Vallmanya
Parròquia: Sant Pere
Sufragànies:
Municipi: Pinós
Comarca: Solsonès
Notes:

LLIBRES SAGRAMENTALS
Baptismes
1.2.-

(1851 – 1930) Llibre, amb índex, enquadernació moderna
(1931 – 1976) Totum. Llibre, enquadernació moderna
(1931 – 1972) Baptismes, amb índex
(1932 – 1961) Matrimonis, amb índex
(1931 – 1976) Òbits, amb índex

Matrimonis
3.-

(1853 – 1930) Llibre, amb índex, cobertes de pell
(1932 – 1961) veure nº 2

Defuncions
4.-

(1852 – 1930) Llibre, amb índex, cobertes de pell
(1931 – 1976) veure nº 2

DOCUMENTACIÓ PARROQUIAL
5.6.7.8.-

(1759 – 1913) Decrets de Visita. Llibre, enquadernació moderna
(s. XVIII – XX) Documents oficials antics; llevador de censos, comptes, visites
(1829 – 1919) Llibre de Consueta, censals i misses, cobertes de pell
a) (1859 – 1887) Comptes de la Confraria de Nostra Senyora de l’Avellana.
b) (1939) Fotografia de la benedicció de la nova imatge de l’Avellana.
c) (s. XIX) Documents diversos referents a Nostra Senyora de l’Avellana.

ADDENDA: (12-VI-2006, Ardèvol)
9.-

10.11.12.13.14.NSV.JPF

Documentació vària:
a. (s. XVIII – XX) Documentació oficial
b. (s. XVIII – XIX) Documentació notarial
c. (s. XVIII) Vendes
d. (s. XVIII – XIX) Censals
e. (s. XVIII – XX) Documentació parroquial (Comptes, confraries, ...)
f. (1717 – 1737) Manual notarial
(1941 – 1968) Comptes parroquials. Fulls solts
(1947 – 1964) “Cepillo de Almas” i misses “pro populo”
(1965 – 1973) “Animes, col·lectes i aniversaris II”
(1919 – 1947) “Cepillo de Almas. Misas pro Populo”
(1974 – 1976) “Fundació Dr. Mosella”
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15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.-

NSV.JPF

(1960 – 1970) “Fundaciones Caja Diocesana: ...”
(1944 – 1966) “Sociedad del Clero: ...”
(1954 – 1970) “Associació de la Sagrada Família”
(1948 – 1966) “Colectas e inscripciones: Misiones”
(1966 – 1988) Expedients matrimonials. Fulls solts i plecs
(1948 – 1953) Obres: Església i casa rectoral. Pressupost, factures
(s. XX) Plànols (extrets)
(1966 – 1970) Obres
(1949 – 1973) Obres rectoria
(1936 – 1953) “Obras iglesia”
(1950 – 1957) Actes del Centre de Conferències de Vallmanya
(1947 – 1966) “Colectas pro Seminario”
(1948 – 1958) Butlles
(1950 – 1966) Càritas
(1951) “Apostolado de la Oración”
(s. XX) Fundacions. Comptes (a – b). Fulls solts
(1949 – 1966) “Ejercicios espirituales”, llista
(s. XVII – XVIII) Capítols matrimonials
(1600 – 1800) Testaments. Fulls solts
(s. XVIII) Testaments. Fulls solts
(s. XIX) Testaments. Fulls solts
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