CASTELLAR

Castellar - Inventari
Llibres de Cort
Quadern d'empares
1557.07.28-1557.07.29
f. [12] (7 en blanc)
Sr. - D.

AMH 2600/1

Regestrum Curie Honor. Petrum Brunet, Bauili termini de Castelario
pro ad modum domina Isabel de Mecha y de Clasquerí...
1573.06.12-1574.08.09
f. [12] (8 en blanc)
Sr. - R.

AMH 2600/2

Crides del batlle
1576 i s.d.
3 documents solts

AMH 2600/3

Libre de Cort del Balle de Castellar y castell de Clasquerí68
1579.01.14-1605.11.26
f. [140] + 8 papers
Pe. - R.

AMH 2600/4

Liber Curie honor. Antici Casamada, baiuli termini de Castelario et
Castri de Clasquerino, pro Ilmo. domino Petro de Clasquerino, olim
de Vila...
1609.10.29-1619.01.24
f. [130]69
Pe. - R.

AMH 2600/5

Liber Curie honor. Anthoni Tura et Canyellas, Bauili termini de
Castelario et Castri de Clasquerino pro Ilmo. domino Petro de
Clasquerino, olim de vila,...
1628.02.22-1628.08.05
f. [15]
Ru. - B.

AMH 2601/1

68

Conté diverses lletres. Com a resultat dels treballs de classificació, s'han intercalat diverses crides soltes
i afegit al final alguns documents de 1606.
69
S'han intercalat alguns registres i crides solts.
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CASTELLAR

Fragments de llibre de cort
1637.09.13-1685.08.3070
f. [13]
Sc. - D.

AMH 2601/2

Fragments de llibre de cort
[1637.02.01]-1682.01.2471
f. [10]
Sc. - D.

AMH 2601/3

Fragment de llibre de cort
1661.07.07-1663.08.07
f. [10]
Sc. - D.

AMH 2601/4

Fragment de llibre de cort
1663.09.05-168572
f. [25]
Sc. - D.

AMH 2601/5

Llibre de cort
1668.07.12-1670.01.23
f. [20] + 5 papers
Ru. - B.

AMH 2601/6

Llibre de cort73
1686.06.24-1713.05.29
f. [80] + 25 papers
Pe. - R.

AMH 2601/7

Llibre de cort74
1714.09.29-1719.05.19
f. [20]
Ru. - R.

AMH 2601/8

Processos
1589-1611

AMH 2226

70

Molt espars.
Molt espars
72
Confós plec de registres esparsos amb documentació relativa a Polinyà.
73
Molt desordenat. Registres escadussers de 1709 a 1713.
74
Ernest Mateu relligà un plec de documents solts de 1717-1719. A aquest plec hem afegit altres fulls
solts de 1714-1715.
71
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CASTELLAR

1612-1620

AMH 2227

1621-1631

AMH 2228

1631-1663

AMH 2229

1660-1674

AMH 2230

1675-1708

AMH 2457

1708-1721

AMH 2458

1722-1731

AMH 2459

1731-1739

AMH 2460

1739-1746

AMH 2501

1747-1752

AMH 2502

1753-1759

AMH 2503

1759-1779

AMH 2504

Lletres
1610-1772

AMH 2606/1

Universitat deCastellar
Esborranys d'actes de la universitat de Castellar
1594-1631
8 docs.
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AMH 2601/9

CASTELLAR

Castellar - Catàleg de processos

Assignació de tutors
1589.01.23
Antiga, vídua de Francesc Umbert, pagès, sol·licita que Bartomeu
Quer sigui nomenat tutor i curadors dels seus fills.
Robatori d'aliments
1589.07.26
Enquesta contra Pere Prats, pagès, i Antoni Joan Baliarda, pagès
de Sant Feliu de Codines, per emportar-se vuit garberes de mestall
d'un camp dit el Sot del Gramenal.

AMH 2226/1

AMH 2226/2

Execució de béns
1590.11.17
Procés d'execució dels béns d'Antic Carner, pagès, a instància de
Fermí Pahissa, rector de Monistrol del Calders.

AMH 2226/3

Execució de béns
1591.01.21
Procés d'execució dels béns de Miquel Massaguer, pagès de Sant
Julià d'Altura.*

AMH 2226/4

Agressió
1591.04.28
Enquesta contra els qui agrediren a bastonades Joan Manosset,
pagès francès de la diòcesi de Cahors.*

AMH 2226/5

Agressió
1591.12.05
Enquesta contra els qui apallissaren a casa seva Pere Rey, pagès
d'Orgaz, diòcesi de Toledo, i la seva muller.

AMH 2226/6

Execució de béns
1593.03.18
Procés d'execució contra els béns d'Antic Carner, pagès de Sant
Feliu del Racó, feta a instància de Joan Tassi, procurador de Joan
Roca, àlies Barata, pagès de Matadepera.
Delme
1595.02.23
Testimonis rebuts en la causa d'Antic Barba, procurador del seu
pare Francesc, arrendatari dels drets de Castellar, contra Francesc
Sampere, àlies Coll, pagès, sobre dues càrregues de palla de
censos a prestar a la senyora de la vila.*
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AMH 2226/7

AMH 2226/8

Amenaces
1598.04.22
Enquesta contra Jaume Boadella per amenaçar amb una daga
Jaume Mir, arran d'una discussió sobre el taulatge que pretenia
cobrar dit Mir.

AMH 2226/9

Assignació de tutors
1600.10.25
Assignació de Jaume Cosidor, pagès, com a tutor i curador dels
fills del seu germà Andreu, també pagès.*

AMH 2226/10

Aixecament de cadàver
1601.01.21
Visura del cos d'un tal Joan, francès habitant de la casa de
Gabriela Busqueta, mort presumptament d'un tret.

AMH 2226/35

Agressió amb arma de foc
1602.09.05
Enquesta a instància de Montserrat Pèlecs, pagès de Matadepera,
que fou ferit d'un tret al braç i assenyalà com a sospitós Pere
Casanoves, de Sant Llorenç.
Execució de béns
1606.05.02
Execució dels béns dels cònjuges Antic i Iolanda Carner, a
instància de Rafael Bonifàs, procurador de Bernat Fabrer,
pescador de Barcelona.

AMH 2226/36

AMH 2226/12

Execució de béns
1606.07.01
Execució dels béns d'Antic Ribatallada, pagès, a instància de
Ciprià Riera, procurador de Miquel Matalí, pagès de Sabadell.

AMH 2226/13

Execució de béns
1606.10.07
Execució dels béns de Mateu Busqueta, a instància d'Antic
Dusach, procurador de Joan Payssa, de Monistrol de Calders.

AMH 2226/14

Execució de béns
1606.10.17
Execució dels béns de Pere Joan Riera, ferrer, a instància d'Antic
Dusach, procurador de Joan Payssa, de Monistrol de Calders.

AMH 2226/11

Accident amb arma de foc
1610.01.01
Denúncia de Guillem Balús, mosso francès de la casa de Francesc
Barba, contra Pere Joan Montvilar, pagès de Sant Julià, que el ferí
accidentalment d'una escopetada mentre caçava.
Empara
1610.07.29
Antoni Cadafal, paraire de Sant Llorenç Savall, contra Valentí Illa,
pagès de Sant Feliu del Racó, per tal que li retorni un drap emparat.
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AMH 2226/15

AMH 2226/16

Apel·lació a crides del Batlle
1610.08.11
Apel·lació de la universitat de Castellar contra unes crides del
batlle.

AMH 2226/17

Bandolerisme
1610.09.29
Denúncia de Narcís Carner, pagès, contra sis homes armats que,
de nit i amb amenaces, es feren donar menjar.

AMH 2226/18

Bandolerisme
1610.10.17
Enquesta contra els qui anaren a casa de Francesc Barba, moliner
de draps, i amb coaccions es feren omplir unes carbasses de vi.

AMH 2226/19

Agressió
1610.10.17
Enquesta contra Bernat Montaner per pegar amb un semaler
Andreu Forn, quan treballaven una pila de carbó a l'heretat de
n'Ametller.
Bandolerisme
1610.10.29
Enquesta contra quatre homes que duien pedrenyals fora de mida i
es feren donar menjar a casa de Margarida Cosidor, i aquesta no
havia denunciat el fet.
Bandolerisme
1610.10.29
Denúncia de Bartomeu Sallent, pagès, contra quatre o cinc homes
armats que es feren donar menjar.
Pasquins
1610.11.26
Denúncia d'Antoni Font, pagès, contra els qui penjaren un
desafiament a la porta de la casa de Joan Pèlecs, on habitava, i en
que l'amenaçaven de mort.

AMH 2226/20

AMH 2226/21

AMH 2226/22

AMH 2226/23

Bandolerisme
1610.11.26
Denúncia del procurador fiscal contra quatre homes que es feren
donar menjar a casa d'Antic Illa.

AMH 2226/24

Bandolerisme
1610.11.26
Denúncia de Magí Juliana contra un bandoler que li llevà la capa,
el barret i la bossa, prop l'hostal de la Bruguera.

AMH 2226/25

Delme
1610.12.09
Procés de testimonis a instància de Pau Buygas, paraire de
Terrassa, arrendador dels delmes i altres drets de Pere de
Clasquerí, en la causa aportada contra Jaume Pèlecs.
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AMH 2226/26

Bandolerisme
1611.01.16
Denúncia de Miquel Cadafal, pagès, contra Joan Muntada i Joan
Roca, de Sant Llorenç, que en companyia d'altres es feren donar
menjar.

AMH 2226/27

Bandolerisme
1611.01.16
Denúncia de Jaume Mir, pagès, contra Silvestre Borrell i altres
que acudiren a casa seva i el comminaren a donar-los menjar.

AMH 2226/28

Agressió amb arma de foc
1611.01.16
Denúncia de Jaume Barba, pagès, contra dos homes que li van
disparar dos trets de pedrenyal.

AMH 2226/29

Agressió a una dona
1611.07.09
Enquesta contra Silvestre Borrell per agredir a bastonades Beneta,
muller de Sebastià Torres, a la casa d'aquest, al lloc dit de les
Fàbregues.
Amenaces
1611.07.29
Denúncia de Francesc Brunet, pagès, contra els qui l'amenaçaren i
dispararen contra una finestra, comminant-lo a fer fora una dona
francesa.

