Pinós
Parròquia: Sant Vicenç
Sufragànies: Cuiner
Municipi: Pinós
Comarca: Solsonès
Notes:

LLIBRES SAGRAMENTALS
Baptismes
1.-

2.-

3.-

(1566 – 1749) Totum. Plecs, sense coberta
(1633 / 1636 / 1741 / 1749) Confirmacions
(1566 – 1667) Baptismes
(1630 – 1664) Excomunicats
(1628 – 1725) Òbits
(1632 – 1665) Matrimonis
(1665 – 1744) Llibre de baptismes i matrimonis. Cobertes de pell
(1665 – 1743) Baptismes
(1665 – 1744) Matrimonis
(1743 – 1830) Llibre de baptismes i matrimonis. Cobertes de pell
(1743 – 1830) Baptismes
(1744 – 1823) Matrimonis
(1830 – 1851) veure nº 51
(1851 – 1896) veure nº 52
(1896 – 1930) veure nº 51
(1931 – 1975) veure nº 53

Confirmacions
(1633 / 1636 / 1741 / 1749) veure nº 1
4.- (1701 – 1929) Llibre, cobertes de pell
(1954, 1960, 1966, 1976) veure nº 53
Matrimonis
5.-

a) (1595 – 1619) Un plec, sense coberta
(1632 – 1665) veure nº 1
(1665 – 1744) veure nº 2
(1744 – 1823) veure nº 3
b) (1830 – 1856) Plecs de matrimonis i òbits. Fulls solts
(1830 – 1851) Matrimonis
(1831 – 1856) Òbits
(1852 – 1929) veure nº 54
(1931 – 1976) veure nº 53

Defuncions
c) (1572 – 1620) Un plec, sense cobertes
(1628 – 1725) veure nº 1
(1831 – 1856) veure nº 5b
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(1852 – 1929) veure nº 55

ADMINISTRACIÓ PARROQUIAL
Aniversaris i celebracions
6.-

(s. XVIII – XIX) Misses, fundacions, comptes de Cuiner, confraries.
Plecs, coberta de cartró

Visita pastoral i documents episcopals
7.8.-

(1647 – 1954) Decrets de visita i altres documents. Llibre, cobertes de cartró
(s. XVIII – XIX) Documentació episcopal
a) (s. XIX) Cartes pastorals. Plecs
b) (s. XVIII – XIX) Documents papals i reials (butlles). Fulls solts
c) (s. XVIII) Decrets episcopals. Fulls solts

Consueta
9.-

(s. XVII – XX ) Consuetes
a) (s. XVII) Llibreta, cobertes de pell
b) (s. XVIII) Llibreta, cobertes de cartró
c) (s. XX) Llibreta, cobertes de cartró

Inventaris parroquials
10.- (s. XVI – XX) Inventaris parroquials
a) (s. XVI – XX) Inventaris varis, fulls solts
b) (s. XX) Inventari de l’arxiu parroquial. Llibreta, cobertes de cartró
c) (1946) Inventari d’objectes de culte i la rectoria. Llibreta
d) (1952) Inventari d’objectes de culte i la rectoria. Llibreta
Comptes i factures
11.12.13.14.15.-

(1701 – 1891) Comptes varis. Plecs i fulls solts
(1838 – 1956) Comptes de Culte. Llibre, cobertes de pell
(1897 – 1965) Comptes de Casa Rectoral. Llibre, cobertes de cartró
(1941 – 1967) Comptes Novenari. Llibre, enquadernació moderna
(1912 – 1951) Comptes i comprovants. Fulls solts

Fundacions de beneficis
16.- (s. XVII – XIX) Fundacions de Beneficis. Plecs
Correspondència
17.- (s. XX) Comunicacions i documents oficials. Fulls solts
Confraries i associacions
18.- (1616 – 1958) Confraria del Roser. Llibre, cobertes de pell
19.- (1785 – 1920) Llibre dels Priors de les confraries. Cobertes de cartró
20.- (1618 – 1737) Comptes de Priors del Roser. Llibre, cobertes de pell
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21.- (1867 – 1939) Comptes de Priors del santuari.
Llibre, cobertes en mal estat, dins les cobertes d’un altre llibre
Vària
22.- (1892 – 1964) Expedients matrimonials. Plecs i fulls solts

DOCUMENTACIÓ NOTARIAL
Manuals
23.- (1596 – 1688) Manuals notarials. Llibre, cobertes de pergamí
Capítols matrimonials
24.- (1590 – 1700) Fulls relligats, amb índex
25.- (1600 – 1698) Llibre, amb índex, cobertes de cartró
26.- (1706 – 1803) Llibre, amb índex, cobertes de cartró
Testaments
27.28.29.30.31.-

(1600 – 1785) Fulls relligats. Amb índex
(s. XVI) Plecs i fulls solts
(1600 – 1718) Fulls relligats. Amb índex. Cobertes de cartró
(1719 – 1823) Fulls relligats. Amb índex. Fragment de cobertes de cartró
(1842 – 1924) Llibre, cobertes cartró
(1842 – 1844) Testaments
(1893 – 1924) Notes sobre el pregaries per la pluja
32.- (1783 – 1897) Testaments. Fulls solts (1879 un permís de Roma per casar-se)

