CERDANYOLA

Cerdanyola - Inventari
Llibres de Cort
Llibre de cort
[1611.08.05]-1616.12.28
f. [12]
Ru. - D.

AMH 2589/12

Liber Curie Castri et termini Sti. Martialis
1619.02.15-1635.08.2275
f. [70]
Pe. - R.

AMH 2589/13

Processos
1599-1625

AMH 2508

1625-1636

AMH 2509

1638-1708

AMH 2510

Lletres
1622 i 1716

75

AMH 2589/14

Els darrers fulls contenen registres esparsos de 1646 a 1672.
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CERDANYOLA

Cerdanyola - Catàleg de processos

Obres parroquials
1599.03.17
Pere Pomés, mestre de cases, contra els jurats de la vila, per tal
que li paguin 100 lliures que li deuen per la construcció de
l'església.
Agressió
1614
Enquesta contra un tal Canyadell, masover de la casa de la vídua
Coll, per pegar amb un cinturó Jacint Salavert, mosso de Joan
d'Heril de Barcelona, quan guardava unes vaques.
Capbrevació
1614.12.09
Bernat de Marimon, senyor del castell de Sant Marçal, contra
Enric Rossell, perquè aquest capbrevi totes les possessions que té
en alou i senyoria directa.
Robatori d'aliments
1614.12.22
Enquesta contra Pere Mora de Sant Cugat, per haver robat unes
quarteres de blat de Bernat de Marimon.
Capbrevació
1615.12.14
El noble Bernat de Marimon contra Antoni Cuyàs, pagès, perquè
capbrevi qualsevol possessió que tingui en alou o en directa
senyoria.
Agressió amb arma blanca
1618.10.12
Enquesta contra Joan Torres, francès, per tirar la daga contra Joan
Baptista Navarro, essent ambdós criats del senyor del castell de
Sant Marçal.
Deute de censos
1619.04.28
Benet Farrés, pagès, contra Montserrat Sanfeliu, pagès de Barberà,
per tal que pagui diversos càrrecs dels masos d'Hortal i de Rodora.
Danys a la propietat
1619.11.19
Enquesta contra Lluis Cabanyes, pagès, per maltractar a cops una
truja de les que guardava Antoni Joan [Bonvesí], pastor del castell
de Sant Marçal.
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AMH 2508/26

AMH 2508/3

AMH 2508/1

AMH 2508/2

AMH 2508/4

AMH 2508/5

AMH 2508/6

AMH 2508/7

Robatori d'aliments
1619.11.19
Enquesta contra un tal Carbonell, sastre de Ripollet, per robar
pinyes d'un bosc de Lluís Serra i, en companyia d'altres, bastonejar
Antoni Roquer, mosso de dit Serra.
Robatori d'aliments
1620.01.08
Enquesta contra Antònia Bargallona, vídua, criada del governador
i senyor del castell de Sant Marçal, acusada de robar pa, vi,
gallines i moltes altres coses del castell.
Execució de béns
1620.01.30
Pere Segura, ciutadà de Barcelona, contra Jaume Llobet, pagès de
Sant Iscle, en execució dels seus béns.
Agressió
1620.03.09
Enquesta contra Francesc Oliver i Sampere, pagès, acusat de
trencar a bastonades el cap i una costella de Jeroni Trullàs, fill
d'Antic Trullàs, pagès de Sant Pere de Terrassa.
Agressió
1620.07.14
Enquesta contra Lluís Serra Parera i un mosso seu, que agrediren a
bastonades, amenaçaren i tractaren de gavatx Domènec Güell,
treballador del mas Farigola de Ripollet.
Capbrevació
1620.07.29
Alexis de Marimon, senyor del castell de Sant Marçal, contra
Jaume Ferrer Çavall, pagès de Sant Iscle de les Feixes, perquè
capbrevi totes les possesions que té en alou.
Agressió
1620.08.17
Enquesta contra Domènec Artés, pagès, per agredir a bastonades
Miquel Llobet i arremetre a cops de destral contra una vaca.
Invasió de propietat
1620.08.25
Enquesta contra Miquel Planelló, assaonador de Barcelona i
possessor del mas Riera, i Francesc Puig, masover de dita casa,
per fer sense llicència un pont i un camí en una peça de terra del
mas Moragues i amenaçar amb una escopeta Maria i Benet Ribó.
Mort d'un gos
1620.09.08
Enquesta contra Antoni Cuyàs, pagès, per disparar amb pedrenyal
contra un gos que guardava el ramat de Joan Coll.
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AMH 2508/8

