Madrona
Parròquia: Sant Pere
Sufragànies: Santes Creus,
Sant Antoni
Municipi: Pinell de Solsonès
Comarca: Solsonès
Notes:

LLIBRES SAGRAMENTALS
Baptismes
1.2.-

(1615 – 1669) Llibre, sense coberta
a) (1753 – 1844) Llibre, coberta de pell
b) (1753 – 1843) Índex del llibre anterior, plec
3.- a) (1844 – 1908) Llibre, amb índex, cobertes de pell
(1844 – 1851) (1901 – 1930) Baptismes
(1895 – 1905) Òbits
b) (1852 – 1903) Totum, llibre, cobertes de cartró
(1852 – 1901) Baptismes, amb índex
(1852 – 1895) Òbits
(1853 – 1903) Matrimonis
(1931 – 1975) veure nº 64
Matrimonis
4.-

a) (1670 – 1852) Llibre, amb índex, cobertes de pell
(1853 – 1903) veure nº 3b
b) (1906 – 1930) Llibre, amb índex, cobertes de pell
(1931 – 1963) veure nº 65

Defuncions
5.6.-

(1670 – 1763) Llibre, cobertes de pell
a) (1764 – 1839) Llibre, cobertes de pell
b) (1839 – 1851) Llibre, cobertes de pell
(1852 – 1895) veure nº 3b
c) (1904 – 1930) Llibre, amb índex, cobertes de pell
(1931 – 1976) veure nº 66

ADMINISTRACIÓ PARROQUIAL
Aniversaris i celebracions
7.-

(1730 – 1901) Llibre d’aniversaris i fundacions, sense coberta

Inventaris Parroquials
8.-
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(1513 – 1742) Inventaris de bens de diverses cases, fulls solts
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Comptes i factures
9.- (1537) Llibre de rebudes del fogatge del poble, coberta pergamí
10.- (1613 – 1618) Llibre debitoris, arrendaments, sense coberta
11.- a) (1678 – 1935) Llibre de comptes de Sant Antoni, cobertes de pell
b) (1946 – 1982) Comptes de fàbrica, coberta cartró
Llevadors de rendes, censals, capbreus parroquials
12.- (1518 – 1784) Documentació varia, plecs i fulls solts
(1784) Fundació d’un aniversari. Plec
(1579 – 1589) Judicacions. Dos plecs
(1568 – 1655) Capitulacions
(1518 – 1624) Concòrdies
(1562 – 1610) Donacions
(1536 – 1659) Varis (actes, dispensa, visura, ...)
(1530 – 1689) Varis (actes, censals, arrendaments, ...)
(1533 – 1595) Baronia dels Josa (sagrament i homenatge, ...)
Cens parroquials
13.- (1530 – 1779) Família Terme, inventaris, testaments. Fulls solts
14.- (1782 – 1795) Desmembració de Madrona. Plecs i fulls solts
Intent de passar unes cases de la parròquia de Madrona a la de Sallent
Confraries i associacions
15.- (1605) Confraria del Roser, cobertes de pell (Primer full pintat)
16.- a) (1620 – 1668) Capbreu, coberta de pergamí
b) Llicències per reconstruir la capella de Massana i construir la de Sangrà
17.- (1670 – 1809) Confraria del Roser, cobertes de pell
18.- (1673 – 1935) Confrares del Roser, coberta de pell
(1669) Consueta
Vària
19.- (1514 – 1563) Diversos, fulls
20.- (1516 – 1825) Delmes particulars, fulls

DOCUMENTACIÓ NOTARIAL
Manuals
21.22.23.24.-

(1551 – 1553) Manual notarial, coberta de pergamí
(1565) Manual de testaments, sense coberta, en 8au
(1547) Manual de testament, sense coberta en 8au
(1558 – 1559) Manual notarial de Antoni Torrens, sense coberta

Capítols matrimonials
25.- (1493 – 1592) Capítols matrimonials. Plecs i fulls solts (a – d)
26.- (1592 – 1599) Capítols matrimonials. Fulls solts i plecs
27.- (1600 – 1617) Capítols matrimonials. Fulls solts i plecs (a – b)
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28.- (1632 – 1708) Capítols matrimonials. Fulls solts i plecs (a – b)
Testaments
29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.-