AMH 2226/30

AMH 2226/31

Assassinat
1611.11.15
Enquesta contra un tal Joan, dit lo Panaro, de nació francesa, per
matar d'un tret de pedrenyal Pere Sobregrau, pagès de Gallifa.

AMH 2226/32

Assignació de tutors
1611.12.03
Nomenament de Joana Sobregrau i Baltasar Brunet, mare i oncle,
com a tutors i curadors de les pupil·les Sobregrau.

AMH 2226/33

Assassinat
1611.12.24
Enquesta sobre l'assassinat de Nicolau, mosso de Bartomeu Font,
pagès de Sant Julià d'Altura.

AMH 2226/34

Deute laboral
1612.01.30
Bernat del Fau, treballador, contra Narcís Carner, pagès, per un
deute de 24 rals relatiu a una soldada.

AMH 2227/1

Deute comercial
1612.01.30
Feliu Font, sastre veí de Sabadell, contra Jaume Fritós i Pèlecs,
pagès, per un deute de 30 lliures de la compra d'un rossí.

AMH 2227/2
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Deute comercial
1612.02.09
Feliu Font, àlies Monllor, sastre de Sabadell, com a procurador de
la seva muller Eulàlia, contra Antic Umbert, pagès, per un deute
relatiu a la compra d'un porc, carn salada i oli.
Conflictes d'aigües
1612.02.09
Testimonis rebuts a instància de Bernat del Fau, treballador, contra
Narcís Carner, pagès, entorn la responsabilitat d'aquest en deixar
inundar un prat.

AMH 2227/3

AMH 2227/4

Incendi
1612.05.13
Enquesta sobre l'incendi de la pallissa de la casa i l'heretat
Casamada de Castellar.

AMH 2227/5

Agressió amb arma blanca
1612.05.30
Enquesta contra els qui clavaren bastonades i punyalades a Joan
Agustí, treballador de la casa Umbert.

AMH 2227/6

Agressió amb arma de foc
1612.06.30
Enquesta contra qui disparà un tret de pedrenyal a Pau Umbert,
pagès, i el ferí greument.

AMH 2227/7

Assassinat
1612.07.01
Enquesta sobre l'assassinat d'un francès anomenat Ramon Jové, el
cadàver del qual fou trobat al lloc dit Sota les Cases Noves.

AMH 2227/8

Agressió amb arma de foc
1612.07.15
Denúncia de Pere Creus, pagès del regne de França, contra els
quatre o cinc homes que li dispararen quan segava els camps d'en
Cadafal.
Agressió a l'autoritat
1612.09.30
Enquesta contra Pere Muntada, Francesc Brunet, teixidor de lli,
Francesc Prat, i un tal Miquel, àlies lo Oficial, els quals voltaven
el terme armats de pedrenyals i es resistiren a ésser detinguts,
disparant contra el batlle.
Herències
1612.11.08
Plica de testimonis de la causa de la Comunitat de Preveres de
Sabadell contra Quitèria Valls, vídua, per tal que doni caució de
l'usdefruit d'una heretat.
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AMH 2227/10

AMH 2227/11

AMH 2227/12

Deute laboral
1615.06.10
Cristòfol Anglada, rector de Jonqueres i procurador de Pere
Casandra, contra Antic Ribatallada, pagès de Sant Julià d'Altura,
per tal que aboni una soldada deguda.
Amenaces
1616.05.28
Enquesta contra Valentí Illa, que amenaçà i tractà de lladre
Gabriel Girbau, quan aquest pretenia dur a la Cort els porcs que li
malmetien la collita.
Propietat i usdefruit
1616.07.09
Joana, vídua de Francesc Oliveres, contra un tal Buygas, teixidor, i
la seva muller Eulàlia, perquè aquests pretenen tenir algun dret
sobre els béns del dit Francesc Oliveres.
Assignació de tutors
1616.08.08
Assignació de tutors i curadors als fills de Pere Muntada.
Execució de béns
1616.09.07
Procés d'execució dels béns d'Antic Carner i la seva muller
Violant, a instància de Bernat Coromines, paraire de Caldes de
Montbui, com a procurador de Pau Negrell, donzell de dita vila.
Agressió
1616.10.14
Denúncia de Jaume Mates, pagès de Sant Pere de Terrassa, contra
un tal Ribatallada i el seu fill Pau per llançar-li pedrades al cap.
Unió de Castellar
1617.03.12
Acte en què el síndic de la vila de Castellar s'avé a fermar la Unió
manada per Pere Vila i de Clasquerí, pretès senyor del terme, fent
constar, però, que no pot anar en perjudici del plet aportat a la
Reial Audiència.
Execució de béns
1617.03.18
Procés d'execució dels béns d'Antoni Riera, pagès, a instància de
Bernat Coromines, paraire de Caldes de Montbui, com a
procurador de Joan Pau Negrell, donzell de dita vila.
Reclamació de dot
1617.04.20
Maria Guàrdia, abans Umbert, contra Jaume Umbert, per tal que
pagui 100 lliures reconegudes en capítols matrimonials i altres 100
lliures llegades per Pau Umbert.
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AMH 2227/13

AMH 2227/14

AMH 2227/9

AMH 2227/15

AMH 2227/16

AMH 2227/17

AMH 2227/18

AMH 2227/19

AMH 2227/20

Execució de béns
1617.07.28
Procés d'execució dels béns d'Antic Casamada, pagès, a instància
de Joan Colomer, procurador de Lucrècia Despuig.

AMH 2227/21

Incendi
1617.09.10
Enquesta contra els que han calat foc al bosc del castell de
Castellar i Clasquerí.

AMH 2227/22

Execució de béns
1617.10.09
Procés d'execució dels béns d'Antoni Riera, pagès, a instància de
Francesc Romeu, procurador de Francesc Tamarit, donzell de
Barcelona.
Assassinat
1617.10.15
Enquesta sobre l'assassinat i robatori comès a la casa de Vicenç
Sallent, pagès.
Subrogació de curadors
1617.12.31
Testimonis rebuts a instància de Joan Jaumira, curador de Pere
Joan Muntada, per a subrogar dita curadoria a favor d'Antònia
Muntada, la seva mare.
Simulació de segrest
1618.09.03
Enquesta a Antoni Oliver, treballador de Sant Llorenç, pres pel
batlle per fingir haver estat retingut per dos desconeguts per tal de
no contraure matrimoni.
Calúmnies
1618.09.06
Enquesta contra Joan Puigvert i el seu nebot Lluís Puigvert,
pagesos, per tractar de bagassa i alcavota Jerònima, muller de
Miquel Muntada, sabater de les Fàbregues.

AMH 2227/23

AMH 2227/24

AMH 2227/25

AMH 2227/26

AMH 2227/27

Execució de béns
1618.10.25
Execució dels béns de Salvador Girbau, pagès, a instància de
Jacint Cabasses, procurador de Miquel Busqueta, pagès.

AMH 2227/28

Restitució de dot
1619.05.15
Eufrasina Illa, vídua d'Antic Illa, contra Valentí Illa, en reclamació
de 171 lliures de restitució de dot.

AMH 2227/29

Assassinat
1619.07.05
Enquesta contra Montserrat Canals, pagès de Sant Julià d'Altura, i
Miquel Roca, pagès de Jonqueres, que mataren d'un tret a
Francesc Oriach en resistir-se a ésser detinguts per ordre del
governador de Catalunya.
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AMH 2227/30

Bruixeria
1619.12.07
Procés informatiu a instància del síndics de la universitat de
Ripollet sobre la pràctica de bruixeria a dit terme.
Ampliació de defensa
1619.12.30
Lluc Taulet, pagès, sol·licita que sigui ampliat el període de
defensa de la seva muller, Eulàlia Oliveres, i de Jerònima
Muntada, encausades a instància de Cristòfol Fumàs i Desplà,
donzell de Barcelona.
Robatori de pólvora
1620.04.01
Enquesta sobre el robatori de pòlvora del molí d'en Barba.
Bruixeria
1620.05.30
El procurador fiscal contra el pupil Jacint Cusidor, pagès, perquè
aquest pagui 13 lliures promeses, relatives a les despeses de
persecució de bruixes.
Deute comercial
1620.12.10
Pau Llobet, pagès de Sant Vicenç de Jonqueres, contra Bartomeu
Font, pagès de Sant Julià d'Altura, per un deute de 15 lliures per la
compra d'un bosc.
Robatori de pólvora
1621.08.16
Denúncia del robatori de pòlvora al molí d'en Barba. (Relligat amb
3 denúncies de 1625 i 1626, totes relatives a gent que demanava
menjar a cases particulars).

AMH 2227/31

AMH 2227/35

AMH 2227/32

AMH 2227/33

AMH 2227/34

AMH 2228/1

Assassinat
1622.01.19
Enquesta sobre l'assassinat de Lluc Taulet, trobat mort al camí que
va de les Fàbregues al molí d'en Francesc Barba.

AMH 2228/2

Assignació de tutors
1622.04.15
Assignació de tutors i curadors a Magdalena, filla de Lluc Taulet,
pagès.

AMH 2228/3

Sense adscripció
1622.04.18
Pau Estaper, prevere de Barcelona, contra Joan Masseguer, pagès.
(Il·legible en gran part).*

AMH 2228/4

Herències
1622.04.21
La Comunitat de Preveres de Sabadell contra Joan Puigvert, pagès,
hereu de Quitèria Valls, en reclamació de 170 lliures.

AMH 2228/5
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Incendi
1622.11.11
Enquesta contra els qui han calat foc a la pallissa del castell de
Clasquerí.
Deute comercial
1624.03.20
Valentí Illa, pagès, contra Antoni Joan Girbau, també pagès, en
reclamació de 16 lliures pel guany obtingut en la venda d'uns
crestats.

AMH 2228/6

AMH 2228/7

Bandolerisme
1624.06.17
Enquesta sobre el robatori de mobles i robes comès a la casa de
Narcís Cadafalch per part d'un grup d'homes armats.

AMH 2228/8

Bandolerisme
1624.10.27
Denúncia de Valentí Illa, pagès, i Pere Joan Agell, paraire de Sant
Llorenç Savall, els quals foren assaltats per un bandoler.

