Cardona (Col·legiata del castell, sant Vicenç)
Parròquia: Sant Miquel
Sufragànies:
Municipi: Cardona
Comarca: Bages
Notes:

DOCUMENTACIÓ VÀRIA
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.-

25.26.27.28.29.30.31.32.33.NSV.JPF

(1336 – 1345) Manual de Pere Groch, 137 folis.
(1386) Tros de manual, 50 f.
(1368) Tros de manual de capítols matrimonials. 36 folis (s/n).
(1391) Manual notarial, 177 f.
(1402) Manual de Joan Pelós, 193 f.
(1450) Procés d'apel·lació al comte de Cardona, s/n
(1477 – 1478) Procés de Celdoni Prat contra Antoni Rotgers, s/n.
(1516) Procés de la Comunitat de Preveres de S. Llorenç, 85 f. s/n.
a) (1392 – 1567) Plec de fulls esbarriats i trossos de manual.
b) Salteri d'Urgell, s/n.
(s. XIV – XVIII) “La Preciosa”. Copia de documents. 50 f. s/n.
(1648 – 1756) Llibre d'Actes i Acords de la Col·legiata, 56 f. escrits.
(1386 – 1825) “Llibre Major”. Possessions i comptes de la Col·legiata. 294 f.
(1784 – 1834) “Quitacions y Esmersos de las Fundacions” Llibre, 25 f. escrits.
(1800) “Fundacions de Mesonada” Llibre, 551 pàgines.
(1775 – 1850) Llibre començat per l'abat Don Lorenzo Ortiz de Zárate. Actes.
(1732 – 1751) Llibre “Heretat de las Comas”. Causa Pia de Mn. Pere Joan
Cardona, 135 f.
(1665, 1774, 1785) “Actes de las tres hortas”. Capbreu.
(1725) “Llibre de las Missas Rezadas ...”. 41 f.
(1812) “Llibre del fondo de la Obra de la Església”.
(1683) “Llibre de notas”. Capbreu de censos del Capítol de Canonges. 133 f.
(1816) “Manual de Censales ...”. 850 pàgines.
(1600 – 1852) “Cardona. Col·legiata”. Finques per senyoria (registre de
propietat). 208 pàgines escrites.
(1830) “Abacial de Cardona”. Abaciologi i altres notes. Priorat de Calaf. 570 p.
(s. XIX) Documents varis
(1812 – 1821) Impresos oficials sobre les Salines. Fulls solts
(1829) Arrendament dels delmes de Querol. Plec
(s. XIX) Plet entre Miquel Guixer i els canonges de Cardona. Fulls solts
(1725) “Índex” i recopilació d'actes del notari R. Miquel Mitjans (arxivat apart)
a) (1693) “Regestum Curiae Ducalis ...” Eleccions, cases, impòsits. 54 f.
b) (1721 – 1723) Arrendaments del Ducat.
(1648) Capbreu. 139 f.
(s. XVI – XVII) Documents diversos de la Col·legiata i de la Parròquia
(Capbreu de 1628, Franciscans)
(s. XVII) Documents notarials diversos.
(s. XVII - XVIII) Procés de les Oferines (1706 – 1716) i documents del s. XVII.
(s. XVIII – XIX) Plet de la matricitat de la Col·legiata sobre la Parròquia.
(s. XVIII) Documents diversos (Capbreus, llevadors, fundacions, possessions).
(s. XVIII) Censos i vendes.
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34.35.36.37.38.39.40.-

