Castellar de la Ribera
Parròquia: Sant Pere apòstol
Sufragànies: Sant Joan
Municipi: Castellar de la Ribera
Comarca: Solsonès
Notes:

Llibres Sacramentals
Baptismes
1.2.-

(1817 – 1852) – Llibre, coberta de pell
a) (1852 – 1877) Totum. Llibre, coberta de pell
(1853 – 1877) Baptismes, amb índex
(1851 – 1878) Òbits
(1852 – 1877) Matrimonis
b) (1878 – 1933) Llibre, coberta de pell

Matrimonis

3.-

(1852 – 1877) veure nº 2a
(1878 – 1931) Llibre, coberta de pell

Defuncions
4.5.-

(1817 – 1851) Llibre coberta de pell
(1851 – 1878) veure nº 2a
(1878 – 1931) Llibre coberta de pell

6.-

(1950 – 1962) “Status Animarum” fitxes

7.8.9.-

(s. XX) Proclames de matrimonis
(s. XX) Expedients matrimonials
(s. XX) Varis (parts d’expedients, permisos, certificats de baptisme ...)

DOCUMENTACIÓ PASTORAL
Institucions
10.- a) (s. XX) Apostolat de la oració (registre de socis). Llibreta
b) (s. XX) Apostolat de la oració (llibre de caixa). Llibreta
Culte
11.12.13.14.-

(1950 – 1967) Llibre de misses “pro populo”
(1950 – 1967) Llibre de “plato de almas”
(1950) Consueta
a) (< 1939) Col·lecció de documents varis, amb índex. Fulls solts
b) (1939 >) Col·lecció de documents varis, amb índex. Fulls solts
15.- (1948 – 1956) Conferències. Llibre
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ADMINISTRACIÓ PARROQUIAL
16.- Inventari de bens la parròquia. Llibreta
17.- Inventari de l’arxiu parroquial. Llibreta
Comptes
18.19.20.21.22.23.24.25.26.-

(1939 >) Còpia de comptes parroquials i fundacions
(1940 – 1979) Comptes de fundacions, Corpus, novenari, censals, misses
(1950 – 1967) Compres de la casa Rectoral
(1940 – 1979) Comptes del culte de la parròquia
(1971 – 1979) Documents i factures. Fulls solts
(1878 – 1943) Comptes de la capella dels Sants Apostols. Llibreta
(1955 – 1967) “Sección parroquial de caridad” “Libro de caja” + Ceuró
(1958 – 1962) “Sección parroquial de caridad” “Libro de almacén” + Ceuró
(1963 – 1970) Permisos de sepultura. Fulls solts

DOCUMENTACIÓ NOTARIAL
Vària
27.- (s. XX) Documentació judicial. Plecs
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