Castelladral
Parròquia: Sant Miquel
Sufragànies: Valldeperes
Municipi: Navàs
Comarca: Bages
Notes: el 1896 es crea la filial de
Santa Fe de Valldeperes

LLIBRES SAGRAMENTALS
Baptismes
1.-

2.3.4.5.6.-

7.-

8.-

(1572 – 1634) – Llibre de baptismes i matrimonis, coberta de pergamí, 100 folis.
(1572 – 1620) Baptismes, 49 fulls, amb índex
(1574 – 1634) Matrimonis, 40 fulls, amb índex
(1620 – 1703) – Llibre, coberta de pell, 199 fulls, amb índex
(1703 – 1762) – Llibre, coberta de pell, 174 fulls, amb índex
(1762 – 1841) – Llibre, coberta de pell, 194 fulls, amb índex
(1841 – 1855) – Llibre, coberta de pell, 62 fulls, amb índex
(1855 – 1881) – Totum, llibre, coberta de pell, 300 fulls, amb índex
(1855 – 1881) Baptismes 154 fulls
(1855 – 1881) Òbits 118 fulls
(1855 – 1881) Matrimonis 28 fulls
(1881 – 1913) – Totum, llibre, coberta de pell,
(1881 – 1905) Baptismes, 200 fulls, índex al final del llibre
(1881 – 1911) Òbits, 106 pàgines, amb índex
(1881 – 1913) Matrimonis, 56 pàgines, amb índex
(1905 – 1930) Llibre, coberta de pell, amb índex

Confirmacions
9.-

(1625 – 1925) Plecs, sense coberta, 80 fulls.

Matrimonis
(1574 – 1634) veure nº 1
10.- (1635 – 1790) Llibre, coberta de pell, 185 fulls, amb índex
11.- (1791 – 1854) Llibre, coberta de pell, 60 fulls numerats, amb índex
(1855 – 1881) veure nº 6
(1881 – 1913) veure nº 7
12.- (1914 – 1930) Llibre, coberta de pell, 100 fulls, amb índex
Defuncions
13.14.15.16.-

(1573 – 1641) Llibre, sense coberta
(1641 – 1730) Llibre, coberta de pell
(1730 – 1801) Llibre, coberta de pell
(1801 – 1855) Llibre, coberta de pell
(1855 – 1881) veure nº 6
(1881 – 1911) veure nº 7
17.- (1912 – 1937) Llibre, coberta cartró, 200 pàgines, amb índex
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Vària
18.- (x. XV) Tros d’un llibre, incunable, tractat de sagraments, sense coberta
19.- a) (1819 – 1894) Compliments pasqual.
b) (1904 - 1957) Llibre de compliment pasqual, coberta de pell

ADMINISTRACIÓ PARROQUIAL
20.- (s. XVIII – XX) Documentació vària
a) (s. XVIII – XIX) Blat de l’obra, fulls solts
b) (s. XIX) Pa de les ànimes, llibreta, sense cobertes
c) (1925 – 1942) Ànimes, llibreta
d) (1897 – 1929) Obres de reparació de la rectoria; terres. Llibreta i fulls
e) (1903 – 1980) Fundació Pujol, llibreta
f) Fundació Pujol, fulls solts
g) (1957 – 1989) Llibre de les ànimes
h) (1915 – 1958) Misses “Pro-Populo”, llibreta
21.- (1869 – 1972) Comptes varis i col·lectes
a) (1869 – 1967) Llibre de comptes de l’obra, coberta cartró
b) (1958 – 1972) Llibreta de comptes d’obres extraordinàries, culte i
rectoria
c) (1925 – 1968) Comptes, fulls solts
d) (1977 – 1988) Comptes aprovats, fulls solts
e) (1957 – 1968) Col·lectes
Visites pastorals i documents episcopals
22.- (s. XVII – XVIII) Decrets de visita, 250 folis, cobertes de pergamí
23.- (s. XIII – XX) Documents varis. Plecs i fulls solts
Manual notarial
24.- (1707 – 1754) Manuals de diversos instruments ..., 13 fulls, sense coberta
Llevadors de rendes, censals, capbreus
25.26.27.28.29.30.31.-

(s. XIV – XV) Delmes, àpoques, altres apunts. Llibret, sense cobertes
(s. XVI – XVII) Vendes i censals, fulls solts
(s. XVI – XIX) Comptes, llevadors, àpoques, fulls solts.
(s. XVIII) Censals i vendes, fulls solts.
(s. XVII – XIX) Llevadors. Llibre, coberta de pell
(s. XVIII – XIX) Vendes i censals, fulls solts.
(1833 – 1834) Llevador, 30 fulls. Plec, sense cobertes

