Sorba
Parròquia: Santa Maria
Sufragànies: Codonyet
Municipi: Montmajor
Comarca: Berguedà
Notes:

LLIBRES SAGRAMENTALS
Baptismes
1.-

2.-

3.4.-

5.-

(1730 – 1765) Totum, Llibre, coberta de pergamí
(1730 – 1761) Baptismes
(1730 – 1765) Òbits
(1760 – 1761) Matrimonis
(1761 – 1856) Llibre de baptismes i confirmacions, coberta pergamí
(1761 – 1856) Baptismes, amb índex
(1777 – 1817) Confirmacions
(1851 – 1888) Llibre, coberta cartró, amb índex
(1888 – 1930) Llibre de baptismes i confirmacions
(1888 – 1930) Baptismes, amb índex
(1893 – 1924) Confirmacions
(1931 – 1976) Totum, Llibre, coberta cartró
(1931 – 1975) Baptismes, amb índex
(1947 – 1973) Confirmacions
(1931 – 1967) Matrimonis, amb índex
(1932 – 1976) Òbits, amb índex

Matrimonis

6.7.-

1730 – 1762 veure nº 1
(1762 – 1859) Llibre, coberta pergamí
(1854 – 1930) Llibre, coberta cartró, amb índex
(1931 – 1975) veure nº 5

Confirmacions
(1777 – 1817) veure nº 2
(1893 – 1924) veure nº 4
Defuncions
8.- (1765 – 1859) Llibre, coberta pergamí
9.- (1852 – 1915) Llibre, coberta cartró, amb índex
10.- (1915 – 1930) Llibre, coberta cartró, amb índex
(1931 – 1975) veure nº 5

Compliment pasqual
11.- (1897 – 1955) Llibre, coberta cartró
12.- (1956 – 1966) Llibre, coberta cartró
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ADMINISTRACIÓ PARROQUIAL
13.14.15.16.17.18.-

19.-

20.21.22.23.24.25.26.-

27.28.29.30.31.32.-
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(1750 – 1973) Aniversaris
(1854 – 1873) Llibre de l’obra, coberta cartró
(1751 – 1944) Llibre de l’obra, coberta de pell
(1757 – 1775) Consueta
(1932 – 1969) Consueta (amb notes sobre la guerra civil), coberta cartró
(s. XIX – XX) Documentació parroquial vària. Fulls solts
a) (s. XX) Documentació parroquial, obres, col·lectes, factures
b) (s. XIX – XX) Documentació matrimonial, consentiment, llicències
c) (s. XIX – XX) Cementiri, nínxols, “Via crucis”
d) (1935 – 1972) Comptes aprovats
e) (1966 – 1973) Càritas parroquial. Quadern, cobertes de cartró
(s. XIX – XX) Fundacions
a) (s. XX) Administració de la finca la Bobeta (casa Magí) (un
testament de 1728). Fundació de misses Bobeta
b) (s. XIX – XX) Documents de la Cúria. Inventaris, instàncies, ...
(s. XVI – XIX) Testaments. Fulls solts i un lligall amb cobertes de pergamí
(1939 – 1974) Expedients matrimonials. Plecs i fulls solts
(1766 – 1925) Confraria del Roser. Llibre, cobertes de pell
a) (1833 – 1961) Confrares del Carme de Codonyet. Llibre, cobertes de cartró
b) (1977 – 1987) Fundacions. Quadern, cobertes de cartró
(1759 – 1991) Comptes de l’obra de Codonyet. Llibre, cobertes de pell
(s. XVIII – XIX) Documentació de la caseta de Santcliments (Pinell)
a) (s. XVII – XIX) Documentació de la Boveta (Casa Magí) Capítols, censals,
rebuts; al final també hi han visites pastorals a la parròquia de Sorba (1777 –
1814). Llibre, cobertes de pell
b) (1889 – 1986) Llibreta de l’administració de la Bobeta
(s. XIX – XX) Autèntica de la relíquia de Sant Eudald; privilegi de l’altar major;
confraria del Carme. Fulls solts
(1890 – 1973) Comptes de la rectoria i terres. Quadern, cobertes de cartró
(1966 – 1973) Apostolat de l’Oració. Quadern
a) (s. XX) Fundacions. Fulls solts
b) (1948 – 1990) Comptes de les fundacions per novenaris. Quadern
(s. XX) Joventut. Programes, cartells, quadern de comptes, guió d’una obra de
teatre... Fulls solts
a) (1961 – 1973) Comptes de les ànimes. Quadern
b) (1963 – 1972) Comptes parroquials (culte). Quadern
c) (1973) Comptes del culte. Quadern
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