 agost 16, Fortià 
Blanca, viuda de Pere Otger, fa heretament al seu fill Dalmau Otger, en vista al 

matrimoni que aquest ha de contreure amb Constança, filla d’Alfons de castellnou, 
cavaller, amb reserva de 8000 sous per testar 

N. Guillem de Mallorques. Còpia de 1383 
8) 1377 octubre 30, Castelló 
Testament de Blanca, viuda de Pere Otger, que pren per marmessors Ramon 

de Finestres, el seu fill Dalmau Otger i el seu gendre, Dalmau de Ribera; institueix 
hereu el referit fill Dalmau, al que substitueix les seves filles Bartomeua i Sibilꞏla. 

N. Ramon Bohigas, de Castelló 
Viladesens i Fellines 298, rotlle 

 
8542 
1384 maig 4, Viladesens 
Cabrevacions que fan a Dionís Sichen (Fichet?), paborde de l’Almoina, Joan 

Ferrer, propietari del mas Mora i Margarida, esposos (0), Pere de Roure, 
Guillema, esposa seva, i la filla dels dos Margarida, esposa d’Arnau Barceló (1), 
Bernat Pagès, propietari del mas Viladevall (2) Pere Teixidor àlies Periquel i la 
seva esposa Guillema (3), Arnau Barcó, del veïnat de Mora (4), Pere Ros, la seva 
mare Francesca i Vicenç Ros, fill de dit Pere, del veïnat de Mora (5), Nicolau de 
Mata i la seva esposa Dolça (6), Bernat Miquel de Mata (7), Berenguer Teixidor, de 
la cellera de Viladesens (8), Berenguer Amat de Vilavenç (9), Pere Miquel (10), 
Bernat de Vila, sastre (11), Pere Ballell (12), Castelló Berenguer (13), Bernat 
Honrat (14), Berenguera Martí, viuda de Jaume Martí àlies Rocamartí de Vilavenç 
(15), Guillem Pere Castelló, de Vilavenç (16), Berenguer Morer (17), Elicserndis, 
esposa de Miquel Vendrell i propietària del mas Vendrell (18), Francesca, filla 
d’Arnau Esmeniarts i esposa de Francesc Esmeniarts (19), Vicenç de Puig i la seva 
esposa Beatriu, propietària del mas de Puig Amalric (20), Pere Candell de Mora 
(21), Berenguer Pellicer, sastre (22), Pere Martí, del veïnat de la Mora (23), Ramon 
Julià, del mateix veïnat (24), Fermí Gifre, fill de Guillem Gifre de Mata (25), 
Bernat Marresà, fill de Pere Marresà (26), Pere Martí de Vall, de Mora (27), tots 
de Viladesens, i Mateu Ros de Locata, parròquia de Fellines (28), Berenguer 
Ferrer de Locata parròquia de Fellines (29), Guillem Ferrer de Gaüses (30), 
Guillem Marquesa, de Viladesens (31), Estela, esposa de Berenguer Ferrer i 
propietària del mas Costa de Llampaies (32) i Pere Andreu, de Gaüses (33). 

N. Guillem Llobet. 
Viladesens 301, rotlle 

 
8543 
1410, abril (amb docs. finals de 1412-1429) 
“Cum memoria hominum fragilis sit et ea quae scriptis ponuntur melius 

reperiantur quam ea quae memoria comendantur, ideo venerabilis Petrus de 
Bergadano, prepositus Elemosine panis sedis Gerunde pro evidenti utilitate et 
conservatione iurium et reddituum dictae Elemosine quos et que dicta Elemosina 
habet et habere consuevit in parrochiis de Fellinis, de Villafredario, de 



Villaasinorum, de Cerviano et circumvicinis eorumdem fieri fecit caputbrevia et 
recognitiones de eisdem in modum qui sequitur” 

