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04. Documentació personal

04.01 Correspondència
1767
Documents sobre l’expulsió de la Companyia de Jesús.

AP 577/24

2 documents. Inclou un edicte imprès que reprodueix la reial pragmàtica de l’expulsió i
una còpia manuscrita de la carta adreçada pel papa Climent XIII al rei d’Espanya Carles
III i de la resposta d’aquest.

1798-1803
Correspondència d’Anton Duran i Costa amb Perpètua Orriols i Josep
Duran, argenter de Barcelona, mare i fill, de Barcelona.

AP 427/13

6 documents.

1801-1804
Correspondència d’Anton Duran i Costa amb Damià Roca, pagès de
Molins de Rei, i Margarida Armengol.

AP 427/14

6 documents.

1833-1850
Correspondència de Pau Duran i Roca.

AP 427/7

21 documents. La major part, correspondència de Miguel de Ferraris, cònsul d’Espanya a
Perpinyà, i la seva muller Maria Hannover. Una de les cartes acompanya un debitori
signat per Josepa Busquets i Joan Salt i Busquets, fabricant, mare i fill, a favor de Miguel
de Ferraris. Una carta de 1850 acompanya diverses paperetes de la candidatura de Josep
Sol i Padrís a diputat del districte.

04.02 Títols i privilegis
1775-1794
Certificats del nomenament de batlle de Josep Duran i Cuyàs i del
nomenament de diputat d’Anton Duran i Costa.

AP 427/10

3 documents. Conté un quadern de tres folis d’apunts d’Anton Duran i Costa sobre les
funcions dels diputats i el govern municipal.

1822-1835
Nomenament de càrrecs de Pau Duran i Roca.
8 documents. Correspondència i certificats. Pau Duran exercí de subtinent de la milícia
voluntària, de capità de companyia i de tinent d’alcalde.
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1827.08.28, Barcelona
Concessió de gràcia espiritual atorgada pel vicari general de les escoles
Pies d’Espanya a favor dels esposos Pau Duran i Ramona Salt i als seus
descendents fins la quarta generació.

AP 577/26

04.03 Certificats parroquials i expedients matrimonials
1805-1808
Documentació sobre la dispensa papal per al matrimoni entre Pere Llobet
i Germana Duran i Roca.111

AP 427/11

9 documents. Conté l’esborrany de la instància, correspondència, arbres genealògics i
certificats parroquials.

1856
Certificats parroquials de les esposalles de Pau Duran i Roca i del
baptisme de Rosa Duran i Salt.

AP 577/8

2 documents.

04.04 Llicències d’armes i caça
1790-1844
Llicències d’armes i caça.

AP 427/4

9 documents.

04.05 Documentació sanitària
1812
Sol·licitud d’Anton Duran i Costa, adreçada a la Junta Superior del
Principat, amb seu a Sallent, perquè el seu fill Pau sigui eximit del servei
militar.

AP 576/18

5 documents. Instància i certificats.

1822
Sol·licitud de Pau Duran i Roca, adreçada a l’ajuntament de Sabadell, per
ser rellevat del servei de la milícia voluntària.
2 documents.

111

Eren parents en doble grau de consaguinitat.
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AP 576/20

1835
Certificat mèdic de Pau Duran i Roca.
1 document.
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