AMH 2228/9

Incendi
1625.02.02
Enquesta sobre l'incendi de l'hostalet de la Bruguera, el qual era en
plet entre Maties Carner i Gabriel Oliveres.

AMH 2228/10

Bandolerisme
1625.10.26
Enquesta contra els bandolers que robaren a la Bruguera, al camí
ral, i demanaren menjar a casa d'en Cadafau.

AMH 2228/11

Emancipació de tutors
1626.01.23
Joan Montaner, bracer del regne de França, veí de Caldes de
Montbui, contra Francesc Ametller, pagès, com a tutor i curador
dels béns que foren de Bernat Montaner, per tal que li lliuri
l'herència de dit Bernat, atès que ja té 20 anys.
Execució de béns
1626.07.27
Esteve Bonet, negociant de Barcelona, contra Gabriel Torrents de
Rovira, pagès, tutor i curador dels pupils Taulet, en execució dels
seus béns.
Incendi
1626.10.14
Enquesta contra els que calaren foc a la pallissa d'en Sampere de
Castellar.
Lluïsmes
1627.03.08
Simó Ginesta, procurador de Pere de Clasquerí, senyor del castell
de Castellar, contra Pau Vilar, pagès de Jonqueres, en reclamació
de lluïsmes deguts com a propietari del mas de la Roca, comprat a
Jaume Fossar.
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AMH 2228/12

AMH 2228/13

AMH 2228/14

AMH 2228/15

Bandolerisme
1627.12.11
Enquesta contra els bandolers que assaltaren Joan Sampere, pagès,
prop del torrent de Colobrers, el conduïren fins a casa seva i
escorcollaren tota la casa.
Jocs prohibits
1628.01.24
Jaume Pèlecs contra el batlle Antoni Tura i Canyelles, el qual s'atè
a un privilegi per tal que no li siguin imposats sengles bans per
haver jugat a cartes i no assistir al consell.
Reclamació de dot
1631.04.28
Joana Sala, vídua de Jaume Castellar, paraire de Caldes de
Montbui, contra Narcís Cadafalc, pagès, possessor de l'heretat de
Eulàlia Prats i Sala, en reclamació de 60 lliures llegades de dot per
dita Eulàlia.
Reclamació de dot
1631.05.17
Eulàlia Sala, muller d'Antoni Boluena de Sabadell, contra Narcís i
Miquel Cadafal, pagesos, possessors de l'heretat d'Eulàlia Prats i
Sala, en reclamació de 60 lliures llegades de dot.

AMH 2228/16

AMH 2228/19

AMH 2228/17

AMH 2228/18

Delme
1631.07.16
Pere de Clasquerí, abans Vila, contra Frederic Meca i Clasquerí,
en relació a la col·lecta dels delmes i censos de Castellar.

AMH 2229/1

Delme
1631.09.10
Segrest dels fruits i rèdits de Frederic de Meca i Clasquerí, segons
lletra de la Reial Audiència, a instància de Pere de Clasquerí i Vila.

AMH 2229/2

Robatori de diners
1631.11.21
Enquesta contra tres individus que han robaren diners a uns pilers
malalts que dormien a la pallissa de la casa de Joan Pau Mir, pagès.

AMH 2229/3

Danys a la propietat
1632.01.16
Enquesta contra Valentí Girbau i altres que malmeteren les arades
i altres eines d'un camp d'Eulàlia Balle, de pertinences del mas
Girbau, anomenat la rovira d'en Girbau.
Mals usos
1632.02.13
Plica de testimonis de la causa de Mateu Carner i altres contra
Antoni Canyelles i Damià Umbert, en relació al pagament de la
questa de 200 sous anuals als senyors. (Conté la relació de les 22
cases del terme).
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AMH 2229/5

AMH 2229/4

Robatori d'animals
1632.02.13
Enquesta sobre el robatori d'un rossí de l'estable de Miquel
Puigvert, pagès.

AMH 2229/6

Robatori d'animals
1632.05.04
Enquesta contra els gitanos que robaren un burro de la casa de
Jacint Turell, pagès.

AMH 2229/25

Bandolerisme
1632.06.13
Enquesta contra els tres homes armats que robaren a casa d'en
Carner de les Arenes, pagès.

AMH 2229/7

Bandolerisme
1636 [ca]
Testimonis de Jaume Girbau, pagès, i Pau Umbert, moliner,
ambdós de Sant Feliu del Racó, sobre els bandolers que havien
aturat i robat a Jaume Vilar
Frau fiscal
1636.06.26
El procurador fiscal contra Miquel Moragues, el qual és acusat de
defraudar en les dècimes de la senyora Isabel de Meca.
Robatori d'aliments
1637.03.08
Enquesta contra Pere Vives, treballador, per haver robat dues
quarteres de mestall de la casa d'Antic Illa, pagès de Sant Feliu del
Racó.
Agressió amb arma de foc
1637.03.11
Enquesta contra Jaume Pèlecs, pagès, per tirar dues escopetades a
Bartomeu Carner, també pagès.
Invasió de ramats
1637.12.11
Narcís Sardà, rector de Jonqueres, en oposició a l'execució d'un
ban instat per Joan Sellent contra Joan Pau Vilar, per haver
pasturat un ramat en una peça de terra al lloc dit Pla de la Baiona,
atès que diu ser-ne el propietari.
Bandolerisme
1638.01.15
Denúncia de Francesc Sala, ermità de Santa Maria del Puig de la
Creu, el qual fou assaltat a l'ermita per uns individus que el feriren
i robaren i el deixaren lligat durant 7 dies.
Execució de béns
1638.04.12
Procés d'execució de béns contra Joan Massaguer, pagès de Sant
Julià d'Altura, a instància d'Antoni Torelló, procurador de Joan
Baruix, pagès.
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AMH 2229/26

AMH 2229/27

AMH 2229/8

AMH 2229/9

AMH 2229/10

AMH 2229/11

AMH 2229/12

Assassinat
1638.08.21
Enquesta contra Joan Omet, jove teixidor de lli, acusat de
l'assassinat de Bartomeu Carner.

AMH 2229/13

Mort de bestiar
1639.05.05
Enquesta contra Joan Baruix, àlies Salla, pagès, i Joan Orellut,
ambdós francesos, per haver mort dos porcs de Jacint Torrella.

AMH 2229/14

Assassinat
1643.10.09
Enquesta contra els soldats allotjats que assassinaren Jaume
Galant, treballador.

AMH 2229/15

Llicència de venda
1644.02.10
Llicència als cònjuges Sellent i Cusidor per establir una peça de
terra situada a la costa del Puig de la Creu.

AMH 2229/16

Agressió amb arma blanca
1644.02.20
Enquesta contra Valentí Illa, pagès de Sant Feliu del Racó, per
clavar un cop de destral al cap de Joan Franch, traginer de
Sabadell, prop de l'ermita de Nostra Senyora de les Arenes.
Danys a la propietat
1650.02.21
Testimonis sobre el maltractament d'uns matxos d'Antoni Moret,
traginer de carbó.*
Violació
1650.05.16
Enquesta contra Miquel Roca, treballador de la casa de Francesc
Busqueta, pagès de Sant Feliu del Racó, per forçar Jerònima
Morera, criada de dita casa.
Agressió
1650.09.07
Enquesta contra Jaume Vilar, pagès de Sant Feliu del Racó, per
agredir d'una bastonada a Pau [Curupell], pagès de Sant Esteve, al
lloc dit la Plana de la Ferreria.
Subrogació de tutors
1651.10.22
Procés de subrogació dels tutors i curadors dels pupils Quer.
Robatori d'animals
1656.02.25
Enquesta contra Ramon Casajoana, pagès de Rellinars, per robar
al bosc de Matalonga uns nodrissos que Valentí Illa tenia pasturant
en dit bosc.
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AMH 2229/17

AMH 2229/18

AMH 2229/19

AMH 2229/20

AMH 2229/21

AMH 2229/22

Deute d'un censal
1657.05.02
Valentí Torras, pagès de Vacarisses, contra Maties Carner, pagès
de Sant Feliu del Racó, per un deute de 36 lliures relatiu a
pensions endarrerides d'un censal.
Deute d'un censal
1657.05.02
Josep Dolcet, pagès de Collbató, contra Valentí Illa, pagès de Sant
Feliu del Racó, per un deute de 37 lliures relatiu a pensions
endarrerides d'un censal.
Agressió amb arma de foc
1658.01.12
Pere [Salcanach], de Fontpedrosa, denuncia haver estat ferit d'una
escopetada al lloc dit el Sot del Guix.
Deute comercial
1660.04.30
Antoni Joan Fritós, pagès del terme de Sentmenat, curador dels
fills de Bartomeu Marquès, pagès de Polinyà, contra Gabriel
Torrents, pagès, en reclamació d'unes quantitats degudes per la
venda d'unes quarteres de forment.

AMH 2229/23

AMH 2229/24

AMH 2229/28

AMH 2230/1

Assassinat
1661.02.14 []
Enquesta contra Antoni Sampere, pagès, acusat d'assassinar d'un
tret Bartomeu Casamada.

AMH 2230/16

Deute d'un préstec
1661.08.22
Jaume Bosch, contra Francesc Sallent, ambdós pagesos, per un
deute de 30 lliures.

AMH 2230/2

Invasió de propietat
1662.02.05
Testimoni de Sadurní Ramonet, pastor del mas Umbert, que
denuncia que un individu entrà en un corral i palpà el bestiar.

AMH 2230/3

Deute comercial
1662.10.04
Antoni Sampere, pagès, contra Joan Massaguer, també pagès, per
un deute de 32 lliures relatiu a la venda de menuts.

AMH 2230/4

Arrendaments comunals
1663.04.15
Testimonis sobre l'encant de la taba de la carnisseria que efectuà
Jaume Quer, síndic.