Cabrevacions de béns que havien estat d’Agnès d’Escala, fetes per Ramon 
Feliu, pel mas Feliu de Fellines (0), Joan Sans, pel mas Sans de Fellines (1), 
Bonanata Batlle, pel mas Batlle de Fellines (2), tots tres homes propis; Pere de 
Cavalleria, del mas Cavalleria (3), Pere Ballell, pel mas Ballell, la meitat del qual 
és del monestir de Cadins (4); les cabrevacions restants són només de terres; 
Francesc Torra, de Fellines (5); Guillem Sans, de Locata (6), Joan Llorenç, del mas 
Llorenç de Fellines (7), Pere Batlle, de la “Lasavac” de Fellines (8), Brunissendis, 
viuda de Guillem Vidal, propietària del mas Dalmau de Bellvís (9), Pere Geroni, 
sagristà de Fellines (10-11), Jaume Riera, beneficiat de Santa Magdalena de 
Fellines (12), Pere de Lavach, de Fellines (13), Francesca, filla de Pere de Font i 
esposa de Guillem de Font, ferrer de Fellines (14), Margar4ida, esposa de Guillem 
Trobat àlies Ballell, propietària del mas Ballell de Fellines (15), Caterina, esposa 
d’Arnau de Gualta, donzell, propietària del mas de Bellvís (Pulcrovisu) de Fellines 
(16), Maria, esposa d’Arnau Adroher àlies Hospital de Viladesens, propoetària del 
mas Adroher (17), Arnau Joan, de Vilafreser (18), Arnau Devall, cabanyer de 
Vilafreser (19), Ramon Grau de Vilafreser (20), Joan Geroni, de Fenollet, 
parròquia de Terradelles(21), Bernat Seret, de Cervià (22), Joan Vallòria àlies 
Ermengou, d’Espiells, parròquia de Cervià (23 i 25), Ferrer Julià, de Raset, 
parròquia de Cervià (24), Guillem Pere Joana, de Raset (26), Pere Puig, de Raset 
(27), Pere Bramon, de Raset (28), Guillem Viader, de Raset (29), Genís Ferrer, de 
Cervià (30), Nicolau Ferrer, de Cervià (31), Marimon Locata, de Cervià (32), Pere 
Criveller, de Cervià (33-34), Pere Marisch, de Cervià (35), Pere Costa, tutor de 
Francesca i Bartomeua, filles de Bernat Domènec àlies Rossell, de Cervià (36), 
Francesc Borrell, de Raset (37), Pere Bofill, de Cervià (38), Joan Rourans, de 
Cervià (39), Bernat Pagès, de Viladesens (40), Berenguer Moret, de Viladesens 
(41), Pere Morer, de Viladesens (42-43), Pere Bramon, de Raset (44), Bartomeu de 
Puig, de Cervià (45), Pere Baus, d’Espiells (46), Guillem Ros, del mas Ros de 
Locata, parròquia de Fellines, home propi pel mas, 1413, (47), Ramon Feliu, de 
Fellines, 1413 (48), Bernat de Sitjar, ciutadà de Girona, pel mas Llorenç de 
Fellines, 1414 (49), Joan Sans, de Fellines, hereu del mas Sans, per una terra de 
Fenollet, 1429 (50) i Francesca, esposa d’Antoni Anglès, de Cervià, per una terra 
de Fellines, 1416 (51) 

N. Pere Cervià, de Girona. 
Viladesens, 319, rotlle 

 
8544 
0) 1431 agost 21, Girona 
Berenguer d’Espasèn, cavaller, fill i hereu d’Huguet d’Espasèn, donzell, senyor 

de la casa o força d’Espasèn, parròquia d’Ollers, ven a Pere de Bergadà, paborde 
de l’Aslmoina, els censos i prestacions que rep de distintes persones de Viladesens, 
Fellines i sant Jordi Desvalls per possessions que es detallen, pel preu de 7.600 sous 

N. Bernat Ferran, de Girona. 
1) 1431 agost 21, Girona 
Berenguer d’Espasèn fa procura a Narcís Oliveres, rector de l’almoina de les 

Puelles de Girona, Pere Serra, prevere de Girona, Pere Costa, escrivent de Girona 
i Pere Berenguer Campins, escuder de Pere de Bergadà, per donar possessió a dit 
Pere de Bergadà. 