41.42.43.44.45.46.47.-

48.49.50.51.52.53.-

(s. XIII – XVIII) Documents (termes conflictius; Hospital; Molins, ...)
(1813) Procés dels canonges contra l'abat.
Comptes. Messonada.
(1716 – 1720) Correspondència (Col·legiata)
(1802 – 1851) Censals i vendes.
(1833) “Nova Col·legiata” i Desamortització.
a) (s. XVIII – XIX ) Varis
Llevador de censos del benefici de sant Agustí, cobertes de pergamí
musical; correspondència; comptes; carniceries
b) (s. XIX) Documents varis referents a un plet. Fulls solts
(s. XIX) Correspondència sobre la carnisseria i altres bens. Fulls solts
(s. XIX) Plet sobre l’Hostal Nou de Llobera. Plec
(s. XIX) Llevador de Mesonada. 2 quaderns: 12 f. i 41 f. quartilla.
(s. XVII) Ducat de Cardona contra la Jurisdicció eclesiàstica de Solsona.
(s. XVIII) “Llevador dels censos de oli ...”. Plec, sense cobertes
(s. XVIII) “Llevador de las rendas de la mensa Capitular ...” Plec
(s. XVII – XIX) Varis, plecs i fulls solts
(1624) testament Josep Llorens. Plec
(1644) Censal. Plec
(s. XIX) Rebuts dels hereus de Josep Sala. Fulls solts
(s. XVII – XVIII) “Notas de diferents senyorias que lo Sr. Abad ...” 5 plecs.
(1697 – 1725) Plec “Continuatur Manuale instrumentorum ...”.
(1766 – 1792) “Llevadó del Benefici de Sant Lluís ...”. Plec
(1730) Cardona. Imprès. Plet de la vila contra el duc.
(s. XVIII – XIX) Llevador de censos. Plec i fulls solts
(s. XVIII – XIX) Censals. Plecs
Mn. Joan Riba Fígols