AMH 2230/18

Deute d'un censal
1663.04.30
Plica de testimonis a instància de Pere Joan Nin, prevere, contra
Jaume Boadella, pagès, en reclamació de 228 lliures de pensions
de censal o que desocupi el mas Boadella.
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AMH 2230/5

Restitució de dot
1663.11.28
Els cònjuges Salt de Sabadell contra els cònjuges Balart i
Avellaneda en reclamació de la restitució d'un dot.
Agressió amb arma blanca
1667.05.23
Enquesta contra Ventura Umbert, fadrí de Sant Feliu del Racó, per
apunyalar i ferir greument Joan Forrellat, treballador de dita
parròquia.
Deute d'un censal
1667.09.13
Joan Amat, moliner de Sant Vicenç de Jonqueres, contra Pau
Omet i Cusidor, pagès de Sant Esteve, per un deute relatiu a sis
pensions de censal.
Propietat i usdefruit
1668.10.30
Jaume Agell, pagès de Sant Llorenç Savall, i Fermí Cot, pagès de
Sant Feliu del Racó, tutors dels fills de Jaume Carner, contra
Valentí i Magí Illa, pare i fill, pagesos de Sant Feliu del Racó, en
plet possessori sobre dues peces de terra.
Assassinat d'un soldat
1668.12.25
Enquesta contra Segimon Terradelles, treballador allotjat a casa de
Vicenç Avellaneda, per haver mort Joan de la Cruz, soldat
navarrès de cavall, també allotjat a dita casa.
Adulteri
1669.07
Enquesta contra Jerònima, muller de Bertran Espinós, francès
habitant de Castellar, acusada de cometre diversos furts i de
practicar l'adulteri.
Assignació de tutors
1673.05.31
Assignació de tutors i curadors als fills d'Isidre Umbert, pagès de
Sant Esteve, mort de forma violenta.
Mort "ab intestato"
1673.06.02
Adjudicació dels béns que foren d'Isidre Umbert, pagès de la
parròquia de Sant Esteve, a favor dels seus fills i de la seva muller,
Eulàlia Umbert i Sallent.
Propietat i usdefruit
1674.01.26
Damià Illa contra Jaume Girbau, per tal que declari les millores
efectuades en un casal a fi i efecte de poder-lo recomprar.
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AMH 2230/17

AMH 2230/6

AMH 2230/7

AMH 2230/8

AMH 2230/9

AMH 2230/10

AMH 2230/11

AMH 2230/12

AMH 2230/13

Llicència per firmar concòrdia
1674.02.20
Llicència als tutors i curadors dels fills d'Isidre Umbert, pagès, per
firmar una concòrdia en el plet tingut a la Reial Audiència entre
Ramon Deu, pagès de Sant Quirze, i dits tutors.
Llicència d'obres
1674.08.21
Llicència a Isidre Morera i Riera, ferrer, per fer obres de millora
en una casa situada prop del pont, que abans fou de Francesc Riera.
Deute
1675.04.06
Plica de testimonis a instància d'Elisabet Anna Sagués, vídua de
Josep Lledó, botiguer de Barcelona, contra Josep Famades,
aromater de Barcelona, sobre les millores i inversions efectuades
al mas Brunet.
Neteja de sang
1676.07.09
Procés d'ascendència i genealogia de Feliu Barrera, jove argenter
de Barcelona, per tal de ser mestre argenter i ingressar a la
confraria de Sant Eloi dels argenters de dita ciutat.
Llicència de venda
1680.02.15
Llicència a Joan Ribatallada, pagès de Sant Julià d'Altura, per
manllevar un censal.
Assassinat
1680.03.22
Enquesta contra un tal Costa, sots-batlle de Sentmenat, un home
dit lo Guixe i altres de la parròquia de Sentmenat, acusats d'haver
mort Antoni Puig, serrador.
Requesta
1681.08.02
Requesta de Francesc Carner contra el batlle Jacint Torrella, per
pretendre injustificadament que desocupi totes les seves propietats.
Agressió a una dona
1681.11.17
Enquesta contra Jaume Canyelles per agredir d'un cop de puny i
amenaçar Paula Umbert, vídua de Pau Umbert, en reclamar-li
aquesta un sac de blat.
Requesta
1682.12.13
Requesta del convent de Montalegre a Francesc Busqueta, pagès
de Sant Feliu, compel·lint-lo a complir la promesa de millora d'un
censal.
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AMH 2230/14

AMH 2230/15

AMH 2457/1

AMH 2457/14

AMH 2457/29

AMH 2457/2

AMH 2457/3

AMH 2457/4

AMH 2457/30

Excusació de tutor
1685.09.17
Excusació de Miquel Umbert com a tutor i curador dels fills
d'Isidre Umbert, atès el seu delicat estat de salut i haver complert
els 25 anys dits pupils.
Impost del trentè
1686.06.30
Denúncia de Jaume Umbert, professor de teologia resident a
Barcelona, contra els jurats de la vila per resistir-se a convocar el
consell general ordenat pel batlle i pretendre imposar un trentè
sense llicència.

AMH 2457/5

AMH 2457/6

Emancipació de tutors
1689.10.03
Procés d'exempció dels tutors i curadors del Miquel Massaguer,
pagès de Sant Julià d'Altura, per ésser aquest major d'edat.

AMH 2457/7

Mort "ab intestato"
1690.12.20
Adjudicació dels béns de Miquel Lladó i Busqueta a favor de
Francesc Busqueta.

AMH 2457/8

Conflictes agraris
1691.08.01
Maria i Antoni Oliver, mare i fill, contra Francesc Carner, pagès,
perquè aquest no tali arbres d'una peça de terra dita de l'Hostalet.

AMH 2457/9

Requesta
1691.10.10
Requesta de Miquel Massaguer, pagès de Sant Julià d'Altura,
contra Francesc Cellent, pagès, per tal que llevi acte de revenda
d'uns camps.

AMH 2457/28

Deute d'un debitori
1692.01.18
Isidre Umbert i Josep Sampere contra Francesc Cellent, pagès, per
tal que pagui una quantitat reconeguda en un acte de debitori.

AMH 2457/10

Deute d'un censal
1692.06.19
Plica de testimonis de la causa entre Pau Salvany, prevere, i
Francesc Cellent, pagès, en relació a les pensions d'un censal.

AMH 2457/11

Deute d'un censal
1692.10.19
Elisabet Daví, vídua d'Antoni Roca, en oposició a un manament
instat pels marmessors del testament de Miquel Comelles, rector
de Sant Feliu del Racó.
Agressió
1694.04.19
Enquesta contra Feliu Torrella, pagès, per agredir Joan Sallent,
pagès, a bastonades i puntades de peu.
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AMH 2457/31

AMH 2457/12

Incompliment de contracte
1696.04.09
Jaume Massabeu, moliner de draps, contra Francesc Carner,
pagès, perquè aquest li restitueixi les aportacions que Massabeu va
fer per l'arrendament del molí, el qual havien pactat i dit Carner
se'n desdí.

AMH 2457/13

Assignació de tutors
1698.04.07
Assignació de tutors i curadors als fills d'Antoni Grau, ferrer.

AMH 2457/15

Emancipació de tutors
1698.05.30
Procés d'exempció de la tutela de Joan Sampere.

AMH 2457/16

Agressió a un soldat
1700.02.05
Enquesta contra un fadrí que agredí d'un cop de daga un soldat
d'una companyia de cavalls que s'allotjava a la vila de Castellar.
Delme
1700.03.16
Plica de testimonis a instància de Llorenç Boada, rector de Sant
Feliu del Racó, en la causa contra Pau Barata, rector de Sant
Llorenç Savall, entorn del delme, dècimes i altres drets.

AMH 2457/20

AMH 2457/17

Llicència d'obres
1700.08.14
Llicència a Enric Deu per reedificar dues pallisses o coberts al mas
Carner, cremades l'any 1697.

AMH 2457/18

Deute comercial
1700.08.19
Jaume Quer, pagès, contra Jaume Homet, pagès, en reclamació de
42 lliures dels guanys de la carnisseria.

AMH 2457/19

Deute d'un violari
1704.09.25
Quitèria Camps i Comelles, vídua de Francesc Coll, cirurgià de
Terrassa, contra Antoni Illa, pagès, en reclamació de les pensions
d'un violari.
Herències
1707.05.07
Miquel Girbau i Juliana, pagès, contra Jacint Juliana i Girbau,
pagès, per tal que li sigui adjudicada la cinquena part dels béns
que foren de Gabriel Girbau.
Robatori d'objectes diversos
1707.09.06
Enquesta contra Margarida, muller de Pau Romeu, treballador, per
robar de la casa de Pere Ribera, ferrer, tres culleres de plata, tres
tovallons i altres objectes.
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AMH 2457/26

AMH 2457/21

AMH 2457/22

Assignació de tutors
1707.09.16
Assignació dels tutors i curadors als fills de Domènec Romeu,
pagès.
Capbrevació
1708
Ordre de capbrevació per part de Josep Meca i de Cassador, com a
senyor jurisdiccional del castell i terme, de totes les possessions
tingudes en alou per Eulàlia Romeu.
Avortament
1708.
Enquesta contra Francesc Forrellat i la vídua Maria Busqueta per
viure amistançats, forçar la filla d'aquesta, Arcàngela, a mantenir
relacions amb dit Francesc i provocar un avortament.
Capbrevació
1708.01.20
Resposta de Jacint Boadella al manament instat per la Junta de
Segrests i Josep de Meca i Cassador.
Subrogació de tutors
1708.04.28
Pere Joan Cellés i Antoni Joan Cellent contra Pau Romeu, un altre
dels tutors i curadors dels fills de Domènec Romeu, per apropiarse indegudament d'una partida de terra i maltractar la vídua de dit
Romeu. Demanen que sigui tret de dita tutoria.
Assignació de tutors
1708.10.22
Assignació de tutors i curadors als fills de Pau Cellent, pagès.
Deute d'un censal
1710.02.10
Josep Turell, pagès, en oposició a un manament instat pel pupil
Busqueta perquè abonés 7 lliures de pensió d'un censal.
Deute d'un préstec
1710.10.17
Francesc Cerdà, corredor de Barcelona, contra Jaume Barba,
moliner de draps, en reclamació de 10 dobles que li prestà sense
interès.

AMH 2457/23

AMH 2457/25

AMH 2457/24

AMH 2457/32

AMH 2457/27

AMH 2458/2

AMH 2458/22

AMH 2458/1

Emancipació de tutors
1711.11.09
Exempció dels tutors i curadors de Magí Busqueta, pagès, per ser
aquest major d'edat.