N. Bernat Ferran, de Girona.  



2) 1431 agost 22, Viladesens 
Pere Berenguer Campins dóna possessió a Pere de Bergadà del mas Sitjar de 

Viladesens, on habita Pere Esmeniarts àlies Ballell. 
N. Bernat Ferran, de Girona.  
3) 1431 octubre 11, Girona 
Berenguer d’Espasèn firma rebut a Pere de Bergadà de 7600 sous, preu de la 

venda que li ha fet, de drets i censos situats a Vidadesens, Fellines i Sant Jordi 
Desvalls 

N. Bernat Ferran, de Girona. 
Viladesens, 330, rotlle 

 
8545 
1369 maig 26, Girona 
Capbreu de béns i drets de l’Almoina a la parròquia de Terradelles fet a favor 

de Ramon de Masó i Nicolau de Font, procuradors de la mateixa Almoina per 
Alamanda, esposa de Francesc d’Oliveres i propietària del mas d’Oliveres del vilar 
de Sant Andreu (0), Bernat Hospital de Sinyana, del Vilar de Sant Andreu (1), 
Bernat Jofreu, del Vilar de Sant Andreu (2), Ramon de Font, de Sant Esteve de 
Guialbes (3), Guillem Oliver, de Sant Esteve de Guialbes (4), Pere Pradella, 
d’Olives, parròquia de Sant Esteve de Guialbes (5) i Arnau de Recs del Vilar de 
Sant Andreu, el qual cabreva al benefici de l’Almoina (7) 

N. Pere de Pont. 
Viladesens 351, rotlle 

 
8546 
(1320) 1321 gener 11 –1329. 
Capbreu de béns i drets de l’Almoina a la parròquia de Llampaies fet a favor 

de Pere de Millàs, paborde de la mateixa Almoina per Guillem Huguet, batlle de 
l’Almoina (0), Carbonell Cervià (1), Ermessendis Nadal, viuda de Berenguer Nadal 
(2), Ramon Blanch (3), Guillem Ferran (4), Bernat Riera i el seu fill Pere (5), Fèlix 
Sabater  (6), Pere Martí (7), Ramon Ferrer (8), Pere Valent, ferrer (9), Pere 
Carrera (10), Castelló de Llapart (11), Arnau Terrades (12), Berenguer Batlle (13), 
Brunissendis, viuda de Joan Bernat i la seva nora Ermessendis (14), Bernat Joan 
(15), Bernat de Costa (16), Bernat, fill de Bernat Ferrer de Llapart (17), Ramon de 
Puig (18), Bernat Joher (19), Ramon Gil, fill de Ramon Gil de Llampaies, resident 
al mas Pitxot del mateix lloc (20), Pere Valent (21) i Guillem Joher (22), tots de 
Llampaies. 

N. Guillem Sans, de Bàscara. 
Viladesens 352, rotlle 

 
8547 
1329 juliol 7 
Reconeixements que fan a Berenguer de Pau, fill de Guillem de Pau cavaller, 

que ha comprat a Dalmau, fill de Ramon de Xatmar, de ser homes propis seus per 
raó de la compra i de fer cens en compensació de joves, tragines i altres drets, els 
veïns de Vilafreser Guillem de Colomer, pel mas Colomer (114 sous de cens), i els 
següents veïns de veïnat de Vilella: Bartomeu de Riba, pel mas Riba (41 sous), 
Arnau Rosselló per la borda Rosselló (7 sous), Llorenç Pleyà de Mont (20 diners), 
Pere Corretger, per la borda Corretger (2 sous 6 d.), Guillem Bernat Borrell, per 
la borda Borrell (5 sous, 7 d.), Guillem Pere Seguí, pel mas Seguí (25 sous 5 d.), 



Guillem de Roure, pel mas Roure (23 sous 10 d.), Narbona Pleyà de Vall, per la 
Borda Pleyà (22 sous, 9 d.), Pere de Castell, per la borda Castell (41 sous), Castelló 
Viladevall, pel mas Viladevall (26 sous), Arnau Duran, per una feixa a Rotacans, 
Pere de Terri, per una feixa als Horts, i Arnau Miquel de Vilella, per terres que té 
a tasca. 

N. Jaume Tresfort, de Girona. 
Vilafreser, 43, rotlle 

 
8548 
1423 abril 27, Vilamarí 
“Hoc est caputbreve publicum factum et firmatum a personis infrascriptis in 

posse mei Bernardi de Solerio notarii publici subscripti ad requisicionem et 
instantiam Rdi. Petri de Bergadano, prepositi Elemosine panis Sedis Gerunde, de 
mansis, bordis, censibus, tasquis, agrariis, dominiis, hominibus et feminis ac 
servitutibus et iuribus quos quas et que dicta Elemosina recipit in parrochia de 
Villamarino”. 

