Besora
Parròquia: Sant Sadurní bisbe
Sufragànies: Sant Martí de
Valltondra i Sant Esteve de
Montanyà suprimides el 1896
Municipi: Navès
Comarca: Solsonès
Notes:

LLIBRES SAGRAMENTALS
Baptismes
1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

(1583 – 1643) Llibre de baptismes, confirmacions i obra. Plec, sense cobertes
(1583 – 1643) Baptismes amb índex
(1626 – 1642) Confirmacions
(1600 – 1618) Llibre de l’obra
(1643 – 1643) Llibre. Plecs, sense coberta
(1642 – 1643) Baptismes
(1642 – 1643) Òbits
(1642 / 1647 – 1648) Testaments
(1643) Compliment pasquals
(1642 – 1643) Actes notarials
(s. XVII) Enquesta sobre el trasllat de l’església
(1646 – 1749) Totum, coberta de pell
(1646 – 1702) Baptismes, amb índex
(1646 – 1722) Òbits, amb índex
(1660 – 1749) Confirmacions
(1660) Compliment pasqual
(1727 – 1778) Llibre de baptismes i òbits, coberta de pell
(1727 – 1778) Baptismes, amb índex
(1727 – 1746) Òbits, amb índex
(1773 – 1925) Llibre de baptismes i confirmacions, coberta de pell
(1778 – 1853) Baptismes, amb índex
(1773 – 1925) Confirmats
(1851 – 1930) Totum, llibre, amb índex, cobertes de cartró
(1851 – 1930) Baptismes
(1851 – 1930) Matrimonis
(1851 – 1930) Òbits
(1846 – 1893) Obra
(1931-1976) veure nº 63

Confirmacions
(1626 – 1642) veure nº 1
(1660 – 1749) veure nº 3
(1773 – 1925) veure nº 5
(1953 – 1980) veure nº 63
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Matrimonis
7.-

8.-

9.-

(1583 – 1641) Llibre de matrimonis i l’obra, plecs sense coberta
(1583 – 1641) Matrimonis
(1629) Obra
(1646 – 1805) Llibre de matrimonis, testaments i empares, cobertes de pell
(1646 – 1805) Matrimonis, amb índex
(1647 – 1652) Testaments
(1675 – 1724) Empares
(1805 – 1852) Llibre, cobertes de pell
(1851 – 1930) veure nº 6
(1931 – 1968) veure nº 63

Òbits
10.-

11.-

(1581 – 1601) Plecs, sense coberta
(1642 – 1643) veure nº 2
(1646 – 1722) veure nº 3
(1727 – 1746) veure nº 4
(1746 – 1852) Llibre, amb índex, coberta de pell
(1851 – 1930) veure nº 6
(1931 – 1975) veure nº 63

Compliment Pasqual

12.13.-

(1643) veure nº 2
(1660) veure nº 3
(1752 – 1800) Plecs
(1839 – 1885) Plecs

DOCUMENTACIÓ PARROQUIAL
Visita pastoral i documents episcopals.
14.15.16.-

(1626 – 1830) Decrets de visita. Fulls solts
(s. XVI – XIX) Cartes, edictes, inventaris (dels bisbes i vicaris generals). Fulls
(s. XVII – XIX) Pastorals, circulars, edictes (dels bisbes i vicaris generals). Fulls

Confraries i Associacions
17.18.-

(1646 – 1770) Confraria del Roser.
(1895) “Asociados a la Sagrada Familia”
(1890 – 1952) “Cofrares del Rosario”
(1679 – 1952) “Cofrares de Santa Teresa”

Llegats
19.20.-

(s. XVIII – XIX) Llibre de fundacions, coberta de pell
(s. XVII – XIX) Fundacions, llegats, definicions ... Fulls solts

Obra
21.NSV.JPF

(1689 – 1777) Llibre de l’obra, coberta de pell
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22.23.24.-

(1777 – 1864) Llibre de l’obra, coberta de pell
(s. XVII – XVIII) Varis: obra de l’església nova, retaules. Plecs i fulls solts
(s. XVIII)Varis, obra, fulls solts

Comptes
25.26.27.28.29.30.-

(s. XVI – XVIII) Rebudes, súpliques, donacions, beneficis, actes de censals.
Fulls solts
(s. XVIII – XIX) Rebudes, súpliques, donacions, beneficis, censals, actes.
Fulls solts
(s. XVI – XVIII) Àpoques i debitoris. Fulls solts
(s. XVII – XVIII) Comptes. Fulls solts
(s. XVIII – XIX) Documents sobre delmes (correspondència). Fulls solts
a) (s. XVIII) Bací de les ànimes, plecs
b) (1805 – 1941) Llibre de fundacions, bací d’ànimes i misses “pro populo”.
Cobertes de pell

Vària
31.32.33.34.35.36.37.38.39.-

(s. XVII) Sermons. Fulls solts
(s. XVII – XVIII) Partides de baptisme, confirmacions, compliment pasqual
(1865 – 1909) Expedients matrimonials. Fulls solts
(s. XVI – XVIII) Correspondència. Fulls solts
(s. XVIII – XX) Varis (Roser, Vera Creu, adm. Par., capelles, censals). Fulls
(s. XIX) Documentació oficial. Fulls solts
(s. XIX – XX) Permisos d’enterrament. Fulls solts
(s. XX) Papers sagramentals. Fulls solts
(sense data) Croquis de la porta i nínxols del cementiri de Besora

DOCUMENTACIÓ NOTARIAL
Manuals
40.41.42.43.44.45.-

(1369) Dotalia. Llibre de pergamí
(1535 – 1636) Manual. Llibre, fragments de coberta de pell i pergamí musical
(1591 – 1618) Manual. Plecs, sense cobertes
(1643 – 1646) Manual. Plecs, sense cobertes
(s. XVI – XIX) Notarial, masies ... Plecs i fulls solts
(s. XVIII) Causa contra Tolleuda. Plecs i fulls solts

Capítols matrimonials
46.47.48.49.-

(1645 – 1719) Manual, capítols. Llibre, cobertes de pell
(1589 – 1627) Capítols. Fulls solts
(s. XVI – XVII) Capítols. Fulls solts
(s. XVIII) Capítols. Fulls solts

Testaments
50.51.52.53.NSV.JPF

(1555 – 1588) Plecs i fulls solts
(1580 – 1633) Plecs i fulls solts
(s. XVI – XVII) Plecs i fulls solts
(1603 – 1649) Plecs i fulls solts
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54.55.56.57.-

(1651 – 1699) Plecs i fulls solts
(1700 – 1798) Plecs i fulls solts
(1751 – 1798) Plecs i fulls solts
(1800 – 1892) Plecs i fulls solts

ADDENDA 12-II-2015
58.59.60.61.62.-

(1940 – 1981) Expedients matrimonials, plecs i fulls solts
(1889 – 1954) Comptes de l’obra de la rectoria i l’hort. Llibre
(1893 – 1958) Comptes del culte. Llibre
(1942 – 1974) Misses “Pro Populo”. Quadern
(1959 – 1991) Comptes parroquials. Quadern

ADDENDA 23-XII-2017
63.-
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(1931 – 1980) Totum, enquadernació moderna
(1931 – 1976) Baptismes, amb índex
(1953 – 1980) Confirmacions
(1931 – 1968) Matrimonis, amb índex
(1931 – 1975) Òbits, amb índex
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