AMH 2458/3

Deute d'un censal
1712.11.07
Jaume Juliana i Girbau, pagès, contra Jaume Carner, també pagès,
en reclamació de les pensions degudes d'un censal.

AMH 2458/4
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Propietat i usdefruit
1712.11.17
Joan Turell, pagès, contra els cònjuges Joan i Jerònima Manyosa,
als quals reclamen la propietat d'una peça de terra de pertinences
del mas Turell de Sant Feliu del Racó.

AMH 2458/5

Propietat i usdefruit
1712.12.10
Pau i Josep Oliver, pagesos, contra Maria i Antoni Oliver, mare i
fill, reclamant la meitat d'una peça de terra.

AMH 2458/6

Robatori d'animals
1713.04.19
Enquesta sobre el robatori d'un matxo i una mula del mas
Ametller, propietat de Jaume Humet.

AMH 2458/7

Reclamació de dot
1715.
Rafael Alemany, ferrer de Sabadell, i Jacint Rovira, teixidor de lli,
contra Bonaventura Quer, pagès, per tal que pagui la part restant
del dot de Maria Rovira, tia i mare dels instants.
Injúries a l'autoritat
1715.08.14
Denúncia de Bonaventura Juliana contra Josep Voltà, que el
qualificà de brivó, desvergonyit i traïdor contra els pobres, i
esvalotar el consell que havia aprovat un tall.
Prestació d'aliments
1715.12.07
Taxació del salari dels tutors i curadors dels fills d'Isidre Juliana i
taxació dels aliments d'aquests.
Deute comercial
1716.08.20
Pau Sampere, pagès, marmessor i executor del testament de Marià
Puigvert, contra Jacint Boadella i Isidre Puigvert, ambdós pagesos,
en reclamació de 47 lliures de la venda d'un bou.
Assignació de tutors
1716.08.31
Assignació de tutors i curadors als fills de Joan Guitet, bracer.

AMH 2458/21

AMH 2458/23

AMH 2458/9

AMH 2458/10

AMH 2458/11

Propietat i usdefruit
1716.09.18
Pere Sampere, pagès, contra les pretensions d'Isidre Puigvert sobre
una casa de la sagrera.

AMH 2458/24

Propietat i usdefruit
1716.09.18
Pere Sala, administrador del seu fill Macià, contra les pretensions
d'Isidre Puigvert sobre una vinya.

AMH 2458/25
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Conflictes agraris
1716.10.03
Lluís Atxer contra Joan Ribatallada, masover de la casa Font, a qui
reclama una compensació pels danys causats a les terres per no
haver complert els pactes de conreu.

AMH 2458/26

Reclamació de dot
1716.10.21
Jaume Omet i Romeu, pagès, contra el manament instat per Joan
Oliver, pagès de Gallifa, perquè paguès tot el deute del dot promès.

AMH 2458/27

Jurisdicció
1716.12.01
Josep Sellent, jurat, contra el manament del batlle perquè pagués
el que devia de la carnisseria, al·legant que no és jutge competent.

AMH 2458/28

Execució de béns
1717
Els cònjuges Frederic Omet i Maria Carner sol·liciten que es
declari nul·la la venda en encant públic d'un bosc, derivada de
l'execució contra els seus béns.
Deute d'un censal
1717
Isidre Cellent contra el manament instat per Gaspar Boada, pretès
hereu de Llorenç Boada, rector de Sant Feliu de Castellar, per al
pagament de pensions d'un censal.
Deute d'un censal
1717
Joan Riera, pagès, en oposició al manament de Teresa Borrell i
Muntada perquè pagui pensions d'un censal.
Deute comercial
1717.09.30
Pere Joan [Oller], pagès de Sant Llorenç Savall, demana a
Bonaventura Quer la restitució de 7 lliures que avançà com a
fiança.
Restitució de dot
1718.07.19
Antic Sastre, pagès de Caldes de Montbui, contra Jacint i Jaume
Omet, pare i fill, en reclamació de la restitució del dot aportat per
Rosa Omet i Sastre.

AMH 2458/29

AMH 2458/30

AMH 2458/31

AMH 2458/32

AMH 2458/12

Sense adscripció
1718.12.01
Fragment d'un procés de testimonis d'un plet entre Pere Màrtir
Lopez i Pere Joan Lopez.

AMH 2458/33

Deute d'un censal
1719.01.30
Josep Sampere, pagès, contra Antoni Illa, també pagès, per un
deute relatiu a pensions endarrerides de tres censals.

AMH 2458/17
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Disciplina urbanística
1719.09.11
El procurador fiscal contra Jaume Rocavert, teixidor, i Madrona
Rocavert, vídua, per tal que desfacin la tàpia que impedeix el pas a
diverses cases.
Arrendament il·legal
1720.08.03
Joan Marc Pèlecs, pagès, contra Julià Ribatallada, també pagès,
per tal que restitueixi tots els fruits corresponents al mas Pèlecs,
l'arrendament del qual diu haver estat nul.

AMH 2458/13

AMH 2458/14

Deute d'un censal
1720.08.19
Dídac Olivelles, tutor i curador dels pupils Julià, contra Vicenç
Massaguer, pagès, per un deute relatiu a pensions de censal.

AMH 2458/15

Emancipació de tutors
1720.12.10
Exempció de tutors i curadors a Gabriel Juliana, per ser aquest
major d'edat.

AMH 2458/16

Deute d'un censal
1721.02.27
Vicenç Massaguer en oposició a un manament de Joan Ribatallada
per al pagament de pensions d'un censal.

AMH 2458/34

Requesta
1721.07.10
Requesta de Manel [Gualsa] a Bonaventura Quer per tal que pagui
12 lliures degudes d'un censal.

AMH 2459/18

Reclamació de dot
1721.07.19
Bonaventura Quer, pagès, en oposició al manament instat pels
cònjuges Alemany de Sabadell i Jacint Rovira, teixidor de lli, per
tal que pagués el dot promès.
Deute laboral
1721.08.26
Francesc Porrell, treballador de Sant Julià d'Altura, contra
Bonaventura Quer, pagès, com a fill i hereu de Jaume Quer, en
reclamació de 22 lliures corresponents a la soldada de 2 anys.
Reclamació de dot
1721.09.06
Marianna Mombardo, muller de Joan Mombardo, pagès de
Ripollet, contra Jacint Boadella, pagès, en reclamació de 2 dobles
promesos per col·locació de matrimoni.
Execució de béns
1721.09.21
Execució dels béns de Jaume Homet, rajoler, a instància d'Antic
Sastre, per tal de cobrar 150 lliures, segons una sentència.
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AMH 2459/19

AMH 2458/18

AMH 2458/19

AMH 2459/20

Deute d'un censal
1721.11.13
Jaume Massabeu, pagès, contra Francesc Rocabert, bracer, per un
deute relatiu a pensions de censal.
Reclamació de dot
1721.11.17
Dídac Olivelles, procurador de Joan Torres i Maria Puigvert,
cònjuges de Caldes de Montbui, contra Vicenç Puigvert, pagès,
per tal que pagui les quantitats degudes de dot.
Honoraris professionals
1722.
Silvestre Sanmartí, teixidor de lli de Sabadell, procurador de M.
Àngela Barrera, vídua de Josep Rojas, doctor en medicina, contra
Vicenç Massaguer, pagès, per un deute de 17 lliures de les visites
de dit doctor.
Honoraris professionals
1722.
Silvestre Sanmartí, teixidor de lli, procurador de M. Àngela
Barrera, vídua de Josep Rojas, doctor en medicina, contra
Bonaventura Quer, pagès, per un deute de 14 lliures relatiu a les
visites fetes per dit doctor.

AMH 2458/20

AMH 2458/8

AMH 2459/1

AMH 2459/2

Arrendaments comunals
1723.10.02
Els regidors de la vila contra Josep Massabeu, pagès, en
reclamació dels censos de la carnisseria.

AMH 2459/3

Emancipació de tutors
1724.08.10
Exempció de tutors i curadors de Jaume Torrella, per ser aquest
major d'edat.

AMH 2459/4

Prestació d'aliments
1725.05.26
Isidre Puigvert denuncia el seu fill Jaume, que li nega els aliments
i s'apropia dels fruits d'una vinya.

AMH 2459/21

Execució de béns
1725.10.31
Execució contra els béns de Miquel Cadafalch, pagès, a instància
de Gabriel Mir Juliana.

AMH 2459/7

Execució de béns
1725.11.19
Execució de béns a Vicenç Avellaneda, pagès, per valor de 100
lliures, a instància de Gabriel Mir Juliana.

AMH 2459/5

Deute d'un censal
1726.07.22
Francesc Poal, paraire de Terrassa, contra Joan Farrés, pagès, per
un deute relatiu a pensions endarrerides d'un censal.

AMH 2459/8

477

Deute d'un censal
1726.07.31
Resposta d'Antic Prat i Riera al manament de Pere Borrell,
declarant no haver de prestar cap pensió de censal.

AMH 2459/22

Desnonament
1726.09.04
Baptista Datzira contra les pretensions de Joan Marc Pèlecs de
desnonar-lo de la cases i terres que té arrendades.

AMH 2459/23

Deute d'un censal
1726.11.14
El rector de Sant Esteve de Castellar i els obrers de la capella de
Sant Iscle i Santa Victòria, contra diversos particulars per tal que
signin uns instruments de creació de censals, cremats a Caldes de
Montbui.
Deute d'un censal
1727.04.29
Els administradors del monestir de Sant Cugat contra Josep
Sampere i altres per un deute relatiu a pensions de censal.
Detenció il·legal
1727.05.27
Denúncia de Maria Monllor, muller d'Antoni Monllor, pagès de
Sentmenat, que acusa Julià Ribatallada i Miquel Busquets de tenir
pres el seu marit, usurpant la jurisdicció del batlle.
Deute d'un préstec
1727.12.28
Joan Turell contra Gabriel Juliana, ambdós pagesos, en reclamació
de 90 lliures i 8 dobles que prestà a Isidre Juliana.
Execució de béns
1728.01.12
Execució dels béns d'Antoni Illa, pagès de Sant Feliu del Racó, a
instància de Francesc Esquis, arrendatari dels delmes i censos
rebuts pel Marquès de Ciutadilla.