Brunissendis, esposa de Joan Sobirà, propietària del mas Sobirà (0),  
Bartomeu Vilardell, propietari del mas Vilardell (1), Margarida, viuda de Jaume 
de Vall, propietària del mas de Vall (2) i Jaume Cervià, propietari del mas Cervià. 

N. Bernat de Soler. 
Vilamarí 40, rotlle 

 
8549 
1321 setembre 18 - (1321) 1322 gener 5 
“Hoc est caputbreve publicum et juratum quod fieri fecit venerabilis 

prepositus elemosine Panis sedis Gerunde de redditibus, censibus, agrariis et 
directis dominiis hominum et mulierum quos quas et que dicta elemosina habet et 
percipit in parochia de Villavenuto”. 

Pere de Prat (1), Bernat de Prat Esteve (2), Guillem Cabot (3), Guillem Picó 
(4), Ramon de Vilar (5), Guillem de Gerra (6), Ponç de Matella (7), Pere de Cors 
(Cursu) (8), Ramon Seguer (9), Bernat de Soler (10), Pere d’Hort (11), Guillem 
Ramon de Codina (12), Maria Company (13), Raimunda Feliu pel mas Reig (14), 
Guillema, esposa de Guillem de Trull (15), Arnau Batlle (16), Jaume Ferrer (17), 
Ramon d’Hort (18), Llobet de Fossar (19), Arnau de Bosc (20), Ermessendias, 
esposa de Narbonés de Mont (21), Guillema, esposa de Bernat de Santamaria i el 
seu marit (22), Jaume Teixidor, d’Ollers, i la seva esposa Girona (23), Garsendis de 
Pujol (24), Pere de Campmagre (25), Perpinyà de Riba (26), Guerau Seguer (27), 
Arnau de Vall (28), Elicsendis de Vilar (29), Guillem de Segueró, fill de Pere 
Segueró, cavaller, i de Dolça (30), Guillem de Trull, sastre (31), Berenguera 
Ricard, esposa de Deuloféu Ricard (32), Bernat d’Anglada i Maria, esposos (33), 
Guillem Oliver (34), Adelaida de Puig Fer (35), Bernat de Frigola i Bernat Traver, 
clergues de l’església de Vilavenut (36), Berenguer de Ribes, de Fontcoberta (37), 
Joan de Mont, de Palol de Farguet, parròquia de Pujals dels Pagesos (38), 
Estefania de Torres, de Vilavenut (39), Maria, esposa de Pere de Cros, hereva del 
mas Cros de Palol de Farguet (40), Arnau d’Om de Hierga, parròquia de 
Fontcoberta (41), Pere de Loreta, de Fontcoberta (42) i Berenguer Ribes, de 
Fontcoberta (43). 

N. Bernat Jofre, de Banyoles 
Vilavenut 54, rotlle. 

 



8550 
1437 abril 13, Girona 
Joan Pellicer, paborde de l’Almoina, atès que el mas Matella de Vilavenut ha 

restat sense tenidors, l’estableix després de subhasta a Jaume Bonet de Taialà a 
cens de 20 sous, per 12 lliures a les que es redueix la servitut d’homes propis. 

N. Berenguer Vidal. Carta partida; hi ha els dos exemplars. 
Vilavenut 86, rotlle. 

 
8551 
1388 desembre 10, Espasèn 
Huguet d’Espasèn, fill de Ramon d’Espasèn, donzell senyor de la força 

d’Espasèn de la parròquia d’Ollers, i la seva mare Amèlia venen a Pere Radulf, 
paborde de l’Almoina, les rendes que reben a la parròquia de Vilavenut i que es 
detallen, pel preu de 4.000 sous. 

N. Guillem Llobet, de Girona. 
1) 1388 desembre 10, Espasèn 
Huguet d’Espasèn, fill de Ramon d’Espasèn, donzell senyor de la força 

d’Espasèn de la parròquia d’Ollers, i la seva mare Amèlia firmen rebut a Pere 
Radulf, paborde de l’Almoina, de 4.000 sous, preu de venda de les rendes que 
rebien a la parròquia de Vilavenut. 

