Miraver
Parròquia: Sant Pere
Sufragànies: Sant Climenç
Municipi: Pinell de Solsonès
Comarca: Solsonès
Notes: el 1896 es segrega Sant
Climenç i passa a ser filial de Pinell.
Mes endavant es annexada com a
sufragània a Sant Climenç

LLIBRES SAGRAMENTALS
Baptismes

1.2.-

3.-

4.5.-

(1549) veure nº 23
(1555 – 1635) Llibre, coberta fragment de pergamí musical
(1649 – 1709) Llibre de baptismes i comptes, sense coberta
(1649 – 1683) Baptismes
(1680 – 1709) Comptes
(1649 – 1788) Llibre de baptismes i confirmacions, coberta de pell
(1649 – 1788) Baptismes
(1842 – 1923) Confirmacions
(1789 – 1831) Llibre, coberta de pell
a) (1832 – 1851) Baptismes i matrimonis, coberta de pell
(1832 – 1851) Baptismes, amb índex
(1888 – 1929) Matrimonis, amb índex
b) (1852 – 1868) Llibre, amb índex, cobertes de cartró
c) (1862 – 1920) Llibre reconstruït l’any 1948, amb índex, coberta cartró
(1937 – 1977) veure nº 34

Confirmacions
(1842 – 1923) veure nº 3
Matrimonis
6.7.-

(1590 – 1669) Llibre, sense coberta
a) (1680 – 1851) Llibre, coberta de pell
b) (1852 – 1888) Llibre, amb índex, coberta de cartró
(amb consentiments paterns)

Defuncions
8.9.10.11.12.-
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(1631 – 1646) Llibre, coberta cartró
(1649 – 1669) Llibre, sense coberta
(1669 – 1787) Llibre, coberta de pell
(1787 – 1852) Llibre, coberta de pell
a) (1852 – 1866) Llibre, cobertes de cartró
b) (1866 – 1978) Llibre, amb índex, cobertes de cartró
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Vària: compliments pasqual, consentiments matrimonials
13.- (s. XIX – XX) Llibre compliment pasqual, sense coberta MOLT MAL ESTAT
(1940 – 1952) veure nº 26
(1948 – 1967) veure nº 30

14.- (s. XIX – XX) Consentiments matrimonials, fulls solts

ADMINISTRACIÓ PARROQUIAL
Aniversaris i celebracions
15.- (1797 – 1834) Bací de ànimes, coberta de pell
Visita pastoral i documents episcopals
16.- (s. XVIII – XIX) Cartells de visita, plec de fulls relligats
Comptes i factures
17.- a) (s. XIX – XX) Comptes parroquials
b) (s. XVI – XIX) Documentació notarial
Llevadors de rendes, censals, capbreu parroquial
18.- (1680 – 1735) Llibre de contractes notarials, coberta de pell
Llegats piadosos, causes pies, fundacions de beneficis
19.- (1738 – 1875) Llibre fundacions, coberta pergamí
Confraries i associacions
20.- (1695 – 1930) Comptes d’obra i confraries de Miraver. Llibre, coberta de pell
21.- (1953 – 1734) Compte contractes de confraria, coberta pergamí

DOCUMENTACIÓ NOTARIAL
Capítols matrimonials i expedients matrimonials
22.- (s. XVII) Capítols matrimonials, amb índex, plec de fulls relligats
Testaments
23.- (1549 – 1558 – 1562 – 1565) Testaments, coberta pergamí
(hi han baptismes de 1549)
24.- (s. XVII – XIX) Testaments. Fulls solts
ADDENDA
25.- (s. XX) Consueta, inventaris, associació de la Sagrada Família. Llibre, coberta
cartró
NSV.JPF
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26.- (1940 – 1952) “Llibreta de Compliment Pasqual”
27.- a) (1949 – 1967) Documents parroquials varis. Fulls solts
b) (s. XX) Expedients matrimonials
28.- (1952 – 1967) “Libro de confirmaciones”. Llibre, cobertes de cartró
29.- (1911 – 1976) Culte, obra i fundacions. Llibre, cobertes de cartró
30.- (1896 – 1970) “Llibre dels confrares del Roser”
(1850 – 1942) Llista dels confrares del Roser
(1954 – 1970) Priors i priores del Roser
(1948 – 1967) “Status Animarum”
31.- (1897 – 1969) Comptes de la rectoria i les seves terres. Llibre, coberta cartró
32.- (1940 – 1972) Comptes aprovats. Fulls solts
33.- (1825 – 1895) Testaments. Fulls solts
ADDENDA 17-01-2019
34.- (1937 – 1977) Baptismes. Llibre, enquadernació moderna
35.- (1965 – 1976) Varis. Plecs i fulls solts
Terres, projecte instal·lació elèctrica església parroquial, permís consagració
altar major 1970, inventari objectes de culte, reducció d’una fundació.
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