AMH 2459/9

AMH 2459/10

AMH 2459/24

AMH 2459/12

AMH 2459/11

Deute d'un censal
1728.04.17
Josep Antoni Vall-llocera, notari de Barcelona, contra Pere Carner
i Homet, pagès, en reclamació de 30 lliures d'un censal.

AMH 2459/14

Deute d'un censal
1728.10.23
Resposta de Feliu Serra al manament de la Comunitat de Preveres
de Moià sobre la pensió d'un censal.

AMH 2459/25

Execució de béns
1729.05.13
Execució dels béns de Josep Casamada, pagès, a instància de
Bartomeu Guinart, prevere d'Orrius.

AMH 2459/15
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Execució de béns
1729.07.11
Execució dels béns de Josep Girbau de les Planes, pagès de Sant
Feliu del Racó, a instància de Joan Pou, prevere de la seu de
Barcelona.
Conflictes agraris
1730.05.12
Vicenç Massaguer contra Joan Ribatallada, perquè aquest no talli
cap arbre de les terres anomenades la Vinya Vella i lo Serrat dels
Coloms, propietat de dit Massaguer i tingudes a carta de gràcia per
dit Ribatallada.
Delme
1730.08.03
Josep Esquis i Pau Illas, ambdós de Barcelona, col·lectors del
delme d'Antoni de Meca, contra Margarida i Jaume Massabeu,
mare i fill, reclamant la restitució de la collita dels grans que li van
encarregar.
Deute d'un censal
1731.02.14
Miquel Cadafalch i Gorina, pagès de Matadepera, contra Miquel
Cadafalch, pagès, reclamant 450 lliures d'un censal.*
Deute d'un censal
1731.04.02
Joan Ribatallada, pagès, contra Vicenç Massaguer, també pagès,
en reclamació de les pensions de censal pagades per ell a la
Comunitat de Preveres de Sant Miquel Arcàngel de Barcelona.
Deute d'un préstec
1731.04.10
Francesc Girbau, pagès, contra Maria i Jerònima Altayó, mare i
filla, a qui reclama uns diners prestats per l'enterrament de Joan
Farrés, altres en concepte de jornals prestats i la restitució d'un
anell que els donà en prometre's en casament.
Deute d'un lloguer
1731.09.10
Instància de Magí Busqueta, pagès, demanant a Teresa Girbau i
Maria Turell el pagament de 138 lliures relatiu al lloguer d'una
habitació.
Conflictes d'aigües
1731.09.31
Enquesta, a instància de Joan Ribatallada, contra Vicenç
Massaguer, pagès de Sant Julià d'Altura, acusat d'obrir amb
magalles una sèquia i així poder regar una peça de terra que tenia
en parceria.
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AMH 2459/17

AMH 2459/6

AMH 2459/13

AMH 2460/3

AMH 2459/16

AMH 2460/5

AMH 2460/2

AMH 2460/4

Honoraris professionals
1731.12.10
Bartomeu Rossell, negociant de Barcelona, contra Josep
Massabeu, pels deutes contrets pels serveis prestats com a
procurador.
Llicència per prendre possessió
1732.07.18
Llicència a Josep Cellent i Miquel Cadafalc per prendre possesió i
encarregar-se de certa porció de vi existent a casa de Jaume
Massabeu i per recollir els fruits del vintè de dit terme.
Deute d'un censal
1732.09.26
Domènec Borgonyó, prevere de Sant Esteve, contra Antoni
Monllor, pagès de Sentmenat, reclamant pensions endarrerides
d'un censal.
Deute d'un censal
1733.02.28
Antoni Meca i de Cardona, marquès de Ciutadilla, contra Miquel i
Joan Cadafalch, pare i fill, i Joan Roca, en reclamació de pensions
de censals sobre terres del mas Illa.
Herències
1733.03.14
Jaume Morera, ferrer, contra Jaume Oliver, pagès, reclamant 50
lliures llegades per Maria Oliver a les nétes i germanes de dit
Morera, el testament del qual fou cremat a Caldes l'any 1714.

AMH 2460/6

AMH 2460/7

AMH 2460/8

AMH 2460/9

AMH 2460/10

Excusació de tutor
1733.12.07
Excusació a Bonaventura Juliana de la tutela dels fills de Joan
Umbert.

AMH 2460/11

Excusació de tutor
1734.01.24
Excusació a Josep Barata i Montanyà, pagès de Matadepera, de la
tutela dels fills de Joan Umbert.

AMH 2460/12

Reclamació de dot
1734.10.14
Feliu Selva, pagès de Santa Coloma de Gramenet, contra Jaume
Gironès, pagès, reclamant dues caixes de vestits i 300 lliures
promeses de dot.
Estimació d'obres
1735.01.26
Procés de declaració i estima de 55 lliures que Jacint Homet,
sastre, ha invertit en obres i millores necessàries en una casa
situada al lloc dit de Tolosa, abans les Fàbregues.
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AMH 2460/13

AMH 2460/14

Deute d'un censal
1735.04.06
Gabriel Juliana, pagès, contra Magdalena Barba, vídua, i Jacint
Comes, bataner, en reclamació de pensions degudes d'un censal.
Agressió
1735.07.26
Enquesta contra Manel Rocavert, parcer del mas Oliver, per
amenaçar i bastonejar Josep Cardona, acusant-lo de procedir
penalment contra el seu pare.
Propietat i usdefruit
1736.05.07
Josep Fàbregues, paraire, i la seva muller Paula, contra els tutors i
curadors de l'hereu de Narcís Girbau, per tal d'ésser mantingut en
l'usdefruit d'uns horts.
Deute d'un censal
1736.10.27
Joan Ribatallada oposant-se al manament de Josep Sampere
perquè pagui pensions d'un censal.
Propietat i usdefruit
1736.11.29
Resposta de Jaume Morera, ferrer, al manament instat per Isidre
Pèlecs i Magdalena Barba, segons el qual el constrenyien a no
treballar una paret que deien ésser d'una parcel·la seva.
Conflictes agraris
1737.04.09
Teresa i Isidre Cellent, mare i fill, contra Josep Sampere, per no
complir els acords pactats en un contracte de venda a carta de
gràcia.
Propietat i usdefruit
1737.08.14
Resposta de Pere Joan Lopez, pagès, a les pretensions de Miquel i
Joan Cadafalch, pare i fill, sobre unes terres del lloc dit Puig
d'Aguilar.
Deute laboral
1738.02.06
Jaume Canet, teixidor de llana de Castellterçol, contra Jaume
Gironès, pagès, per un deute de 25 lliures relatiu a feines
d'acompanyament i guiatge.
Deute d'un censal
1738.06.16
Els administradors de l'Hospital dels Pobres de Caldes de
Montbui, contra Pere Carner, treballador de Sant Feliu del Racó,
per un deute relatiu a pensions de censal.
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AMH 2460/23

AMH 2460/15

AMH 2460/16

AMH 2460/24

AMH 2460/25

AMH 2460/17

AMH 2460/26

AMH 2460/18

AMH 2460/1

Propietat i usdefruit
1738.06.26
Jaume Casamada, pagès de Sant Vicenç de Jonqueres, contra els
cònjuges Marçal i Rosa Carpuntí, en plet sobre la propietat d'un
hort proper a dita parròquia.
Empara
1739.
Josep Torres, corder de Caldes de Montbui, i la seva muller
Marianna Massabeu, contra Josep Massabeu, pagès, per tal que
cancel·li una empara feta a instància seva.
Execució de béns
1739.03.04
Execució dels béns de Jacint Comes, moliner de draps, a instància
de Magdalena Barba, vídua, i Joan Miquel Ribatallada.
Deute de censos
1739.03.06
Els cònjuges Josep i Maria Ribé contra Jaume Rocavert, teixidor
de lli, per un deute relatiu a 39 anyades de cens d'una peça de terra
establerta en emfiteusi.
Herències
1739.07.16
Els germans Jacint, Pere i Francesc Boadella contra Maria
Monllor, vídua de Jaume Boadella, pagès, per posseir sense títol
els béns que foren de dit Jaume.

AMH 2460/19

AMH 2460/20

AMH 2460/21

AMH 2460/22

AMH 2501/1

Propietat i usdefruit
1740.11.17
Antoni Poal, paraire de Terrassa, contra Joan Cadafalch, pagès,
sobre la propietat d'una peça de terra del lloc dit Sot d'Aguilar.

AMH 2501/2

Conflictes agraris
1741.01.18
Resposta de Josep Sampere al manament de Bonaventura Quer
perquè no tallés arbres d'una peça de terra venuda a carta de gràcia.

AMH 2501/17

Propietat i usdefruit
1741.08.06
Eulàlia i Joan Ribatallada, mare i fill, contra Joan Miquel
Ribatallada, pagès, en plet possessori sobre una peça de bosc de la
partida anomenada Roure de les Abelles.
Deute comercial
1742.07.28
Francesc Sobregrau, ciutadà honrat de Barcelona i habitant de
Gallifa, contra Josep Casamada, pagès, en reclamació de 40 lliures
de la venda d'uns moltons.
Mort "ab intestato"
1742.08.27
Adjudicació dels béns d'Isidre Morera, pagès, a favor de Jaume
Morera, ferrer.
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AMH 2501/3