N. Guillem Llobet, de Girona 
2) 1388 desembre 10, Espasèn 
Huguet d’Espasèn, fill de Ramon d’Espasèn, donzell senyor de la força 

d’Espasèn de la parròquia d’Ollers, i la seva mare Amèlia donen possessió a 
Guillem Ramon de Serres, clergue de l’Almoina, de les rendes que han venut a 
aquesta, a la parròquia de Vilavenut.  

N. Guillem Llobet, de Girona 
3) 1389 gener 25, Vilavenut 
Jaume Cabot, de Vilavenut, cabreva a Pere Radulf, paborde de l’Almoina, una 

terra de 7 vessanes, situada a Vilavenut, indret de Pradells. 
N. Guillem Llobet, de Girona. 
4) 1389 gener 25, Vilavenut 
Bernat Soler, de Vilavenut, cabreva a Pere Radulf, paborde de l’Almoina, cinc 

terres que es descriuen, situades a Vilavenut 
N. Guillem Llobet, de Girona. 
5) 1389 gener 25, Vilavenut 
Francesca, esposa de Bonanat de Cors (Cursu), de Vilavenut, cabreva a Pere 

Radulf, paborde de l’Almoina, tres terres que es descriuen, situades a Vilavenut 
N. Guillem Llobet, de Girona. 
6) 1389 gener 25, Vilavenut 
Guillem Guerau, del mas Grau de Vilavenut, cabreva a Pere Radulf, paborde 

de l’Almoina, quatre terres que es descriuen, situades a Vilavenut 
N. Guillem Llobet, de Girona. 
7) 1389 gener 25, Vilavenut 
Pere Vilar, del mas Vilar de Vilavenut, cabreva a Pere Radulf, paborde de 

l’Almoina, una terra que es descriu, situada a Vilavenut, indret de Font de Buc. 
N. Guillem Llobet, de Girona. 
8) 1389 gener 25, Vilavenut 



Brunissendis, esposa d’Arnau de Prat i propietària del mas Prat de Vilavenut, 
cabreva a Pere Radulf, paborde de l’Almoina, una terres que es descriu, situada a 
Vilavenut, indret de Camp de Pol. 

N. Guillem Llobet, de Girona. 
9) 1389 gener 25, Vilavenut 
Pere Company de Vilavenut, cabreva a Pere Radulf, paborde de l’Almoina, un 

camp, situat a Vilavenut, indret de Pla de Pol 
N. Guillem Llobet, de Girona. 
10) 1389 gener 25, Vilavenut 
Guillem de Puigfer, de Vilavenut, cabreva a Pere Radulf, paborde de 

l’Almoina, una feixa situada a Vilavenut, indret de Vinyer, que havia estat de 
pertinences del mas Bosc d’aquest lloc. 

N. Guillem Llobet, de Girona. 
11) 1389 gener 25, Vilavenut 
Pere de Masó, de Vilavenut, cabreva a Pere Radulf, paborde de l’Almoina, una 

vessana de terra situada a Vilavenut, indret de Quadre. 
N. Guillem Llobet, de Girona. 
12) 1389 gener 25, Vilavenut 
Francesc Codina, de Vilavenut, cabreva a Pere Radulf, paborde de l’Almoina, 

una feixa erma situada a Vilavenut, indret del torrent de ses Clotes 
N. Guillem Llobet, de Girona. 
13) 1389 gener 25, Vilavenut 
Maria, esposa de Jaume Llobet i propietària de la borda Llobet del Fossar de 

Vilavenut, cabreva a Pere Radulf, paborde de l’Almoina, una feixa situada a 
Vilavenut, indret de Vacarils. 