54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.NSV.JPF

(1837 – 1838) Notes sobre el seu càrrec d’ecònom. Fulls solts
(1838 – 1864) Justificants de la seva carrera. Plec de fulls relligats
(1840) Correspondència rebuda. Fulls solts
(1841 – 1842) Correspondència rebuda. Fulls solts
(1843 – 1849) Nomenaments i correspondència. Fulls solts
(1844) Correspondència, notes sobre diners deixats i venda d’objectes de sal.
(1845) Correspondència rebuda i serra per tallar sal. Fulls solts
(1846) Correspondència rebuda i un alçat de la façana de la seva casa. Fulls solts
(1847) Correspondència rebuda. Fulls solts
(1848) Correspondència rebuda. Fulls solts
(1849) Microscopis (croquis); marbre de Sisquer; aparell per daurar; capellania
castrense; torn d’aire i serres; dècimes sobre el museu. Fulls solts
(1837 – 1860) Guies i permisos per extreure sal
(1850) Correspondència, calendari i notes. Fulls solts
(1851 – 1852) Correspondència i poesies. Fulls solts
(1852) Correspondència enviada i rebuda, notes del museu. Fulls solts
(1853) Correspondència, nomenament de vocal. Fulls solts
(1854) Correspondència. Fulls solts
(1855) Documents referents a l’exposició de sal a Paris. Fulls solts
(1855 – 1856) Correspondència. Altar del Roser de la Selva. Fulls solts
(1855 – 1859) Correspondència enviada per Clemente de Santoclides. Fulls solts
(1857) Comptes i correspondència. Fulls solts
(1858) Correspondència. (Carta de Biosca sobre una bruixa). Fulls solts
(1858 – 1859) Correspondència. Fulls solts.
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(Quadres de la Valldora; Monte – Pio Universal)
77.- (1859) Comptes i correspondència. Fulls solts
78.- (1860) Correspondència, notes sobre les criades
79.- (1860) Correspondència, diari el Telégrafo nº 304 on hi ha una notícia de
Cardona. Fulls solts
80.- (1861) Correspondència. Fulls solts
81.- (1862) Correspondència. Fulls solts
82.- (1863) Correspondència, calendari amb notes. (Correspondència de sant Antoni
Maria Claret; col·lecció enviada a l’Escorial; compra d’un missal). Fulls solts
83.- (1864) Correspondència. Fulls solts
84.- (1865) Documentació referent al Ribaloscopi. Fulls solts
85.- (1866) Correspondència; testamentaria de Bonaventura Cabana, rector
d’Ardèvol; documents sobre una exposició. Fulls solts
86.- (1866) Calendari amb notes i correspondència. Fulls solts
87.- (1869 – 1871) Documentació referent a la vicaria castrense i a condecoracions.
Fulls solts
88.- (1870) Correspondència i documentació referent al rector de la Llena. Fulls solts
89.- (1871) Correspondència. Fulls solts
90.- (1872) Correspondència. Fulls solts
91.- (1873) Correspondència. Fulls solts
92.- (1862 – 1870) Correspondència enviada per Ramon Pallerola. Fulls solts
93.- (s. XIX) Llibres escolars i correspondència.
94.- (1825 – 1836) Documentació personal de Mn. Riba (partides i nomenaments)
95.- (s. XIX) “El Ribalscopio, o las Vistas de Sal de Riba”. Plecs
96.- (1861) “Museo de Sal Gema”. Catàleg del museu. 3 llibres impresos
97.- (1865) “Diario,1347.” Comptes de la inversió del Ribaloscopi i d’objectes de
sal enviats a Barcelona. Quadern
98.- (s. XIX) Preus d'objectes de sal. Sense data. Quadern.
99.- (1863) “Sal. Elaboración de ... Coste de cuentas ...” Inventari i comptes. Llibre
100.- (s. XIX) “Algunos pormenores de las Iglesias, Villa y Castillo de Cardona”
volum nº 2. Llibre, cobertes de pell
101.- (s. XIX) “Mi secretario privado, Don Constante”. Llibre, cobertes de pell
102.- (s. XIX) Volum enquadernat de Mn. Riba. Efemèrides i discursos. Notes
històriques, llibre molt semblant a l’anterior
103.- (1844 – 1856) “A la buena amistat ...”. Llibre de signatures dels visitants
104.- (1856 – 1862) “El autor del presente museo se honra mucho con los nombres
...” Llibre de signatures dels visitants
105.- (1862 – 1869) “Album dnde constan los nombres ...” Al final hi ha una nota de
1871. Llibre de signatures dels visitants. Total 13536 visites en 25 anys.
106.- (1844 - 1863) “Album de visitants” “Impresiones y recuerdos de los que visitan
el museo ...” Llibre
107.- (s. XIX) Frenologia, documents diversos (classes, correspondència, cursos,
premsa) Fulls solts i plecs
108.- (s. XIX) “Arxiu de Leonci Soler.” Documents diversos referents a Mn. Riba
(testaments, comptes, correspondència, ...)
109.- (s. XIX - XX) Elements biogràfics de Mn. Riba (procedents de la Selva).
Fotografia i fragment dels jocs florals de 1914
Vicaria castrense
110.- (1804 – 1857) “Jurisdicció Eclesiàstica Militar” Documentació diversa.
111.- (1814 – 1867) Parròquia militar. (matrimonis, compliment pasqual,
documentació diversa). Fulls solts
NSV.JPF
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112.- (1855 – 1862) Pastoral militar. Plecs i fulls solts
Mn. Joan Serra Vilaró
113.- (s. XX) Documents varis (correspondència, notes, bibliografia, reculls de
premsa, ...) Plecs i fulls solts
114.- (s. XX) Fitxes dels pergamins conservats a Cardona. Fitxes nº 3 a 315, mancant
molts números entre elles.
Documentació vària
115.- (1946) “El Molino Papelero d'En Calvet. En Cardona 1754 – 1880”.
Ramon Gaya Massot, imprès 32 pàgines.
116.- (s. XX) Inventari dels fons documentals de Cardona conservats a l’Arxiu
Diocesà de Solsona i a la parròquia de Cardona
117.- (s. XX) Antic inventari del fons de Cardona conservat en aquest arxiu. Fitxes
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