Castell de l’Areny
Parròquia: Sant Vicenç
Sufragànies:
Municipi: Castell de l’Areny
Comarca: Berguedà
Notes: el 1897 se li crea la filial de
Sant Romà de la Clusa

LLIBRES SAGRAMENTALS
Baptismes
1.2.-

3.4.5.6.-

(1599 – 1689) Llibre, 133 fulls numerats, coberta de pell, amb índex
(1689 – 1833) (Totum) Llibre, 322 fulls, coberta de pell, amb índex
(1689 – 1761) Baptismes
(1721 – 1833) Confirmacions
(1689 – 1782) Òbits
(1690 – 1823) Matrimonis
(1761 – 1813) Llibre, 159 fulls, coberta de pell, amb índex
(1813 – 1852) Llibre, 224 fulls, coberta de pell, amb índex.
(1852 – 1900) Llibre, 188 fulls, coberta cartró, amb índex
(1901 – 1930) Llibre, 100 fulls numerats, coberta cartró, amb índex

Matrimonis
7.8.-

(1619 – 1685) Llibre, 34 fulls, sense cobertes, amb índex
(1690 – 1823) veure nº 2
(1852 – 1930) Llibre, 97 fulls, coberta cartró, amb índex

Defuncions
9.-

(1629 – 1688) Llibre d’òbits i confrares del Roser, sense coberta
(1634 – 1636 / 1642 – 1688) Òbits
(1629 – 1687) Llistes de confrares del Roser
(1689 – 1782) veure nº 2
10.- a) (1841 – 1930) Llibre, 165 fulls numerats, coberta cartró, amb índex
Confirmacions
(1721 – 1833) veure nº 2
10.- b) (1905 – 1911 – 1917) Confirmacions. Fulls solts
Acció Pastoral
11.- a) (1749) Llibre de la consueta i de les misses, 137 fulls, coberta de pell
b) (1773) Consueta, plec de fulls, amb una nota del s. XIX o XX (1 full)
c) (s. XIX o XX) Llibreta de la consueta.
d) (s. XIX o XX) Inventari de l’arxiu i objectes de culte. Llibreta
e) (s. XX) Inventaris de l’arxiu i objectes de culte i qüestionaris. Fulls solts
12.- (1739 – 1959) Compliments pasquals i “Status animarum”.
a) (1739 – 1896) Plecs, anys no consecutius
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13.-

14.-

15.-

16.17.-

18.-

b) (1898 – 1916) Llibreta, coberta cartró
c) (1918 – 1926) Llibreta, coberta cartró. La part final son fulls solts
d) (1944 – 1959) Llibre, coberta cartró. “Status Animarum”
e) (1959) Carpeta amb fitxes. “Status Animarum”
(s. XVIII – XX) Fundacions
a) (1821 – 1832) Llibre de fundacions. Coberta de pell
b) (1823 – 1832) Plec de fundacions. Coberta de pell
c) (s. XIX – XX) Fundacions. Carpeta amb fulls solts.
(s. XVIII – XX) Beneficis
a) (s. XVIII – XX) Documents diversos referents a beneficis, fulls solts
b) (s. XVIII – XIX) Capbreus de censalistes, plecs
a) (1636 – 1674) Llibre del bací de les ànimes i de l’obra
(sense data) Bací de comptes de l’hospital de la Santa Creu de Barcelona
(1636 – 1658) Comptes de l’obra
(1661 – 1674) Bací de les ànimes
b) (1690 – 1694) Llibre del bací de les ànimes i del Roser. Coberta de pell
(1635 – 1684) Comptes de la confraria del Roser
(1690 – 1694) Bací de les ànimes
c) (1825 – 1976) Llibre del bací de les ànimes. Coberta de pell
(1689 – 1759) Llibre de la confraria del Roser. Coberta de pell, 259 fulls
Misses “pro populo”
a) (1689 – 1824) Llibre de misses, aniversaris i altres, coberta de pell
(1689 – 1820) Misses i aniversaris
(1763 – 1824) Delmes i primicies
(1763 – 1824) Bací de les ànimes
(1763 – 1823) Misses “pro populo”
b) (1721 – 1733) Plec de fulls, sense coberta
c) (1751 – 1803) “Segona part de las Missa” Plec, sense coberta
d) (1762 – 1796) “Missas, ÿ Aniversaris” Plec, sense coberta
e) (1822 – 1830) Llibreta, sense coberta
f) (1822 – 1859) Fragment de llibreta, sense coberta
g) (1845 – 1854) Llibreta, sense coberta
h) (1913 – 1932) Fragment de llibreta, sense coberta
i) (1957 – 1961) Llibreta, coberta cartró
j) (1960 – 1976) Intencions de misses. Llibreta, coberta cartró
Varis:
a) (1950 – 1969) Llibreta “Casa Rectoral”
b) (1954) Llibreta “Apostolado de la Oración”. Registre de socis
c) (1960 – 1968) Llibreta “Novenario Vinyas y Septenario Dolores”
d) (s. XIX – XX) Circulars, llicència d’un oratori, goigs, programes de
la festa major

.

