Linya
Parròquia: Sant Andreu
Sufragànies: Ossea
Municipi: Navès
Comarca: Solsonès
Notes:

LLIBRES SAGRAMENTALS
Baptismes
1.-

2.-

3.4.-

5.-

a) (1599 – 1605) 1 full sol
b) (1616 – 1682) Totum, llibre, coberta cartró
(1616 – 1632; 1639 – 1679) Baptismes
(1662 – 1682) Òbits
(1640 – 1677) Matrimonis
(1680 – 1828) Llibre de baptismes i confirmacions, coberta pergamí
(1680 – 1828) baptismes, amb índex
(1741 – 1756) confirmacions
(1830 – 1844) Llibre, coberta pergamí
(1851 – 1924) Totum, llibre, coberta cartró, amb índex de les partides
(1851 – 1919) Baptismes
(1857 – 1924) Matrimonis
(1852 – 1902) Òbits
a) (1920 – 1930) Llibre, coberta pergamí
b) (1931 – 1936) Llibre, sense coberta, 14 fulls numerats

Matrimonis
(1640 – 1677) veure nº 1
(1685 – 1853) Llibre, coberta pergamí
(1857 – 1924) veure nº 4
7.- (1926 – 1929) Llibre, enquadernació moderna
6.-

Defuncions
(1662 – 1682) veure nº 1
(1679 – 1854) Llibre, coberta de pell
(1852 – 1902) veure nº 4
9.- (1904 – 1930) Llibre, enquadernació moderna, amb índex
8.-

Confirmacions
(1741 – 1756) veure nº 2
10.- (1756 – 1924) Llibre, coberta de pell (hi ha alguns anys en fulls solts)
Compliment pasqual
11.- (1776) Plec, sense cobertes
(s. XX) Transcripció moderna per un treball del compliment de 1776
(s. XIX o XX) Un full de compliment pasqual sense data
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DOCUMENTACIÓ PASTORAL
Confraries
12.- a) (1679 – 1900 >) Confraria del Roser. Llibre, coberta de pell
Llista de confrares, també hi ha les constitucions de la confraria
b) (1918) Reglament de la Confraria de la Doctrina Cristiana
c) (1918) Permís de creació de la Confraria de la Doctrina Cristiana
13.- (1951) Llibre de l’ Apostolat de l’Oració i Escapulari del Carme. Coberta cartró
Culte parroquial
14.- (1760 – 1947) Fundacions i Aniversaris. Llibre, coberta de pell
15.- a) (1947 – 1978) Fundacions. Llibre, coberta cartró
b) (1971) Fundació Mn. Josep Casafont Circuns. Fulls solts
16.- a) (1939 – 1948) Novenaris. Quadern, coberta cartró
b) (1939 – 1976) Novenaris. Llibre, coberta cartró
17.- (1966 – 1978) Llibre de misses, coberta cartró
18.- (1768 – 1951) Llibre de misses (“Plato de Almas”). Coberta de pell
19.- (1952 – 1978) Llibre de misses (“Plato de Almas”). Coberta cartró
20.- (1959 – 1978) Llibre de misses (“pro populo”). Coberta cartró
21.- (s. XIX – XX) Consueta, inventaris, qüestionaris, escriptures. Fulls solts
Visites pastorals
22.- (1626 – 1839) Plec de fulls relligats
Documentació oficial
23.- a) (s. XVII – XX) Documentació vària, fulls solts
(Autèntica de les relíquies de la Santa Creu, Ordres, permisos, factures,
rebuts, causa pia, genealogia de la casa Sala de Linya, ...).
24.- (s. XIX o XX) Sermons. Plecs i fulls solts

ADMINISTRACIÓ PARROQUIAL
Comptes
25.- (1679 – 1865) Llibre de comptes de Sant Andreu, coberta de pell
26.- a) (1854 – 1877) Fragment d’un llibre de comptes, sense coberta
b) (1880 – 1967) Llibre de comptes, coberta cartró
c) (1886 – 1976) Còpies dels comptes parroquials, plecs no correlatius
27.- (1679 – 1693) Llibre de comptes de Nostra Senyora, sense coberta
28.- (1765 – 1880) Llibreta de Comptes del Santíssim Sagrament, sense coberta
29.- (1770 – 1780) Llibreta de comptes del delme, sense coberta
30.- (1801 – 1820) Llibreta de comptes de la rectoria, sense coberta
31.- (1939 – 1970) Llibre de comptes de la rectoria i l’hort, coberta cartró
32.- (1957 – 1978) Col·lectes diocesanes. Llibre, coberta cartró
33.- (1958 – 1969) Col·lectes Càritas. Llibre, coberta cartró
34.- (1911 – 1978) Comptes de Santa Constança. Llibre, coberta cartró, a l’interior es
troba el quadern de comptes original de 1911 – 1939
35.- (1679 – 1978) Comptes de Sant Grau. Llibre, coberta de pell
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36.- (s. XX) “Notes Vàries” Llibre, coberta de pell

DOCUMENTACIÓ NOTARIAL
37.38.39.40.41.-

(s. XVII – XVIII) Testaments. Plecs i fulls solts
(s. XVIII) Capítols matrimonials. Plecs i fulls solts
(s. XVIII) Censals. Plecs i fulls solts
(s. XVIII) Àpoques. Plecs i fulls solts
(1681) Inventari dels bens de Joan Celva, teuler. Un full

42.- a) (1917 – 1932) Documents matrimonials. Fulls solts
b) (1943 – 1973) Expedients matrimonials. Plecs i fulls solts

43.- a) (s. XIX) Cal Reig. Llibre de notes, sense coberta
b) (s. XX) Contracte de masoveria entre en Reig i en Gilabert per la propietat de
Samal. Un full

Pergamins
44.- (s. X) Un full d’un missal (Secció Còdex núm. 99)
45.- (s. XII) Dos fulls d’un leccionari (Secció Còdex núm. 100)
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