N. Guillem Llobet, de Girona. 
14) 1389 gener 25, Vilavenut 
Bernat de Masó, de Vilavenut, cabreva a Pere Radulf, paborde de l’Almoina, 

tres terres situades a Vilavenut, indrets des Cos i Espluga. 
N. Guillem Llobet, de Girona. 
15) 1389 gener 25, Vilavenut 
Guillem de Trull, de Vilavenut, cabreva a Pere Radulf, paborde de l’Almoina, 

dues terres situades a Vilavenut, indrets de Caselles i Vacarills 
N. Guillem Llobet, de Girona. 
16) 1389 febrer 23, Vilavenut 
Francesca i Guillem Ramon d’Espasèn, fills de Ramon d’Espasèn, cavaller i de 

la seva esposa Amèlia, renuncien a favor de Pere Radulf, paborde de l’Almoina, els 
seus drets sobre possessions de  Vilavenut que el seu germà Huguet d’Espasèn ha 
venut a aquest darrer. 

N. Guillem Llobet, de Girona. 
17) 1387 gener 1, Espasèn 
Fra Berenguer d’Espasèn, monjo de Sant Pere de Rodes, fill de Ramon 

d’Espasèn, cavaller i de la seva esposa Amèlia, defineix al seu germà Huguet la 
seva legítima per 27 lliures i mitja. 

N. Pere Sitjar, del castell de Vilademuls. Còpia de 1389. 
18) 1389 març 15, Girona 
Ramon de Puigmoradell, clergue de la capella d’Espasèn, obtentor del benefici 

fundat per Joan de Cases, de Ripoll, a l’altar de Sant Joan de l’església de Sant 
Llorenç del Mont, amb consentiment d’Huguet d’Espasèn i aprovació de la lluïció 
per part de Pere de Carrera, vicari general del bisbe, firma rebut als procuradors 



de l’Almoina del Pa de la seu de 35 lliures, capital d’un censal venut per Ramon 
d’Espasèn al referit benefici. 

N. Guillem Llobet 
19-20) 1386 abril 26, Espasèn 
Ramon d’Espasèn, donzell, ven a Ramon de Puigmoradell, clergue obtentor del 

benefici fundat per Joan de Cases, de Ripoll, a l’altar de Sant Joan de l’església de 
Sant Llorenç del Mont, un censal de 20 sous 5 diners, pel preu de 35 lliures 

N. Pere Sitjar, del castell de Vilademuls. Amb escriptura d’àpoca. 
Vilavenut 154, rotlle 

 
8552 
1423 abril 8 – maig 20 
“Hoc est caputbreve publicum et juratum quod fieri fecit venerabilis Petrus de 

Bergadano, prepositus elemosine Panis sedis Gerunde de redditibus, censibus, 
agrariis et directis dominiis hominum et mulierum quos quas et que dicta 
elemosina habet et percipit in parochia de Villavenuto, de Crespiano, de 
Spondiliano, Spinaversa et earum decimalibus” 

Cabrevacions de Guillem Guerau i el seu fill Pere Guerau, de Vilavenut (0), 
Bernat Saguer i la seva esposa Antònia de Vilavenut (1), Pere Llobet des Fossar, 
per la borda Fossar (2), Pere Soler, pel mas Soler de Vilavenut (3), Bernat Saguer, 
sastre de Vilavenut, propietari del mas Picó de Vilavenut (4), Jaume Cabot i 
Antònia, esposos, pel mas Cabot de Vilavenut (5), Arnau de Vall, per la borda 
Devall de Vilavenut (6), Joan Reig àlies Mont, pel mas Reig àlies Mont de 
Vilavenut (7), Jaume Guerau, sagristà de Vilavenut (8), Francesc Codina, pel mas 
Codina de Vilavenut (9), Francesca, viuda de Bonanat de Cors, propietària del mas 
des Cos de Vilavenut (10), Pere de Mont de Palol de Farguet, parròquia de Pujals 
dels Pagesos (11),  Joan Riba de Vilavenut (12), Pere de Pujol de Vilavenut (13), 
Joan Vilar i la seva esposa Margarida, pel mas Vilar de Vilavenut (14), Francesc 
de Trull i la seva esposa Francesca, pel mas Trull de Vilavenut (15), Guillem 
Arnau de Campmagre de Vilavenut (16), Bernat Moret, de Vilademí (17), Pere de 
Puig, de Vilademí (18), Francesc de Prat, pel mas Prat de Vilavenut, i la seva 
esposa Antònia (19), Ramon de Bosc, de Vilavenut (20), Pere de Puigmoradell, de 
Fontcoberta (21), Pere de Cros de Palol de Farguet, parròquia de Pujals dels 
Pagesos (22), Antoni Batlle, de Vilavenut i la seva esposa Francesca, propietària 
del mas Batlle o Jaume (23) i Pere de Mas, de Vilavenut (24). 

