Cercs (Pont de Rabentí)
Parròquia: Sant Jordi
Sufragànies:
Municipi: Cercs
Comarca: Berguedà
Notes: antigament el Pont de
Rabentí
LLIBRES SAGRAMENTALS
Baptismes
1.2.3.4.5.-

(1941 – 1953) Llibre, coberta cartró, 200 pàgines, amb índex
S'hi troben partides refetes des de 1872 amb índex
(1918 – 1935) Partides refetes. Llibre, coberta cartró, 64 folis, amb índex
(1954 – 1976) Llibre, coberta cartró, 100 folis numerats + llibret d'índex
(1889 – 1940) “Libro de bautismos” (són partides refetes, amb índex) 47 folis
(1977 – 1989) (fitxes)

Confirmacions
6.-

(1947 – 1966) “Libro de Confirmaciones” Llibre, coberta cartró

Matrimonis
7.8.-

(1939 – 1976) “Libro I de Matrimonios” (algunes partides reconstruïdes)
Llibre, coberta cartró, 62 fulls numerats, sense índex
Índex del llibre de matrimonis. Llibreta

Òbits
9.10.11.12.-

(1939 – 1976) “Libro I de Defunciones” Llibre, coberta cartró, 57 f. numerats
(1939 – 1976) Índex de les defuncions. Llibreta
(1977 – 1986) bloc de fitxes
(1986 – 1994) bloc de fitxes

ADMINISTRACIÓ PARROQUIAL
13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.NSV.JPF

(1947 – 1972) Casa Rectoral. Llibreta, coberta cartró
a) (1946) Inventari d’objectes i béns. Llibreta
b) (1939) Inventari de l’arxiu parroquial. Llibreta
(s. XX) Obres parroquials. Carpeta amb fulls solts (factures, cartes, comptes ...)
Dibuixos de M. Garreta sobre santa Maria. Quatre dibuixos més una postal
Documents parroquials (permisos, certificats). Carpeta amb fulls solts
Documentació parroquial vària. Carpeta amb fulls solts
(1948 – 1952) Catecisme escolar. Llibre, coberta cartró, 100 pàgines
(s. XX) Mn. Pere Boixader, elements biogràfics. Carpeta amb fulls solts
(1944 – 1953) Expedients matrimonials. Plecs i fulls solts
(1954 – 1964) Expedients matrimonials. Plecs i fulls solts
(1966 – 1988) Expedients matrimonials. Plecs i fulls solts
(1939 – 1942) Documents matrimonials. Plecs i fulls solts
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25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.-

NSV.JPF

(1943) “Registro de guies”
(1939 – 1979) Priores del Roser
(1939 – 1997) “Obra Pia de culto i clero”
(1982 – 1998) “Apostolado de la Oración”
(1948 – 1977) “Filial”
(1949 – 1996) “Misas pro populo”
(1951 – 1975) “Pro Papa y Seminario”
(1945 – 1999) “Predicació”
(1949 – 1998) “Almas”
(1957 – 1998) “Colectas”
(1940 – 1947) “Libro de cuentas de la Parroquia del Pont de Raventí”
(1948 – 1977) “Libro de cuentas”
(1940 – 1970) “Santos y fondos de almas”
(1977 – 1998) Comptes parroquials
(1976 – 1979) Diari de comptes
(1961) Escola parroquial “La Llar”
(1955 – 1986) “Saló Parroquial”
(1934 – 1947) Comptes diversos (“Diari”)
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