Actes notarials
33.34.35.36.37.38.-

(1504 – 1792) Fragment d’un manual notarial i actes notarials. Plecs i fulls solts
(1706 – 1733) Actes notarials, amb índex. Plecs relligats, sense cobertes
(s. XVII – XIX) Actes notarials. Fulls solts
(1711 – 1779) Actes notarials, amb índex. Fulls relligats, coberta de cartró
(s. XVI – XVIII) Actes notarials, testaments, procures. Fulls solts
(s. XVI – XVIII) Actes notarials, inventaris, testaments. Fulls solts

Vària
39.- a) (s. XVI – XVIII) Varis
(1585) Plec de comptes de Cuiner i Pinós
(1778) Capítols matrimonials
b) (s. XVIII – XX) Documentació vària. (cartes, notes històriques, goigs,
impresos, Caritas, ... ). Llibretes i fulls solts
40.- (1879 – 1926) Compliment pasqual. Llibre, cobertes de cartró
41.- (1927 – 1936) Compliment pasqual. Llibre, cobertes de cartró
42.- (1939 – 1960) Compliment pasqual. Llibre, cobertes de cartró
43.- (s. XIX – XX) Santuari de Pinós. Documents i notes. Fulls solts
44.- (1962 – 1966) Priores del Santuari. Quadern, cobertes de cartró
45.- (1957) “Status Animarum” casa Torra. Fitxes
46.- (1957 – 1958) “Status Animarum” cases Codony, Plans i Casanova. Fitxes
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47.- (1957 – 1962) “Status Animarum” cases Caseta, Cuiner, Cuineret, Nadal,
Vilalta, Hostal, mas de l’Hort, Serafí, Ros, Marbà, Codina, Centelles, Caselles,
Fitó. Fitxes
48.- (1957 – 1959) “Status Animarum” cases Morros i Massana. Fitxes
49.- (1957) “Status Animarum” casa Torrents. Fitxes
50.- (1965 – 1967) Comptes de la parròquia i del santuari. Fulls solts
ADDENDA 05-IX-2012

LLIBRES SAGRAMENTALS
51.- (1830 – 1896) Llibre de Baptismes, cobertes de pell
(1830 – 1851) amb índex
(1896 – 1930) amb índex
52.- (1851 – 1896) “Llibre de Baptismes”, amb índex incomplert. Cobertes de pell
53.- (1931 – 1976) Tòtum. Llibre, enquadernació moderna
(1931 – 1975) baptismes, amb índex.
(1954, 1960, 1966, 1976) confirmacions.
(1931 – 1976) matrimonis, amb índex.
(1931 – 1976) òbits, amb índex.
54.- (1852 – 1929) “Llibre de Esposoris”, amb índex incomplert. Cobertes de pell
55.- (1852 – 1929) “Llibre de Òbits”, amb índex. Cobertes de pell

ADMINISTRACIÓ PARROQUIAL
56.57.58.59.60.-

(1976 – 1992) Expedients matrimonials. Plecs i fulls solts
(s. XX) Notificacions de confirmació, matrimoni, defunció. Fulls solts
(1979 – 2008) Comptes parroquials. Plecs i fulls solts
(s. XX – XXI) Administració parroquial (terres, tractes, finques). Fulls solts
(s. XX – XXI) Documentació diversa del Santuari de Pinós. Fulls solts

VÀRIA
61.62.63.64.-

(1593 – 1879) Compliment Pasqual. Plecs relligats, cobertes de cartró
(1897 – 1976) “Llibre de Misses de les terres”. Llibre, cobertes de cartró
(1957 – 1976) “Mayor”. Comptes. Llibre, enquadernació moderna
(1939 – 1976) “Mayor”. Comptes. Llibre, enquadernació moderna

ADDENDA 16-V-2014
ARXIU DE SANTA MARIA DE LA SERRA DE PINÓS
65.- (1523 – 1772) Documents referents al santuari. Plec sense cobertes
66.- (1698) Fragment d’un plet per la casa del Santuari. Plec, sense cobertes
67.- (1737 – 1801) Inventaris i excomunions.
Llibre desfet, només té la tapa del darrere, coberta de pell.
68.- Concòrdia entre Pinós, Ardèvol i el santuari sobre les almoines de les misses.
Cobertes de pergamí escrit el 1583.
69.- (1778) Fitació i divisió dels termes de Pinós i Ardèvol vora el santuari.
Les cobertes són de pergamí escrit el 1567, en mal estat.
70.- (1778) Relació dels experts sobre la divisió dels termes de Pinós i Ardèvol.
71.- (1811) Festa del Perdó, enmig de soldats. Un full
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Administració del santuari
72.- (s. XVII – XVIII) Fundacions. Llibre, cobertes de pell.
73.- Fundacions: Reducció al 3% dels censals (Reial Decret de 1750) i la seva
aplicació. Plecs relligats, cobertes de pell.
74.- (1680 – 1737) Comptes de l’administració del santuari. Llibre, cobertes de pell
75.- (1756 – 1761) Comptes de l’administració del santuari, un plec.
76.- (1794 – 1925) Comptes de l’administració del santuari. Llibre, sense cobertes
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