AMH 2501/5

AMH 2501/4

Propietat i usdefruit
1742.11.24
Josep Turell, pagès de Sant Feliu del Racó, contra Valentí Juliana,
treballador de dita parròquia, en plet possessori sobre un hort.
Impost del vintè
1743.05.14
Joan Cadafalch contra Joan Miquel Ribatallada, per tal que
satisfaci 400 lliures que el pare de l'agent avançà al pare del
demandat, en concepte de l'arrendament del vintè dels fruits del
terme.
Desnonament
1744.02.07
Josep Sampere, pagès, contra Jaume Puigvert, jornaler, per tal que
desocupi una peça de terra.
Amenaces
1744.10.25
Enquesta contra Pere Boltà, cardador, per amenaçar de mort Pere
Casamada, el qual l'acusava de defraudar-lo en la venda de raïm,
en no satisfer la quantitat que li corresponia.
Desnonament
1744.11.16
Fermí Illa contra un tal Sans de Lliçà d'Avall, en oposició a les
pretensions d'aquest de desnonar-lo.
Invasió de ramats
1744.11.20
Jaume Boadella contra les pretensions de Joan i Miquel Humet,
rajolers, Joan Humet i Joan Ribatallada, pagesos, els quals
pretenien executar ban per haver danyat llurs terres amb un ramat.
Deute comercial
1745.
Joan Castellbell, pagès de Caldes de Montbui, contra Josep
Sampere, pagès, per tal que doni compte de les partides cobrades i
pendents de cobrar de les rendes de la Comunitat de Preveres de
Caldes.
Emancipació de tutors
1745.01.08
Procés d'exempció de tutors i curadors de Jaume Juliana.
Emancipació de tutors
1745.03.16
Dionísia Humet, donzella, contra Joan Arenes i Menna Alzina,
pagesos de Castellar i Sentmenat, per tal d'ésser alliberada de la
seva tutela, la qual diu no ser reconeguda en cap testament legítim.
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AMH 2501/6

AMH 2501/7

AMH 2501/18

AMH 2501/8

AMH 2501/9

AMH 2501/19

AMH 2501/13

AMH 2501/10

AMH 2501/11

Reclamació de dot
1745.10.02
Vicenç Voltà, treballador de Sant Quirze, contra Jacint Boadella,
pagès, a qui reclama 60 lliures pendents corresponents al dot de la
seva filla Eulàlia.
Reclamació de dot
1746.
Els cònjuges Joan Capdevila i Margarida Comes de Sabadell
contra Jaume Comes, moliner i curador dels pupils de Jacint
Comes, a qui reclamen 40 lliures degudes de dot.
Deute d'un censal
1746.03.04
La Comunitat de Preveres de Sabadell contra Josep i Isidre Girbau
de les Planes, pare i fill, a qui reclamen 39 lliures corresponents a
diversos censals.
Execució de béns
1746.03.23
Execució dels béns de Josep Girbau de les Planes, pagès de Sant
Feliu del Racó, en força de lletres de reclam de la cúria del
corregidor de Barcelona, a instància de la Comunitat de Preveres
de Sabadell.
Delme
1746.07.18
Eulàlia i Joan Avellaneda, mare i fill, neguen ser deutors de
pensions d'un censal exigit pels arrendataris dels delmes i censos
del monestir de Sant Llorenç del Munt.
Emancipació de tutors
1747.01.12
Exempció de la tutela i cura de Gabriel Voltà, treballador, per tenir
17 anys i ser capaçar d'administrar el seu patrimoni.
Agressió
1747.06.05
Enquesta contra els germans Joan i Josep Manyosa, els quals
agrediren Joan Torrella, després que aquest els acusés de retenir
una flauta de la seva propietat.

AMH 2501/12

AMH 2501/15

AMH 2501/14

AMH 2501/16

AMH 2501/20

AMH 2502/1

AMH 2502/2

Prestació d'aliments
1747.09.25
Taxació d'aliments de Magdalena Manyosa i dels seus quatre
fillastres.

AMH 2502/3

Incompliment de contracte
1747.11.29
Jaume Oliver contra Josep Massabeu, per tal que s'avingui a signar
acte de revenda d'una peça de terra del lloc de la Bruguera.

AMH 2502/4
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Deute d'un censal
1748.01.30
Julià Ribatallada, pagès, contra els cònjuges Carles Oriach i Maria
Pèlecs, per tal que satisfacin 386 lliures d'un censal sobre una peça
de terra dita la Feixa del Mig, de pertinences del mas Pèlecs.
Assignació de tutors
1748.03.05
Assignació de tutors i curadors als fills i hereus de Pere Carner de
les Arenes.
Estafa
1748.05.11
Josep Massabeu i Ribatallada contra els hereus de Vicenç
Massaguer, de Sant Julià d'Altura, que vengué a carta de gràcia
dues peces de terra assegurant que eren franques de delmes.
Conflictes agraris
1748.12.07
Jaume Llobet, fuster, contra Martí Franch i Torrents, pagès, per tal
que s'abstengui de tallar els pins d'una peça de la partida dita de
Vallbona, la qual té establerta a dit Llobet.
Delme
1748.12.10
Julià Gurt, rector de Sant Julià d´Altura, contra Joan Manyosa,
treballador, per tal que pagui una quartera i 7 cortans de forment
que li correspon d'una peça de terra que té arrendada.

AMH 2502/5

AMH 2502/6

AMH 2502/17

AMH 2502/7

AMH 2502/9

Execució de béns
1749.04.16
Execució dels béns de Josep Massaguer, pagès, per la quantitat de
50 lliures, a instància de Eulàlia i Jacint Gironès, mare i fill.

AMH 2502/8

Propietat i usdefruit
1750.09.11
Joan Humet, rajoler, contra Isidre Girbau, treballador, en plet
possessori sobre una vinya del terme de Sentmenat.

AMH 2502/10

Comptes de tutoria
1750.12.01
Isidre Girbau contra els seus tutors, Isidre Cellent i Francesc
Voltà, per tal que donin compte i raó de l'administració de la seva
tutela i paguin el relicte.
Execució de béns
1751.06.23
Procés de reclam contra els béns de Josep Massaguer, pagès de
Sant Julià d'Altura, a instància de Josepa, vídua de Joan Selves,
cirurgià de Sentmenat.
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AMH 2502/18

AMH 2502/11

Llicència de venda
1751.07.17
Llicència a Maria, muller de Francesc Turell, soldat absent del
Principat, per firmar lluïció de 30 lliures pel preu d'un censal de
100 lliures que prestava Ramon Serra.
Lluïció de censal
1751.07.17
Els marmessors de Josep Ribatallada contra Julià Ribatallada,
pagès, al qual reclamen 117 lliures que avançà dit Josep per la
lluïció d'un censal a la Comunitat de Nostra Senyora del Pi de
Barcelona.
Obres perjudicials
1752.07.03
Jacint i Jaume Boadella, pare i fill, contra Josep Massabeu i Josep
Massabeu Riera, pare i fill, en oposició al manament segons el
qual havien d'abstenir-se d'alçar una paret en un terreny de la seva
propietat.
Incompliment de contracte
1752.10.17
Miquel Humet, rajoler, contra Gabriel Bellver, bracer, i la seva
muller Dionísia, per tal que s'avinguin a signar acte de revenda
d'una peça de terra establerta a rabassa morta.
Invasió de ramats
1752.11.03
Jaume Boadella, pagès de Sant Esteve, contra Bonaventura
Umbert, pagès de Sant Feliu, el qual pretén pasturar els ramats en
una peça de terra establerta a dit Boadella a rabassa morta.

AMH 2502/12

AMH 2502/13

AMH 2502/14

AMH 2502/15

AMH 2502/16

Propietat i usdefruit
1753.04.06
Feliu Busqueta, pagès, contra Joan Cadafalch, bracer, i Maria
Cadafalch, entorn de la possessió d'un hort.

AMH 2503/20

Assignació de tutors
1753.05.11
Feliu Juliana sol·licita ésser nomenat tutor dels fills de Valentí
Juliana, pagès.

AMH 2503/21

Incompliment de contracte
1753.06.04
Joan Ribatallada, pagès, com a pare i administrador de la persona i
béns de Francesc Ribatallada i Barba, contra Jaume Massabeu i
Gabriel Juliana, pagesos, per tal que signin acte de revenda d'una
peça de terra del lloc dit Pla de la Borrella.
Propietat i usdefruit
1753.10.05
Els cònjuges Francesc i Josepa Marcet contra Josep Franch,
treballador, en plet possessori sobre una peça de terra anomenada
les Sayoles del Sot del Guix.
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AMH 2503/1

AMH 2503/2

Incendi
1753.12.27
Enquesta contra Domènec Oliver, pagès, per calar foc a la tanca
d'una vinya de Joan Bracons, pagès de Palausolità, al lloc
anomenat Pla de l'Hostalet de dita parròquia.
Propietat i usdefruit
1754.01.07
Vicenç Juliana, bracer, contra Manuel Cellent, pagès, el qual
pretén revendre una peça de terra emparaulada entre l'agent i Isidre
Cellent.
Incompliment de contracte
1754.09.28
Josep i Julià Bonvilar, pagesos de Sant Julià d'Altura, contra
Agnès i Pere Casamada, mare i fill, per no respectar el conveni
sobre el bestiar i pactar-ne un altre amb Josep Massabeu.
Servitud de camí
1754.11.28
Josep Massabeu i Ribatallada, pagès, contra Bonaventura
Massaguer, paleta, en oposició a un manament segons el qual no
podia fer ús d'un camí que passa per una peça de terra de Sant
Iscle.
Invasió de ramats
1755.02.14
Jaume Boadella i Miquel Torres, pagesos, contra Francesc Mir i
Ribes, pagès de Santa Agnès de Malanyanes, del terme de la Roca,
en oposició al ban executat contra ells per haver pasturat uns porcs
en una peça de terra.
Despeses per malaltia
1755.05.06
Bonaventura Umbert, pagès, contra Bonaventura Forrellat, bracer,
en reclamació de les despeses ocasionades per la cura que la
muller de dit Umbert tingué de dit Forrellat, en ocasió d'una greu
malaltia.
Reclamació de dot
1755.05.06
Bonaventura Umbert, pagès, contra Pau Girbau, pagès de Sant
Julià d'Altura i marmessor de Jaume Umbert, germà de l'agent, a
qui reclama 30 lliures que li donà per raó del seu matrimoni.
Impost del vintè
1755.10.13
Francesc Cellent, pagès, contra Francesc Palaudàries, Jaume
Oliver i Josep Massabeu, regidors de la vila, per tal que satisfacin
105 lliures per les "mitges dites" de l'arrendament del vintè.
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AMH 2503/3

AMH 2503/4

AMH 2503/5

AMH 2503/6

AMH 2503/8

AMH 2503/10

AMH 2503/9

AMH 2503/11

Reclamació de dot
1755.12.13
Francesc Humet, pagès, contra Feliu Busqueta, també pagès, a qui
reclama 167 lliures que avançà a compte del dot que dit Busqueta
havia promès a Maria Humet.
Servitud de camí
1756.02.05
Joan Avellaneda, pagès, contra Antoni Atxer i Andreu, de
Camprodon, en oposició al manament perquè no transitès per un
camí que divideix llurs propietats.
Execució de béns
1756.05.29
Procés de reclam i execució dels béns de Jaume Manyosa, bracer
de Sant Julià d'Altura, a instància de Jaume Llobateres, rector de
l'església de Sant Vicenç de Jonqueres.
Propietat i usdefruit
1756.10.05
Maria Granera contra Josep Turell, pagès, que ha instat un
manament perquè desocupi una vinya del lloc dit Sot d'Aguilar, la
qual dita Maria diu ser tinguda a carta de gràcia i llegada pel seu
fill.
Apel·lació de sentència
1756.11.19
Apel·lació de Jacint Juliana contra una sentència dictada en la
causa entre ell i Rafael Moragues, marmessor d'Andreu Riera,
rector de Castellar.
Conflictes agraris
1757.10.01
Menna Ribatallada, pagès, contra Josep Datzira i Feliu
Ribatallada, als qual arrendà una vinya i no l'han conreuada
segons ús i costum, demanant la corresponent indemnització pels
danys causats.

