Cambrils
Parròquia: Sant Martí
Sufragànies: -Municipi: Odèn
Comarca: Solsonès
Notes:

LLIBRES SAGRAMENTALS
Baptismes
(1520 – 1558) veure nº 30 p. 63-74
a) (1559) Full amb dos baptismes, al darrera hi ha un testament i comptes
(1567 – 1604) (1636 – 1644 esborranys) veure nº 29 p.184-257
b) (1626 – 1630) Dos fulls solts
2.- (1631 – 1698) Llibre d’òbits i baptismes, coberta pergamí
(1635 – 1697) Òbits
(1631 – 1698) Baptismes
3.- (1698 – 1841) Llibre, coberta de pergamí, 357 pàgines, amb índex
1.-

Confirmacions
4.-

a) (1688 / 1742 / 1750 / 1757) Fulls de paper solts
b) (1775 – 1924) Llibre, coberta pergamí

Matrimonis
5.6.-

(1582 – 1672) Llibre, coberta pergamí
(1698 – 1850) Llibre, coberta pergamí

Defuncions
(1573 – 1628) (1636-1644 esborranys) veure nº 29
(1635 – 1697) veure nº 2
7.- (1699 – 1832) Llibre, coberta pergamí
Compliment pasqual
8.-

(1800 – 1845 / 1879 – 1881) Compliments pasqual (Plecs solts)

Acció Pastoral
9.- (1635 – 1814) Visites Pastorals
10.- (s. XVIII – XIX) Decrets
11.- a) (s. XVIII – XIX) Fundació de misses. Coberta de pell d’un manual notarial
b) (1702) Nota de les fundacions de misses. Full solt
12.- (1755) Consueta. Llibre, coberta de pell
13.- (1628 – 1674) Confraria del Roser, comptes i llista de confrares, fragment de
llibre, sense coberta
14.- (1703 – 1860) Confraria del Roser, comptes i llista de confrares. Llibre, coberta
de pell
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15.16.17.18.19.20.-

(s. XVII – XIX) Confraria del Roser, documentació vària (3 documents)
(s. XVIII – XIX) Comptes varis en fulls solts, comptes parroquials, delmes, ...
(s. XVIII – XIX) Causa pia de Sabartès, llibre de comptes, falten 29 pàgines
(s. XVIII – XIX) Causa pia de Sabartès, documentació vària en fulls solts
(s. XVII – XIX) Censals i violaris, fulls solts
(s. XVIII) Documents referents a un benefici eclesiàstic, fulls solts.
(1720) creació d’un benefici
(1742) poders per revendre el mas Graus de Pinell
(1742) facultat per revendre un censal
21.- (s. XVI – XIX) Documentació vària, fulls solts
(1512) quadern de comptes i receptari
(s. XVI) venda d’un censal per part del comú de Cambrils
(1633) certificació sobre la creació d’un censal
(s. XVII) cançó i testament
(1680) acte a favor de l’antic rector de Cambrils
(1702) arrendament de la neu de la Grallera
(1703) carta al rector de Cambrils per cancel·lar un deute
(1704) inventari de la Fàbrega
(1756) plet entre els rectors de Cambrils i Alinyà
(1784) inventari dels llibres de l’arxiu parroquial
(1806) enquesta
(1810) document referent a uns miquelets
(1818) document per proveir la plaça de rector de Cambrils
(1840) relació de les butlles
(1876) “Lista de los profesores de fe en el pueblo de Cambrils ...”
(1945) rectorologi de Cambrils
(1948) apunts biogràfics de Mn. Cebrià Valle García (full parroquial)
DOCUMENTACIÓ NOTARIAL
Capítols matrimonials
22.- (s. XVI) Capítols matrimonials, fulls solts
23.- (s. XVII) Capítols matrimonials, fulls solts
24.- (s. XVIII) Capítols matrimonials, fulls solts
Testaments
25.26.27.28.-

(s. XVI) Testaments, fulls solts
(s. XVII) Testaments, fulls solts
(s. XVIII) Testaments, fulls solts
(s. XIX) Testaments, fulls solts

Manuals notarials
29.- (1533 – 1601) Actes notarials, coberta pergamí, 300 folis.
Hi han Baptismes i Defuncions 1567 – 1644, pàgines 184-257
30.- (1534 – 1598) Manual notarial, coberta pergamí musical
(1544) nota de a consagració de l’església i altar major p. 71
Hi han Baptismes 1520 – 1558, pàgines 63-74
31.- (1586 – 1632) Manual notarial, coberta pergamí, 228 fulls numerats, amb índex
32.- (1590 – 1595) Manual notarial, sense coberta
33.- (1595 – 1600) Manual notarial, sense coberta
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34.- (1606 – 1624) Manual notarial, coberta pergamí, 98 fulls numerats, amb índex
35.- (1635 – 1716) Manual notarial, fragment, part de coberta de pergamí, falten les
10 primeres fulles
36.- (1680 – 1698) Manual notarial, fragments, sense coberta
37.- (s. XVI – XVIII) Documents notarials varis, (hi ha una tarifa de preus)
Varis
38.- (s. XIX – XX) Expedients matrimonials. Fulls solts
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