Cens parroquial
32.- (s. XVI – XIX) Demografia parroquial i apunts de teologia, fulls solts
Confraries i Associacions
33.- (1588) Confrares del Roser. Llibre, coberta pergamí musical
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34.- (1631 – 1763) Llibre de comptes dels priors del Roser. Llibre, coberta de pell
Expedients Matrimonials
35.36.37.38.39.-

(s. XVIII – XIX) Llicències matrimonials, fulls solts.
(s. XIX – XX) Expedients matrimonials, fulls solts
(1943 – 1947) Expedients, fulls solts
(1948 – 1957) Expedients, fulls solts
(1958 – 1989) Expedients, fulls solts

DOCUMENTACIÓ NOTARIAL
Manuals Notarials
40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.-

(1487 – 1511) Manual, cobertes de pergamí
(1447 – 1495) Manual, cobertes de pergamí
MAL ESTAT
(1499 – 1510) Fragments de manuals, sense cobertes
(1593 – 1613) Manual, 200 fulls. Cobertes de pell
(s. XVI) Manual, fragment de cobertes de pergamí
(1572) Manual, 25 fulls. Sense cobertes
(1567 – 1576) Fragments de manuals, sense cobertes
(1553) Tros de manual, 5 fulls.
(1544 – 1549) Quatre fragments de manuals. Lligalls sense coberta
(1538) Manual, 40 fulls, coberta pergamí.
(1723 – 1734) Actes notarials de Llobera i Vilanova de Bellpuig. Llibre,
cobertes de pell

Capítols matrimonials
51.52.53.54.55.56.-

(1557 – 1563) Manual de capítols. Llibre, 130 fulls, en 8au, cobertes de pell
(1574 – 1582) Manual de capítols. Llibre, cobertes de pergamí
(1590 – 1599) Manual de capítols. Llibre, 100 fulls, en 8au, coberta de pergamí.
(1598 – 1609) Manual de capítols. Llibre, 100 fulls, en 8au, coberta de pergamí.
(1591 – 1793) Capítols, amb índex, plecs i fulls solts.
(1701 – 1732) Capítols, amb índex, plecs i fulls solts.

Testaments
57.- (1523) Còpia d’un testament de 1417 d’Elisendis, vídua d’en Pere Fresth
mercader de la vila de Berga, senyor del castell de Blancafort i Merola
58.- (s. XVI) Testaments. Fulls solts.
59.- (s. XVII) Testaments. Fulls solts.
60.- (1701 – 1796) Testaments, amb índex. Fulls solts.
61.- (1800 – 1898) Testaments, amb índex. Fulls solts
Documents varis
62.63.64.65.66.67.NSV.JPF

(1534) Procés d’un pagès. Lligall en 8au., mal estat
(1626 – 1897) Documents. Amb índex. Fulls solts
(1897 – 1957) Documents. Amb índex. Fulls solts
(1928 – 1959) Documents. Amb índex. Fulls solts
(1973 – 1981) Finques de Castelladral. Fulls solts
(1940 – 1946) Conferències de teologia i moral de l’Arxiprestat.
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68.- (s. XVI) Apunts de teologia, 4 fulls.
ADDENDA llibres procedents del Mojal
69.70.71.72.73.74.75.76.77.-
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(1524) Manual notarial, fragment, sense coberta
(1525) Manual notarial, fragment, sense coberta
(1558 – 1561) Manual notarial, fragment, sense coberta
(1562 – 1572) Manual notarial, llibre, 116 fulls, coberta pergamí musical
(1579 – 1599) Manual notarial, llibre, 28 fulls numerats, coberta pergamí
(1613 – 1638) Manual notarial, llibre, coberta de pell
(s. XVI) Llibre, part manual i part formulari notarial, coberta de pergamí
(1584 – 1680) Llibre de comptes (del pa i de l’obra), coberta de pergamí
(1636 – 1867) Llibre de l’obra, coberta de pell
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Castelladral (documentació municipal)

1.2.3.4.5.6.-

NSV.JPF

(1904 – 1905) Llibre registre de sortides de documents i comunicacions.
(1906 – 1909) Llibre registre de sortides de documents i comunicacions.
(1887 – 1905) Diari d’ingressos.
(1903 – 1905) Llibre d’actes de l’ajuntament.
(1909) Llibre d’actes de l’ajuntament.
(1903 – 1907) Llibre d’actes de la junta municipal.
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