Llena, la
Parròquia: Sant Sadurní
Sufragànies:
Municipi: Lladurs
Comarca: Solsonès
Notes:

LLIBRES SAGAMENTALS
Baptismes
1.2.-

3.-

4.-

(1636 – 1711) Llibre, coberta de pell
(1711 – 1851) Totum. Llibre, coberta de pell
(1711 – 1851) Baptismes, índex parcial
(1712 – 1850) Òbits
(1712 – 1847) Matrimonis
(1852 – 1905) Totum, amb índex, cobertes de cartró
(1852 – 1905) Baptismes
(1852 – 1903) Matrimonis
(1852 – 1904) Òbits
(1905 – 1930) Llibre, amb índex, enquadernació moderna

Matrimonis
(1636 – 1708) veure nº 22
(1712 – 1847) veure nº 2
(1852 – 1903) veure nº 3
5.- (1905 – 1923) Llibre, foli
Defuncions
(1684 – 1712) veure nº 23
(1712 – 1850) veure nº 2
(1852 – 1904) veure nº 3
6.- (1905 – 1929) Llibre, foli
Confirmacions
7.-

(1896 – 1930) Llibre de confirmacions, plec

ADMINISTRACIÓ PARROQUIAL
Llibre d’obra
8.9.-

(1734 – 1800) Llibre d’obra, foli
(1800 – 1976) Llibre d’obra, foli

Visita pastoral i documents episcopals
10.- (1939 – 1976) Comunicacions pastorals, documents episcopals.
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11.- (1947 – 1960) Visita pastoral d’Enrique Tarancón.
Llegats piadosos, causes pies, fundacions de beneficis, ...
12.- (s. XVI – XX) Documents varis. Fundació, comptes, actes notarials,
consentiments paterns, ... Fulls solts
Vàries
13.- (1867 – 1973) Terres de la Llena. Fulls solts
Expedients matrimonials
14.- (1936 – 1965) Expedients matrimonials. Plecs i fulls solts
ADDENDA
15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.-
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(1950>) Inventaris de la parròquia de sant Sadurní de la Llena
(1684 - 1709) Confraria del Roser. Llibre, fragment de cobertes de pell
(1572 – 1780) Capítols matrimonials. Fulls solts
(s. XVII – XVIII) Testaments. Fulls solts i plecs
(s. XVII – XVIII) Testaments. Fulls solts i plecs
(s. XVII – XIX) Testaments. Fulls solts i plecs
(s. XVIII – XIX) Testaments. Fulls solts i plecs
(1636 – 1708) Llibre de matrimonis, cobertes de pell
(1684 – 1712) Llibre d’òbits, sense cobertes
(1805 – 1926) Consueta, capbreu, notes. Llibre, cobertes de cartró
(1800 – 1823) Comptes. Llibre, sense cobertes
(1799 – 1940) Fundacions i propietats (diverses notes de la guerra del francès).
Llibre, sense cobertes
(s. XVIII – XIX) Documentació parroquial vària. Consentiments, llibres de culte
i misses, ...
(1805) Llibre 2 de la confraria del Roser. Plec, sense cobertes
(1826 – 1943) Llibre de la confrares del Roser. Cobertes de cartró
(1636 – 1674) Manual notarial. Llibre, cobertes de pell
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