Castelltort
Parròquia: Sant Climenç
Sufragànies: Guixers
Municipi: Guixers
Comarca: Solsonès
Notes:

LLIBRES SAGRAMENTALS
Baptismes

1.-

2.-

(1568 – 1602) veure nº 26
a) (1602 – 1629) Totum, sense coberta
(1612 – 1616) Matrimonis
(1602 – 1614) Òbits
(1602 – 1616) Baptismes
(1619 – 1929) Actes notarials
b) (1616 – 1646) Totum. Llibre, sense coberta.
(1616 – 1645) baptismes
(1617 – 1633) matrimonis
(1617 – 1631 / 1646) òbits
Confirmacions, alguns capítols i testaments.
(1647 – 1851) Llibre de baptismes i confirmacions. Coberta de pell.
(1647 – 1851) baptismes
(1773 – 1858) confirmacions
(1662 – 1682) – veure nº 29, esborranys

Matrimonis

3.-

(1612 – 1616) veure nº 1a
(1617 – 1633) veure nº 1b
(1681 – 1851) Llibre, coberta de pell

Defuncions

4.-

(1573 – 1574) veure nº 21
(1602 – 1614) veure nº 1a
(1617 – 1631) veure nº 1b
(1681 – 1851) Llibre, coberta pergamí, 71 fulls

Confirmacions

5.-

(s. XVII) veure nº 1b
(1680) 1 full sol
(1773 – 1858) veure nº 2

Compliment pasqual

6.-
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(1574 – 1575) veure nº 21
a) (1802 – 1897) Compliment pasqual, plecs
b) (1939 – 1953) Llibreta de compliment pasqual i comptes
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(1939 – 1945) Compliment pasqual
(1947 – 1953) Comptes de les terres de la rectoria
Confraries i associacions
7.-

(1705 – 1895) Confrares del Roser. Llibre, coberta de pell

Comptes
8.9.10.-

(1480 – 1493) Comptes. Llibre, coberta de pell (a l’interior 1 capítol s. XVII)
(1685 – 1690) Comptes de l’obra de Guixers
(s. XX) Comptes
a) (1908 – 1927) Llibreta de comptes varis
b) (1909 – 1935) Llibreta de comptes (1 rebut de 1950 d’una imatge de
sant Josep) (obres missionals pontifícies)
c) (1909 – 1940) Llibreta de comptes varis

DOCUMENTACIÓ PARROQUIAL
11.12.13.14.15.16.17.-

(1702 – 1877) Visites pastorals. Fulls relligats, sense coberta
(s. XVIII – XIX) Decrets de visita pastoral
(s. XVIII – XIX) Decrets episcopals i reials
(1775 – 1791) Misses “Pro populo”. 1 plec
(s. XVIII – XIX) Delmes. Fulls solts
(1709 – 1834) Fundacions
(s. XX) Correspondència (2 cartes i una llibreteta amb còpies de cartes)

Vària
18.-

(s. XVIII – XIX) Documents varis
a) (1799) Benedicció d’una campana
b) (1818) Carta de pagament (Montcalp)
c) (1833) Llista de difunts del període 1825 – 1830
d) (1863) Possessió del curat de Castelltort
e) (1867) Diploma
f) (s. XIX) Nota
g) (1908) Expedient de mèrits de Mn. Joan Costa Vilalta
h) (1913) Partida de baptisme de Teresa Valielles Pujol, 1768 (Sisquer)
i) (1934) Contracte d’arrendament de la casa Costa de Guixers entre la
“Cooperativa de Fluido Eléctrico, S.A” i Josep Viladot Sala de Berga
j) (1939) Partida de baptisme de Concepció Ribera Coma, 1920
(Sant Llorenç de Morunys)
k) (1946) Informació financera

DOCUMENTACIÓ NOTARIAL
Capítols matrimonials
19.-

(s. XVI – XVIII) Capítols matrimonials. Fulls solts

Testaments
20.NSV.JPF

(s. XVI) Testaments. Fulls solts (també 1 capítols matrimonials i 1 full d’actes)
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21.-

(s. XVI) Testaments. Fragment de manual notarial
Amb òbits [1573 – 1574 (3 òbits)] i fragments de compliment pasqual de 1574 – 1575

22.23.24.-

(1605 – 1608) Testaments (hi han dos actes de 1621)
(s. XVII) Testaments. Fulls solts
(s. XVIII) Testaments. Fulls solts

Manuals notarials
25.26.27.28.29.30.31.32.33.-

(1563 – 1680) Manual notarial. Fragment, sense coberta
(1568 – 1603) Manual notarial. Fragment, sense coberta
Amb baptismes 1568 – 1602, 32 baptismes, no son anys consecutius
(1574 – 1577) Manual notarial. Fragment, sense coberta
(1601 – 1629) Manual notarial. Fragment, sense coberta
(1608 – 1631) Manual notarial. Llibre, coberta de pell
Al final del llibre es troba un esborrany de baptismes de 1662 a 1682
(1611 – 1636) Manual notarial. Fragment, sense coberta
(1647 – 1671) Manual notarial. Llibre, coberta de pell
(s. XVI – XIX) Documents notarials varis. Fulls solts
(s. XVII) Formulari notarial. Llibre, coberta de pell

Censals
34.35.-

(1647) “Rúbrica de los censales reb la Iglésia de Sant Martí de Guisses”.
Llibre, coberta de pell.
(s. XVI – XIX) Censals. Fulls solts

36.-

(1650 – 1668 / 1703 – 1727) Bans i empares. Fulls solts

VALL DE LORD
37.38.39.-
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(1576 – 1586) Registre de la cúria de la Vall de Lord sobirana. Fragments
(1589 – 1601) Registre de la cúria de la Vall de Lord sobirana. Fragments
(1712 – 1738) Registre de la cúria de la Vall de Lord sobirana. Fragments

- 85 -