AMH 2503/12

AMH 2503/13

AMH 2503/14

AMH 2503/22

AMH 2503/23

AMH 2503/24

Deute comercial
1757.12.24
Francesc Voltà, jove retorcedor de Sabadell, contra Gabriel Voltà,
pagès, a qui reclama 14 lliures degudes.

AMH 2503/25

Propietat i usdefruit
1758.04.12
Jaume Boadella, pagès, contra Isidre Codina, hereu de Francesc
Puigvert, el seu oncle, per tal que desocupi una casa i hort.

AMH 2503/15

Deute d'un censal
1758.05.22
Esteve Sampere, bracer, contra Joan Riera, pagès, en oposició a
les pretensions de dit Riera de ser deutor de pensions d'un censal.

AMH 2503/16
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Comptes de tutoria
1758.08.17
Josep Manyosa contra Francesc Manyosa, ambdós pagesos de
Sant Esteve, per tal que doni compte de l'administració de la
tutoria dels fills de Llorenç Manyosa i pagui el relicte.
Deute de censos
1758.09.02
Francesc Canyelles, pagès, contra Francesc Cadafalch, Joan Marc
Pèlecs i els cònjuges Jaume i Maria Juliana, en reclamació dels
fruits que li corresponen com a propietari d'unes peces de terra.

AMH 2503/17

AMH 2503/18

Deute laboral
1758.09.20
Jaume Torres, bracer, contra Josep Ribé i Riera, pagès, a qui
reclama 52 lliures degudes de soldada.

AMH 2503/26

Mort de bestiar
1758.12.22
Bonaventura Humbert, pagès, contra Maria Arenes, a qui reclama
el valor d'un porc que li matà d'una pedrada.

AMH 2503/27

Desnonament
1759
Bonaventura Humbert contra Jaume Cors, per tal que no sigui vist
en una vinya.

AMH 2504/24

Propietat i usdefruit
1759.02.13
Jaume Moragues, pagès de Sant Vicenç de Jonqueres, contra Julià
Bracons, pagès de Sant Esteve, en plet possessori sobre una vinya
de pertinences del mas de la Bruguera.
Conflictes agraris
1759.05.19
Joan Avellaneda, pagès de Sant Julià d'Altura, contra Josep
Datzira, pagès de Sant Esteve, per usurpar un tros de terra i tallarne roures i alzines.
Incompliment de contracte
1759.11.05
Marià i Francesc Cusidor, pare i fill, pagesos, contra Josep
Cusidor, bracer, el qual no accepta el dipòsit efectuat per a la
revenda d'una peça de terra.
Devolució de documents
1760.01.11
Els regidors de Castellar contra Josep Sampere, pagès, per tal que
els doni els instruments de creació d'uns censals lluïts, i refús de
dit Sampere d'entregar-los perquè encara diu haver-hi pensions
degudes.
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AMH 2503/19

AMH 2503/7

AMH 2504/1

AMH 2504/2

Execució de béns
1765.11.23
Procés de reclam contra Bonaventura Umbert i Josep Turell,
pagesos de Sant Feliu del Racó, a instància del prevere i obrers de
l'església de Castellterçol.
Execució de béns
1766.05.14
Execució de béns contra Feliu Ribatallada, bracer, a instància de
Josep Sanllehí, pagès de Barberà.
Bandolerisme
1767.04.03
Enquesta contra la quadrilla que assaltà violentament el mas
Torrents, propietat dels cònjuges Francesc Palaudàries i Caterina
Torrents.
Apropiació indeguda
1767.06.03
Testimonis rebuts per Salvador Costa de la Reixa, pagès, i
Francesc Sallent, ferrer, ambdós de Sentmenat, contra Josep
Rossinyol, antic batlle de Sentmenat, en relació a unes piles de
carbó que dit Rossinyol s'havia incautat per ordre de l'intendent.
Primícies
1767.07.01
Jeroni Alavedra, rector de Sant Esteve de Castellar, contra Miquel
Torres, pagès, a qui reclama les primícies de la verema, les quals
diu haver malmès negligentment.
Delme
1767.07.18
Jacint Monistrol i altres pagesos, contra Jeroni Alavedra, rector de
Sant Esteve, oposant-se a les pretensions d'aquest sobre els delmes
i primícies, atès que diuen tenir les seves propietats a la parròquia
de Jonqueres.

AMH 2504/3

AMH 2504/4

AMH 2504/5

AMH 2504/6

AMH 2504/14

AMH 2504/7

Propietat i usdefruit
1767.10.07
Pere Alzina, pagès, contra Jaume Girbau i Carner, jornaler, en
resposta a les pretensions d'aquest sobre determinats béns.

AMH 2504/8

Servitud de camí
1767.11.07
Domènec Oliver, pagès, en oposició al ban intimat per Francesc
Voltà per haver transitat per un camí que creua una peça de terra.

AMH 2504/25

Propietat i usdefruit
1767.11.07
Bonaventura Humbert, pagès, contra Rafael Moragues, prevere,
sobre els drets d'una peça de terra plantada d'oliveres.

AMH 2504/9
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Deute de censos
1768.05.16
Francesc Canyelles, pagès, contra Madrona, vídua de Joan
Esparver, jornaler, en reclamació de pensions d'uns censos d'unes
peces de terra establertes de pertinences del mas Costa.
Tinença d'armes
1768.05.28
Enquesta contra Jeroni Clarós, metge, i Antoni Maymir, apotecari,
per les públiques disputes hagudes entre ells i llurs respectives
mullers i la resistència de dit doctor Clarós a lliurar una escopeta,
al·ludint a la seva condició de batxiller.
Deute
1768.06.01
Josep Juliana contra Francesc Rovira, ambdós jornalers, a qui
reclama 322 lliures com a possessor dels béns que foren de Narcís
Lacambra.
Lluïsmes
1768.07.27
Josep Sallent, treballador, contra el marquès de Ciutadilla, oposantse al manament segons el qual ha de satisfer els lluïsmes resultants
de les compres i addicions de preu de terres, suposadament en
domini directe del senyor jurisdiccional.
Propietat i usdefruit
1771.02.04
Antoni Pobla, procurador de la seva muller Maria, contra Antoni
Moragues, en plet possessori sobre una peça de terra dita els Plans
de Tolosa, de pertinences del mas Riera.
Propietat i usdefruit
1771.02.06
Jaume Boadella, pagès, contra Jaume Rocavert i Jaume Massabeu,
en plet possessori sobre una peça de terra.
Propietat i usdefruit
1771.03.26
Francesc Rovira contra Josep Turell, ambdós pagesos, sobre la
possessió d'una vinya anomenada la Granera, de pertinences del
mas Turell.
Obres perjudicials
1771.07.24
Plet contra Ignasi Galí, fabricant de Terrassa, el qual pretenia
edificar un molí bataner, perjudicant els drets i regalies de la
baronia i els interessos de la vila, atès el consum de llenya i carbó
que suposaria.
Empara
1771.08.09
Procés de solta de l'embargament del lloguer d'una casa i parts de
fruits que percep Francesc Gorina, rector de Sant Julià d'Altura.
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AMH 2504/10

AMH 2504/11

AMH 2504/12

AMH 2504/13

AMH 2504/15

AMH 2504/16

AMH 2504/17

AMH 2504/18

AMH 2504/19

Servitud de camí
1771.10.26
Jaume Ribatallada, pagès, contra Josep Datzira, bataner, en
oposició a les pretensions d'aquest de no poder transitar per la rasa
d'una vinya anomenada de la Coma.
Invasió de propietat
1771.10.30
Josep Cusidor, pagès, en oposició al ban intimat per Josep Datzira,
moliner, per haver una filla de dit Cusidor saltat la rasa d'una
vinya.
Desnonament
1772.01.07
Jaume Boadella, pagès, contra Esteve Sampere, també pagès, per
tal que desocupi una vinya establerta i pagui els fruits endarrerits.
Invasió de ramats
1772.01.25
Domènec Oliver, pagès, en oposició als bans intimats per Pere
Llonch, masover de Can Deu, per haver pasturat uns ramats en les
terres de dita heretat.
Deute de censos
1772.01.25
Rafael Moragues, prevere, en oposició al manament de Jaume
Boadella adreçat a Esteve Oliver i altres, segons el qual havien de
satisfer 39 pensions d'un cens, atès que dit Moragues diu ésser el
propietari d'aquests censos.

AMH 2504/20

AMH 2504/26

AMH 2504/21

AMH 2504/27

AMH 2504/28

Emancipació de tutors
1772.10.01
Exempció de tutors a Josep Prats i Comes, per ser aquest major
d'edat i ser capaç de regir el seu patrimoni.*

AMH 2504/22

Desnonament
1772.12.02
Manament a Francesc Pujol, ferrer, perquè desocupi la casa on
habita, propietat de Francesc Roca, també ferrer.

AMH 2504/29

Execució de béns
1779.12.10
Procés de reclam contra els béns de Gabriel Torrella i Dalmau,
pagès i sastre, a instància de Jaume Sampere, rector de l'església
de Sentmenat.
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AMH 2504/23

