Su
Parròquia: Santa Maria
Sufragànies: Sant Just d’Ardèvol
Municipi: Riner
Comarca: Solsonès
Notes: el 1897 s’erigeix la filial de
Sant Just i Pastor

LLIBRES SAGRAMENTALS
Baptismes

1.-

2.-

3.-

(1503 – 1596) veure nº 15
a) (1586 – 1605) Quadern, sense cobertes
b) Transcripció impresa de l’anterior feta el 1994
(1601 – 1618) veure nº 54
(1586 – 1789) Totum. Llibre, cobertes de pell
(1618 – 1668) Baptismes
(1586 – 1641) Òbits
(1669 – 1695) Matrimonis
(1721 – 1789) Confirmacions
(1712 – 1782) Baptismes, coberta de pell
(1782 – 1860) veure nº 27
(1851 – 1951) veure nº 28
(1951 – 1976) veure nº 29

Confirmacions
4.-

(1633) Un full solt
(1721 – 1789) veure nº 2

Matrimonis
(1602 – 1667) veure nº 55
(1669 – 1695) veure nº2
(1721 – 1860) veure nº 31
(1851 – 1958) veure nº 32
Defuncions

5.-
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(1586 – 1641) veure nº 2
(1642 – 1668) veure nº 56
(1712 – 1780) Llibre, coberta de pell
(1780 – 1860) veure nº 33
(1851 – 1954) veure nº 34
(1954 – 1976) veure nº 35
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ADMINISTRACIÓ PARROQUIAL
Aniversaris i celebracions
6.-

(1760 – 1769) Llibre d’ànimes, coberta de pell

Llibre de l’obra
7.8.-

(1691 – 1832) Llibre d’obra de Sant Just i Sant Pastor, coberta de pell
(1693 – 1859) Llibre d’obra de Santa Maria de Su, coberta de pell

Inventaris parroquials
9.-

(1714 – 1734) Documents notarials varis, inventaris, manuals, ..., sense cobertes

Llevadors de rendes, censals, capbreu parroquial
10.- (1659 – 1661) Vendes, actes debitori, full

DOCUMENTACIÓ NOTARIAL
Manuals
11.12.13.14.15.16.17.-

(1505 – 1506) Manuals, paper de barba, fulls
(1600 – 1687) Manuals, fulls 21 cm.
(1596 – 1602) Manual, sense coberta + (1590 – 1596)
(1450 – 1499) Fragments de manuals, sense coberta
(1503 – 1596) Fragments de manuals, sense coberta. Alguns baptismes.
(1504 – 1513) Manual notarial, sense coberta
(s. XVII – XVIII) Documentació notarial vària, actes, capítols, ..., fulls solts

Capítols matrimonials
18.- (1698 – 1741) Capítols matrimonials, dots, sense coberta ? NO HI ÉS
19.- (s. XIV – XVI) Fragment de manual de Pinós, capítols i actes de Su, sense
coberta
Testaments
20.21.22.23.24.25.26.-

(1600 – 1659) Testaments, amb índex, coberta de pell
(1602 – 1662) Fragments de manuals notarials, plecs i fulls solts
(1605 – 1648) Testaments, fulls solts
(1610 – 1661) Testaments, fulls solts
(1697 – 1773) Testaments, fulls solts
(1712 – 1734) Testaments, fulls solts
(1734 – 1791) Testaments, fulls solts

ADDENDA documentació procedent d’Ardèvol 12-VI-2006
Baptismes
27.- (1782 – 1860) Llibre, cobertes de pell
NSV.JPF
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28.- (1851 – 1951) Llibre, amb índex, coberta cartró
29.- (1951 – 1976) Llibre, amb índex, enquadernació moderna
30.- (1903 – 1943) Llibre de partides recompostes, coberta cartró
Matrimonis
31.- (1721 – 1860) Llibre, coberta de pell
32.- (1851 – 1958) Llibre, amb índex, coberta de cartró
Defuncions
33.- (1780 – 1860) Llibre, coberta de pell, les 3 primeres planes estan molt desfetes
34.- (1851 – 1954) Llibre, amb índex, coberta de cartró
35.- (1951 – 1976) Llibre, enquadernació moderna
ADDENDA: (13-IX-2012, Ardèvol)
36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.-

(s. XVI – XVII) Testaments
(1987 – 1996) Comptes, obres i patrimoni
(1988 – 1999) Avisos sagramentals
(1712 – 1721) Llibre de contractes (3 plecs)
(1775) Consueta
(1735 – 1828) L’obra de Su i de sant Just (6 plecs)
(1680 – 1685) Llibre de Priores del Roser (fulls en 16au.)
(1689 – 1865) Llibre de comptes dels Confrares del Roser. Cobertes de pell
(1712 – 1866) Llibre de les Priores del Roser de sant Just. Sense cobertes
(1718 – 1797) Comptes varis (diversos fulls i plecs)
(s. XVI – XVIII) Llibre de comptes i llevador de censos (la part antiga correspon
a la Cerdanya i a l’Alt Urgell). Cobertes de pell
(1697 – 1866) Comptes de les priores del Roser de Su. Llibre, cobertes de pell
(1656 – 1669) Comptes del bací de les ànimes. Llibre, sense cobertes
(1738 – 1775) Repartiment del cadastre de la Quadra de Su. Plecs, anys:
1738, 1739, 1744, 1746, 1751, 1753, 1754, 1764, 1765, 1775
(1804 – 1895) Testaments, 4 plecs de fulls solts
(s. XIX) Llista del compliment pasqual de Sant Just, sense data fixa
Documentació parroquial
(s. XVI – XIX) Documentació notarial vària

Addenda 22-XII-2016
54.55.56.57.58.59.60.-

(1601 – 1618) Baptismes (plec) + (1635 – 1648) posat dins nº2
(1602 – 1667) Matrimonis (plec)
(1642 – 1668) Òbits (plec)
(1583 – 1736) Capítols matrimonials (plecs)
(1660 – 1725) Testaments (2 testaments)
(1732 – 1785) Misses i aniversaris (Quadern, sense cobertes)
(s. XVII – XIX) Confraria del Roser de Sant Just (fragment de llibre, fragment
de cobertes de pell)
61.- (1715 – 1946) Compliment pasqual (plecs)
62.- (1980) Recull fotogràfic de les cases i esglésies de la parròquia (6 folis, 45 fotos)
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