N. Joan d’Ornós, de Besalú. 
Vilavenut 211, rotlle 

 
8553 
0) 1576 maig 21, Girona 
Pere Tronxo, escrivent de la cort reial de Girona, ven a Miquel Martí Abrich, 

ciutadà de Girona, i a Miquel Abrich, fill d’aquest, 200 sous de censal, que imposa 
sobre una casa situada al carrer de Ciutadans. 

N. Pere Galí. Amb escriptura d’àpoca. 
1) 1590 octubre 21, Girona 
Elisabet Abrich, viuda de Miquel Martí Abrich, Miquel Abrich, ciutadà de 

Girona i Caterina Abrich i Cahors, a fi de pagar el dot de Mariàngela, filla de dit 
Miquel, esposa de Joan Sarriera i de Palau, venen a Celedoni Valencas, jurista de 
Girona, un censal de 30 lliures 5 sous de pensió i 725 lliures de propietat que Jeroni 
de Bell-lloc i els altres membres del consell general de la ciutat que s’enumeren els 



havien venut el 1581, més el censal venut per Pere Tronxo a Miquel Martí Abrich, 
de 300 lliures, més un censal de 100 sous de pensió venut pels jurats de la ciutat el 
1588, pel preu total de 1026 lliures. 

N. Francesc Pasqual. Amb escriptura d’àpoca. 
2) 1595 novembre 14 
Celedoni Valencas ven a Joan Torner, prior del monestir del Pilar, orde de 

Sant Agustí de Girona, marmessor de Margarida Mates, viuda de Damià Mates, 
pintor de Girona, en vista a dotar sufragis, un censal venut per Pere Tronxo.pel 
preu de 200 lliures. 

N. Joan Fexat 
3) 1598 setembre 2, Girona 
El prior i convent del Pilar de l’orde de Sant Agustí de Girona, a fi de pagar a 

Pere Tomàs, canonge, la casa dita d’en Trinquet per a ampliar el convent, li 
cedeixen 100 lliures del censal creat per Pere Tronxo. 

N. Joan Fexat 
4) 1600 abril 8, Girona 
Pere Tomàs, canonge i sagristà segon de la seu, ven a Enric Sampsó, canonge i 

paborde de l’Almoina, que compra amb diners procedents de certa lluïció, 100 
sous del censal venut originalment per Pere Tronxo. 

N. Jeroni Gifra. Amb escriptura d’àpoca. 
5) 1595 juliol 6, Girona 
Cecília Xatmar i de Cardona, viuda de Ramon Xatmar, donzell senyor del 

castell de Medinyà, procuradora de Lluís Descatllar, donzell de Ripoll, atès que en 
un contracte de venda feta per Joan Geroni, canonge de Sant Feliu de Girona i 
altres marmessors de Margarida Mates, viuda de Damià Mates, pintor de Girona, 
a dit Descatllar, s’han carregat sobre la casa venuda, situada al carrer dels 
Ciutadans, un censal de 200 sous venut per Pere Tronxo i altres, obliga la propietat 
de la casa per la quantitat global dels mateixos censals. 

N. Joan Fexat. 
Censal 93, rotlle 

 
8854 
1466 agost 29, Sant Pere Pescador 
Francesc Lloberes, lloctinent de batlle general de Catalunya a la vegueria I 

diòcesi de Girona, i Joan de Caramany, com a hereu de Leonor de Caramany, 
viuda de Francesc d’Ermengou i de Cervelló, cavaller, estableixen solars situats 
dins els murs de Sant Pere Pescador a Pere Asolf, Andreu Barrera (1), Pere Otger 
(2), Beatriu, esposa de Bernat Asolf (3), Guillem Vernet (4), Antoni Bofill (5), 
Guillem Bou (6), Pere Bianya (7), Bernat Aymar (8), Antoni Perramonj (9), Joan 
Espolla (10), Joan Bianya (11), Arnau Perpinyà (12), Guillem Borrassà (13), Pere 
Esgleyas àlies Giró (14) i Pere Domènech (15) 

Sant Pere Pescador, 15 


