Clarà
Parròquia: Sant Andreu
Sufragànies: -Municipi: Castellar de la Ribera
Comarca: Solsonès
Notes:

LLIBRES SAGRAMENTALS
Baptismes
1.-

(1649 – 1793) Llibre, 200 fulls, en 12, cobertes de pell

Compliment pasqual
2.-

(1666 – 1806) Llibre, 200 fulls en 12au., cobertes de pell

Matrimonis
3.4.5.-

(1606 – 1617) Llibre, plec, sense coberta
(1620 – 1644) Llibre, plec, sense coberta
(1649 – 1860) Llibre, 200 fulls en 12au., coberta de pell
(1911 – 1952) veure nº 25

Defuncions
6.7.-

(1602 – 1619) Llibre, plec, sense cobertes.
(1649 – 1796) Llibre, 200 fulls en 12au., cobertes de pell
(1918 – 1975) veure nº 25

ADMINISTRACIÓ PARROQUIAL
Aniversaris i celebracions
8.-

(1727 – 1920) Bací de les ànimes, 200 fulls en 12au. Llibre, cobertes de pell

Consueta
9.-

(1669 – 1697) Consueta. Quadern, coberta de pell

Llevadors de rendes, censals, capbreus parroquials
10.-

(1722 – 1833) Primícia de la Plebania de Clarà. Llibre, cobertes de pell

Varis
11.12.-

NSV.JPF

(s. XVI – XVIII) (Censals, vendes, deutes, processos, causes, soldats, ...) Fulls
solts i plecs
a) (s. XVII – XIX) (Procures, retaule altar major, àpoques, ...) Fulls solts i plecs
b) (1623 – 1626) Quadern de baptismes de Senterada. Sense cobertes
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Confraries i associacions
13.-

14.-

(1654 – 1901) Confraria de Nostra Senyora deslliuradora de les penes i Sants
Màrtirs. Llibre, 200 f. en 12au, coberta de pell
(1648) Jubileu i notes de la confraria, dos pergamins fets a Roma
(1654) Indulgències, dos fulls
a) (1643 – 1645) Llista dels confrares del Roser, plecs, sense coberta
b) (1649 – 1845) Comptes de les confraries del Roser i sant Isidre, 200 fulls en
12au., coberta de pell
c) (1784 – 1807) Comptes dels priors de sant Isidre. Quadern, sense cobertes

DOCUMENTACIÓ NOTARIAL
Manuals
15.-

(1666 – 1798) Escriptures notarials, 135 fulls en 8au, coberta pergamí

Capítols matrimonials
16.17.-

(1557 – 1697) Capítols matrimonials, testaments, coberta pergamí.
(1647 – 1899) Capítols matrimonials, foli

Testaments
18.-

(s. XVII – XIX) Testaments, fulls solts

Actes notarials
19.20.-

(1387 – 1464 – 1521 – 1553) Actes notarials, foli.
(1619 – 1665) Actes notarials, 130 fulls en foli. Coberta pergamí.

Vària
21.22.23.24.25.-

26.27.28.29.30.31.32.33.34.-

NSV.JPF

(1553 – 1618) Llibre capítols i testaments, 150 fulls en foli. Coberta pergamí.
(s. XVI – XIX) Documents de diverses famílies (testaments, capítols) fulls solts
(s. XVI – XVII) Presentació del rector de Clarà. Fulls solts i plecs
(s. XVIII – XX) Varis. Comptes, delmes, inventaris, ... Fulls solts
(1911 – 1975) Llibre, amb índex, enquadernació moderna
(1911 – 1952) Matrimonis, amb algunes partides reconstruïdes
(1918 – 1975) Òbits, amb algunes partides reconstruïdes
a) (1846 – 1892) Llibre de l’obra, cobertes de cartró
b) (1866 – 1885) Consentiment patern per casar-se. Fulls solts
(1940 – 1961) Compliment pasqual. Llibre, enquadernació moderna
(s. XX) Expedients matrimonials. Fulls solts i plecs
(1940 – 1962) Casa rectoral i hort. Quadern, cobertes de cartró
(1950 – 1963) Casa rectoral. Quadern, cobertes de cartró
(1699 – 1919) Confrares del Roser. Llibre, cobertes de pell
(1939 – 1984) Misses i fundacions. Quadern, cobertes de cartró
(1941 – 1985) Ànimes. Quadern, cobertes de cartró
(1545 – 1571) Manual notarial. Llibre, fragment de cobertes de pell
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