ADMINISTRACIÓ PARROQUIAL
19.- (1689 – 1911) Llibres de l’obra
a) (1689 – 1731) Llibre de l’obra. Sense cobertes
b) (1751 – 1759) Llibre de l’obra. Fulls solts, sense coberta
c) (1821 – 1838) Llibre de l’obra. Plec, sense coberta
d) (1842 – 2004) Llibre de l’obra. Coberta cartró
e) (1846 – 1911) Llibre de l’obra. Coberta cartró
f) (1822 – 1837) Obrers i priors. Llibreta, sense coberta
g) (1822 – 1860) Obrers i priors. Llibreta, sense coberta
h) (1860 – 1877) Obrers i priors. Llibreta, sense coberta
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20.- (1897 – 1969) Llibres de comptes per socórrer pobres, coberta cartró
21.- a) (1912 – 1955) Comptes parroquials. Carpeta amb fulls solts
b) (1956 – 1958) Llibreta de comptes del culte, coberta cartró
22.- (1957 – 1976) Llibreta de col·lectes, coberta cartró
23.- (1987 – 1989) Obres de restauració de l’església, fulls solts
24.- (1942 – 2001) Documentació vària de la parròquia, fulls solts
25.- (s. XVII – XX) Documentació vària, fulls solts
a) (1675) Àpoca d’un calze
b) (1689 – 1819 – 1893) Llicències per beneir campanes
c) (s. XIX) Sermons
d) (s. XVII – XX) Documents de diferents confraries
e) (s. XVII – XX) Arrendaments de finques, terres i cases
f) (s. XIX – XX) Documentació diversa referent a casa Miquel (dibuix)
g) (1799 – 1820) Notes sobre el robatori de l’església
h) (1939 – 1940) Documents referents a la destrucció dels altars
26.- Documentació eclesiàstica: Doc. Oficial, decrets de Visita, inventaris, cartes, ...
a) (s. XVIII – XIX) Documentació vària, fulls solts
b) (s. XVIII – XX) Documentació vària, fulls solts
c) (s. XVIII – XX) Documentació vària, fulls solts
d) (s. XVII – XX) Comunicacions de matrimonis, confirmacions i morts
e) (1748 – 1749) Relacions de persones i cases de Castell de l’Areny i la
Clusa, plecs
DOCUMENTACIÓ NOTARIAL
27.- (s. XVI – XIX) Actes notarials
a) (1577 – 1589) Manual notarial, fragment sense cobertes
amb compliment pasqual (1577 – 1589)
b) (1586 – 1601) Manual notarial, restes de cobertes de pell, falten fulls
c) (1602 – 1660) Manual notarial, restes de cobertes de pell
d) (s. XVII – XIX) Documents notarials, fulls solts
28.- (s. XVIII) Censals, plecs sense relligar, coberta de pell
29.- (s. XVII – XVIII) Documentació notarial vària (àpoques, testaments, ...), fulls
solts, coberta d’un antic missal.
30.- (s. XVII – XVIII) Testaments i algun capítol matrimonial. Plecs, coberta de pell
(Una venda en pergamí de 1642)
31.- (s. XIX) Testaments, fulls solts
32.- (s. XIX – XX) Permisos matrimonials i llicències de sepultura, fulls solts
a. (s. XIX) Permisos matrimonials
b. (1870 – 1927) Permisos matrimonials
c. (s. XX) Llicències de sepultura
33.- (1940 – 1982) Expedients matrimonials. Plecs i fulls solts
DOCUMENTACIÓ VÀRIA
34.35.36.37.38.39.-
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Música de Mn. Joan Aymerich.
Música de Mn. Joan Aymerich.
Música de Mn. Joan Aymerich.
Música de Mn. Joan Aymerich.
Assumptes parroquials; delmes i primícies
(1637-1833) Cartells de visita. Recosit amb cobertes de pell
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Castell de l’Areny (documentació municipal)

40.- a) (s. XVII – XIX) Documents diversos, fulls solts.
(diversos números de “El Restaurador Catalán”, 1838,1840, no consecutius)
b) (s. XVIII – XIX) Documents diversos, fulls solts
c) (s. XVII) Documents del batlle de la Portella, fulls solts
d) (s. XVIII – XIX) Rebuts varis. Carpeta
41.- (s. XVIII – XIX) Documentació referent a l’escola pública, fulls solts
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