AMH 2508/9

AMH 2508/21

AMH 2508/10

AMH 2508/11

AMH 2508/12

AMH 2508/13

AMH 2508/14

AMH 2508/15

Danys a fonts públiques
1620.10.23
Enquesta contra Mateu Domènec i el seu fill Pere Joan, pagesos,
per trencar la canonada de la font que discorre al castell de Sant
Marçal.
Empara
1620.11.16
Joan Mascaró, taverner de Barcelona, contra Gabriel Fetjó, pagès,
entorn de la cancel·lació d'una empara.
Agressió
1621.03.15
Enquesta contra Jaume Cuyàs, pagès de Sant Iscle de les Feixes,
per clavar tres o quatre cops de puny al fill d'Antic Canyadell,
pagès de dita parròquia, mentre guardava un ramat de bous.
Balls sense llicència
1621.07.09
Enquesta contra Damià Mora, pagès de Sant Iscle, per haver "fet
ballades" en dita parròquia, per les festes de pasqua florida, sense
llicència del senyor.
Deute laboral
1621.10.20
Gabriel Gorchs, pagès de Barberà, contra Lluís Serra, pagès, per
un deute de 15 lliures relatiu a la soldada que havia guanyat Jaume
Gorchs, germà difunt de dit Gabriel.
Desnonament
1622.07.20
Jaume Fàbregues, possessor a carta de gràcia del mas Codonyés,
contra Agustí Sanfeliu, Miquel Gorchs i Joan Font per tal que
desocupin unes peces de terra de dit mas, les quals tenien
arrendades a l'anterior propietari, Pau Ribes.
Execució de béns
1623.02.03
Joan Cuyàs, pagès de Sant Iscle de les Feixes, contra Pere Segura,
doctor en dret de Barcelona, oposant-se a l'execució de béns
instada contra Jaume Llobet, per la qual foren venuts 7 porcs
propietat de dit Cuyàs.
Deute d'un censal
1624.07.17
Antoni Bell del Mas, de Sant Cugat, contra els hereus d'un tal
Serra del Prat, pagès de Sant Martí, per un deute relatiu a una
pensió d'un censal.*
Restitució de béns
1624.09.20
Francesc Cuniller i Vallcorba i Joan Coll, pagès, contra Bartomeu
Oliveres i Colomer, per tal que els restitueixi una verra i dues
burres.
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AMH 2508/16

AMH 2508/17

AMH 2508/18

AMH 2508/19

AMH 2508/20

AMH 2508/28

AMH 2508/29

AMH 2508/22

AMH 2508/23

Deute laboral
1624.11.05
Antoni Reig, assaonador de Barcelona, contra Caterina Oliver,
muller de Francesc Sampere i Oliver, en reclamació de 15 lliures
de soldada i altres quantitats per raó de la civada i blat venut al seu
primer marit.*
Reclamació de dot
1625.07.24
Beneta, muller d'Antoni Barceló, sastre de Terrassa, contra Benet
Ferrés, pagès, en reclamació de 80 lliures de les 120 promeses en
contractar matrimoni amb el seu primer marit, Joan Roca.*

AMH 2508/24

AMH 2508/25

Subrogació de tutors
1625.10.09
Subrogació de la tutela i cura dels fills d'Antoni Fetjó de
Sarrossons, pagès.*

AMH 2509/1

Bandolerisme
1626.05.22
Enquesta contra els qui robaren, al camí ral de Sant Cugat a
Barcelona, a la gent que venia de fira i nafraren l'hereu Coll, pagès.