(1441 – 1759) Testaments Casa Jou Vell i Sant Joan, fulls
(1511 – 1779) Casa Caballol, fulls
(1516) Testaments, àpoques sense coberta en 8au
(1531 – 1770) Casa Avellana, fulls
(1531 – 1749) Testaments de Pinell, fulls
(1546 – 1767) Casa Formiguera, fulls
(1555 – 1764) Casa Caellas, fulls
(1561 – 1699) Testaments de francesos, fulls
(1563 – 1686) Lloberola, fulls
(1572 – 1727) Cases Viladebatg, Junyent, Villaró, fulls solts
(1573 – 1766) Casa Huguets, Alzinosa, fulls
(1577 – 1778) Casa Santesmases, fulls
(1585 – 1682) Caterina Pejoan i Jaume Formiguera, fulls
(1589 – 1732) Testament de Sanaüja, fulls
(1589 – 1766) Casa Sant Mer, fulls
(1593 – 1698) Altés, Oliana, Miraver, .... fulls.
(1597 – 1699) Pexó, Solà, Balasch, Nogués, fulls
(s. XVI – XVIII) Testament de cases, fulls
(s. XVI – XVIII) Testament de cases, fulls
(s. XVI – XIX) testament de cases, fulls
(1602 – 1831) Testament Casa Massana, fulls
a) (1643 – 1764) Casa Vilaginés, Codina, fulls
b) (1511 – 1848) Casa Codina i caseta de sant Romà. Fulls solts
51.- a) (1664 – 1716) Testament Sangrà àlies Caballol del Pla, fulls
b) (1511 – 1780) Casa Sangrà. Fulls solts
52.- a) (1800 – 1850) Testaments. Fulls solts
b) (1850 – 1900) Testaments. Fulls solts

Processos
53.- a) (1511 – 1788) Actes notarials diversos. Fulls solts
b) (1520 – 1638) Debitoris. Fulls solts
c) (s. XVI – XVII) Procures, treves, processos, ... Fulls solts
d) (s. XVI – XVII) Àpoques. Fulls solts
e) (s. XVI – XIX) Censals, patrimoni, possessions, comptes, ... Fulls solts
f) (1805 – 1806) Disputes sobre el pagament del novè. Fulls solts
54.- (s. XIX – XX) Anotacions i expedients matrimonials, còpies dels goigs de santa
Madrona. Plecs i fulls solts
55.- (1915 – 1958) Comptes varis
56.- (1563 – 1672) Empares i bans d’Antoni Torrens, coberta pergamí en 8au
ADDENDA 06-VI-2015
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(1986) Treball fi de curs sobre projecte de restauració de l’antiga església
(1789 – 1918) Compliment pasqual. Llibre, sense cobertes
(1847 – 1868) Comptes de l’obra. Quadern
(s. XIX) Documentació sobre terres. Fulls solts
(s. XIX – XX) Documentació vària. Fulls solts
(s. XIX – XX) Consentiments matrimonials. Fulls solts
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63.- (s. XVIII – XX) Documentació variada
ADDENDA 17-01-2019
64.- (1931 – 1979) Llibre, enquadernació moderna
(1931 – 1975) Baptismes, amb índex
(1955 – 1979) Madrona + Pinell + Sant Climenç + Miravé
(1941 – 1971) Confirmacions
65.- (1931 – 1963) Matrimonis. Llibre, amb índex, enquadernació moderna
66.- (1931 – 1976) Òbits. Llibre, amb índex, enquadernació moderna
67.- (1756) Cadastre de Madrona. Plec, sense cobertes
68.- (1959 – 1988) Quadern
(1959 – 1968) Càritas parroquial de Madrona (aliments)
(1982 – 1988) Comptes de la parròquia
69.- (s. XVIII – XXI) Varis
Qüestionari 1946, programes festa major, terres, comptes, obres, rebuts,
factures, circulars, notificacions, llicències de sepultura, ...
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