Coaner
Parròquia: Sant Julià
Sufragànies:
Municipi: Sant Mateu de Bages
Comarca: Bages
Notes:

LLIBRES SAGRAMENTALS
Baptismes
1.-

2.-

(1590 – 1651) Totum, llibre sense cobertes
(1590 – 1644) Baptismes.
(1617 – 1651) Matrimonis
(1609 – 1644) Òbits
(1616 – 16..) Comptes, pa de les ànimes
(1625 – 1636) Confirmacions
(1668 – 1773) Llibre, cobertes de pergamí

Defuncions

3.4.-

(1609 – 1644) veure nº 1
(1643 – 1781) Llibre, cobertes de pergamí
(1782 – 1851) Llibre, cobertes de pell
(1782 – 1851) Òbits, amb índex
(1851 – 1925) Misses cantades
(1866 – 1868) Notes

Matrimonis

5.-

(1617 - 1651) veure nº 1
(1667 – 1846) Llibre, coberta de pergamí

DOCUMENTACIÓ NOTARIAL
6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.NSV.JPF

a) (1393 – 1395) Manual notarial, fragments, es de Sant Mateu de Bages
b) (1651 – 1652) Manual notarial, es de Sant Mateu de Bages
(1516 – 1558) Llibre, coberta de pell. Part del llibre es un formulari notarial i
part manual. És de Castellfollit.
(1591 – 1610) Manual notarial. Llibre, cobertes de pergamí
(1610 – 1620) Manual notarial, llibre, cobertes de pell
(1640 – 1643) Manual notarial, llibre, cobertes de pell
(1643 – 1646) Manual notarial. Llibre, sense cobertes
(1647 – 1648) Manual notarial, llibre, sense coberta
(1687 – 1688) Manual notarial, fragment, sense cobertes
(1700 – 1735) Manual notarial, llibre fragment de cobertes de pergamí
(s. XVIII) Llevador de censals i registre d’aniversaris i misses. Llibre, coberta
de pell
(1597 – 1608) Bací de les ànimes. Llibre, sense coberta
(1752 – 1897) Bací de les ànimes, plecs
(1698 – 1957) Confrares del Roser. Llibre, cobertes de pell
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19.- (1701 – 1778) Comptes dels priors de Nostra Senyora de Coaner.
Llibre, cobertes de pell
20.- (1703 – 1778) Comptes dels priors del Roser i Sant Isidre.
21.- (1846 – 1927) Comptes de l’obra de l’església. Llibre, cobertes de pell
22.- (s. XVII – XIX) Lligall de documents varis, fulls solts
(s. XVII) Testaments
(s. XVII – XVIII) Testaments
(s. XIX) Testaments
(s. XIX) Capítols matrimonials
(s. XVII – XVIII) Vària
(1662 – 1671) Manual notarial. Llibre, sense cobertes
23.- (s. XVI – XIX) Lligall de documents varis
(s. XVII – XIX) Celebració de misses i consuetuds parroquials.
(s. XVII – XVIII) Visites pastorals
(s. XVIII) Documentació judicial
(s. XVI – XIX) Comptes, violaris, debitoris, inventaris ...
(s. XVIII – XIX) Disposicions diverses: almoines, pluja, ...
(s. XVII – XIX) Llicències matrimonials
(s. XVI – XVII) Testaments i documents varis
24.- a) (s. XVIII – XIX) Censals. Plecs
b) (1769) Cadastre de Coaner. Plec
(s. XIX) Procés d’Antoni Feixes contra el rector de Coaner. Plec
25.- a) (s. XVIII – XIX) Compliment pasqual, plecs
b) (1736 – 1925) Misses i fundacions, plecs
26.- (s. XVIII – XIX) Documents varis: fundació de misses, confraries ... Fulls solts
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