AMH 2509/2

Execució de béns
1626.07.06
Guillem Osset, pagès de Ripollet, contra Beneta Barceló, muller
d'Antoni Barceló, sastre de Terrassa, per tal que sigui
sobresseguda l'execució dels béns instada contra Benet Ferrés.

AMH 2509/3

Bandolerisme
1626.07.09
Enquesta contra les quadrilles de bandolers que assaltaren el
castell de Sant Marçal.

AMH 2509/4

Deute d'un censal
1626.09.05
Sebastià Fetjó dels Xiprers, pagès, contra Lluís Codonyés, també
pagès, per un deute de 5 lliures relatiu a pensions d'un censal.

AMH 2509/5

Execució de béns
1627.06.26
Execució de béns contra Montserrat Campanyà, a instància
d'Elena Saló, vídua de Joan Saló, agutzil reial.

AMH 2509/6

Bretolada
1627.07.18
Enquesta contra els qui han tallat els vencills i desfet unes
garberes de civada de Miquel Canyadell.

AMH 2509/38

Amenaces
1627.07.18
Enquesta contra Silvestre Gili, àlies lo Margarit, i Pau Gili,
ambdós de Ripollet, els quals amenaçaren de mort Bartomeu Pi,
que els recriminava que pasturessin un ramat en una vinya de la
seva propietat.
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AMH 2509/7

Empara
1628.06.14
Oposició d'Agnès Castanyer, vídua de Bernat Castanyer, contra
una empara d'un bou.*

AMH 2509/8

Assignació de curadors
1628.07.10
Assignació de curadors als fills de Jaume Gili, pagès de Sant
Martí.*

AMH 2509/9

Llicència de venda
1628.09.09
Llicència a Francesc Fetjó del Molí i Joan Banús, tutors dels
pupils Gili, per vendre la casa i heretat de dits pupils.

AMH 2509/10

Mort d'un gos
1628.09.20
Enquesta contra Sever Serra de la Parra, pagès de Sant Cugat, per
haver mort una gossa de Sebastià Fetjó dels Xiprers, pagès.

AMH 2509/11

Agressió a una dona
1628.10.15
Enquesta contra Montserrat Campanyà, pagès de Sant Martí, per
agredir a bastonades Caterina Reçarrol a la casa de la ferreria d'en
Farganell.
Robatori d'objectes diversos
1629.01.01
Feliu Pi, pagès de la parròquia de Sant Iscle de les Feixes,
denuncia els qui han robat de casa seva dues calderes d'aram i
altres objectes i peces de roba.
Sense adscripció
1629.02.03
Testimonis rebuts a instància de Francesc Llobet, pagès de
Barberà, contra Agnès, vídua de Pere Castanyer, pagès.
Robatori de robes
1629.02.16
Enquesta sobre el robatori de caixes de roba i altres objectes de
valor de la casa d'Antoni Oriach, masover de la casa dita de la
pubilla Gallinés.
Empara
1629.06.21
Els obrers de l'església de Sant Quirze i Santa Julita contra
Montserrat Campanyà, pagès, emparant-li totes les garbes i
garberes de civada, forment i altres grans.
Robatori d'animals
1630.01.20
Enquesta contra els qui robaren dos moltons d'un ramat d'Antoni
Joan Fetjó dels Urons i dispararen contra Jacint Fetjó.
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AMH 2509/12

