Clariana de Cardener
Parròquia: Sant Sadurní
Sufragànies:
Municipi: Clariana de Cardener
Comarca: Solsonès
Notes:

LLIBRES SAGRAMENTALS
Baptismes

1.-

2.-

3.4.-

5.-

6.-

(1517 – 1543) No consecutius. Veure nº 19
(1566 – 1704) – Llibre, 150 fulls, sense cobertes
(1566 – 1704) Baptismes
(1626 – 1658) Confirmacions
(1699 – 1769) – Llibre de batejats i confirmats, 193 fulls, coberta de pell.
(1699 – 1769) Baptismes
(1742) Confirmats
(1769 – 1777) – Plec de 18 fulls, sense coberta.
(1774 – 1905) – Llibre de batejats i confirmats, 244 fulls, coberta pell.
(1777 – 1851) Baptismes
(1774 – 1905) Confirmacions
(1876 – 1977) – Totum. Llibre, 200 pàgines, enquadernació moderna
(1876 – 1977) Baptismes , amb índex
(1933 – 1976) Matrimonis, amb índex
(1940 – 1977) Òbits, amb índex
(1950 – 1976) – Llibre, 100 pàgines, 12 partides de baptismes recompostes

Matrimonis
7.8.-

(1568 – 1696) – Llibre, 45 fulls, sense coberta
(1703 – 1851) – Llibre, 202 pàgines, 20x16 cm. Coberta de pell
(1933 – 1976) Veure nº 5

Confirmacions
(1626 – 1658) veure nº 1
(1742) veure nº 2
(1774 – 1905) veure nº 4
(1909 – 1960) veure nº 30
Defuncions
9.10.11.12.-
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(1560 – 1699) – Llibre, 100 fulls, 20x16 cm. Coberta pergamí.
(1700 – 1783) – Llibre, 240 fulls, 20x16 cm. Coberta de pell.
(1783 – 1851) – Llibre, 159 fulls, 20x16 cm. Coberta de pell.
(1852 – 1940) – Llibre, 361 pàgines, amb índex, coberta de pell.
(1940 – 1977) veure nº 5
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ACCIÓ PASTORAL
13.- a) (1608 – 1686) – Comptes de la Confraria del Roser. Coberta de pell
b) (s. XVIII) Llibre de comptes del Roser, sense coberta
c) (1609 – 1901) Llibre dels confrares del Roser, del Carme i de la Mercè
14.- (s. XVIII – XIX) – Llibre dels delmes, coberta de pergamí
15.- (1786 – 1885) – Compliment pasqual, plecs.

ADMINISTRACIÓ PARROQUIAL
16.- (1720 – 1864) – Llibre de l’obra, del Roser, i sant Isidre.
Comptes, inventaris i altres documents. Coberta de pergamí
17.- (1771 – 1953) – Llibre de fundacions de misses i aniversaris. Coberta de pell
18.- (s. XVI – XVIII) – Censals, àpoques, rebudes, comptes, ..., fulls solts

DOCUMENTACIÓ NOTARIAL
Manuals
19.- (1514 – 1565) – Manual notarial, Llibre, coberta de pell
(hi ha batejos barrejats 1517 -1543).
20.- (1543 – 1596) – Fragments de manuals notarials. Plecs, sense coberta.
21.- (1603 – 1675) – Manual notarial. Llibre, fragments de coberta de pergamí.
Testaments
22.- a) (1684 – 1685) – Plet per l’entrada de vi a Solsona, fulls solts
b) (s. XVII – XVIII) Testaments de casa Flotats, fulls solts
c) (1600 – 1630) Testaments, fulls solts
d) (1630 – 1650) Testaments, fulls solts
23.- a) (1651 – 1679) Testaments, fulls solts
b) (1680 – 1699) Testaments, fulls solts
24.- (1700 – 1739) Testaments, fulls solts, amb índex
25.- a) (1740 – 1759) Testaments, fulls solts
b) (1760 – 1799) Testaments, fulls solts
26.- (1800 – 1899) Testaments, fulls solts
27.- a) (s. XVI – XIX) Testaments, fulls solts
b) (s. XVI – XVIII) Capítols matrimonials, fulls solts
c) (s. XVII – XVIII) Inventaris, fulls solts
Vària
28.- (1868 – 1901) – Consentiment patern per casar-se, 11 unitats.
29.- a) (1770) Enquesta, plec sense coberta
b) (s. XVII) Concòrdies, censures, excomunions, fulls solts
c) (s. XVII – XVIII) Documents judicials, fulls solts
d) (s. XVIII) Administració parroquial, fulls solts
e) (s. XVIII) Cartes, fulls solts
f) (s. XVII) Varis, objectes de culte, sobre el ball, senyor de Pujol de Planés, ...,
fulls solts
g) (s. XVII – XVIII) Processos, fulls solts
h) (s. XVII – XVIII) Beneficis, fulls solts
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i) (s. XVII) Procures, fulls solts
ADDENDA 19-VI-2015
30.- (1909 – 1960) Confirmacions. Llibre, enquadernació moderna
31.- (1897 – 1956) Llibre de comptes. Cobertes de cartró
(1897 – 1956) Comptes de la rectoria
(1899) Comptes de l’hort
(1897 – 1947) Comptes de la vinya i terres de la rectoria
(1898 – 1909) Comptes de la casa i terres de Santa Àgueda
32.- (1911 – 1977) Llibre de comptes de l’obra de l’església i la rectoria.
33.- (1850 – 1977) Llibre de comptes de les confraries del Roser, del Carme i Sant
Isidre. Cobertes de cartró
34.- (1842 – 1980) Llibre de comptes, cobertes de cartró
Bací de les ànimes, còpies de testaments i fundacions
35.- (1911 -1977) Llibre de comptes, cobertes de cartró
Novenari d’ànimes i moviment parroquial de Santa Susanna i Clariana
36.- (1954 – 1976) Llibre de fundacions. Quadern, cobertes de cartró
Fundacions Garrigó; Flotats – Riu – Serra; Casals; Vilaseca Angrill;
dotació del rector
37.- (1956 – 1978) Quadern, cobertes de cartró
(1956 – 1976) Tributs aranzelaris
(1956 – 1978) Col·lectes diocesanes
38.- (1626 – 1897) Decrets de visita i còpies de circulars. Llibre, cobertes de cartró
39.- (s. XV – XVII) Documents varis
(1460 – 1467) Regest de documents amb la seva transcripció
(s. XVII - XVIII) Varis: capella de sant Miquel; fites; jurisdicció;
testaments; censal; donació; sobre terres; causa sobre santa Àgueda
40.- (1948 – 1976) Expedients matrimonials, amb índex. Plecs i fulls solts
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