AMH 2508/27

AMH 2509/13

AMH 2509/14

AMH 2509/15

AMH 2509/16

Bandolerisme
1630.02.24
Enquesta contra els qui robaren les mules de Joan Banús, pagès, al
camí ral de Barcelona a Terrassa.
Bandolerisme
1630.03.13
Testimoni d'Antoni Benet Fetjó, pagès, sobre una quadrilla d'uns
25 bandolers que assaltaven els viatgers al camí ral de Barcelona a
Manresa.
Calúmnies
1630.07.08
Enquesta contra Maria Ribó, vídua, per tractar de "bagassa vella"
Maria Mir, muller de Nicolau Mir, donzell de Barcelona, a la qual
reclamava una soldada com a criada.
Bandolerisme
1630.08.27
Enquesta contra quatre homes armats que amenaçaren Antoni
Cuyàs, pagès, i el forçaren a donar-los sopar.
Delimitació i fitació
1630.10.22
Alexis de Marimon, contra Sebastià Deu, Joan Carreres i Joan Pau
Lladó, arrendataris de les rendes, censos i dècimes del castell de
Sant Marçal, per haver sembrat més terra de l'arrendadada.
Requesta
1630.12.20
Requesta de Guillem Osset, pagès, contra Montserrat i Agustí
Campanyà, pare i fill, per tal que els restitueixi els danys causats
en tallar arbres d'una peça de terra que dit Osset els arrendà per
cinc anys.
Assassinat
1631.06.06
Enquesta contra Antoni Joan Altelló, pagès, i els seus fills Mateu i
Sebastià, acusats de matar i enterrar uns pobres que prenien faves
d'un camp de dits Altelló.
Usurpació d'autoritat
1631.06.14
Enquesta contra Nicolau Mir, negociant, acusat d'usurpar la
jurisdicció del batlle en imposar un ban a Joan Xapalí i d'acollir a
casa seva lladres i gent ociosa i de mala vida.
Amenaces
1631.08.16
Enquesta contra Joan Domènec i Mas de Bartres, pagès, per dir
paraules injurioses i amenaçar Francesc Villar, pagès de Sant
Cugat.
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AMH 2509/17

AMH 2509/18

AMH 2509/19

AMH 2509/20

AMH 2509/21

AMH 2509/34

AMH 2509/22

AMH 2509/23

AMH 2509/24

Desnonament
1631.10.29
Guillem Osset, pagès habitant del mas Campanyà, contra
Montserrat i Agustí Campanyà, pagesos, per tal que desocupin la
cambra on habiten.
Agressió amb arma de foc
1631.11.10
Enquesta contra Pau i Esteve Valls, pare i fill, i el seu mosso
Esteve, per disparar un tret de pedrenyal a Sebastià Figueres,
pagès.
Calúmnies
1632.02.21
Enquesta contra Guillem Osset, pagès, per infamar Montserrat
Campanyà, a qui acusava d'haver robat a casa seva.
Agressió
1632.04.12
Enquesta contra un bover de la casa de Francesc Vilar de Sant
Cugat del Vallès, per agredir a bastonades Pau Domènec i un tal
Mercader, pastor de la casa de Pere Joan Domènec.
Robatori d'aliments
1632.04.12
Enquesta contra els qui robaren de la casa de Guillem Osset,
habitant del mas Campanyà, una caldera d'aram i un sac de farina.
Empara
1632.07.22
Sever Vilallonga, procurador d'Antoni Bell, pagès de Sant Cugat,
contra els jurats de la vila, els quals, tot i haver venut una peça de
terra de la Serra del Prat per tal de poder satisfer el tall imposat,
han fet noves empares sobre els grans i fruits.

AMH 2509/25

AMH 2509/26

AMH 2509/27

AMH 2509/28

AMH 2509/29

AMH 2509/40

Assassinat d'una dona
1633.10.16
Testimonis sobre l'assassinat d'Elisabet Galliners, el cos de la qual
fou trobat en un bosc del mas Anglada de Sant Quirze (fragment).

AMH 2509/39

Bandolerisme
1634.02.02
Enquesta contra els cinc individus que robaren i saquejaren la casa
de Montserrat Campanyà.

AMH 2509/30

Baralla
1634.03.12
Enquesta contra Francesc Baltasar, criat del governador, per
barallar-se amb Gabriel Gili, pagès de Ripollet, al castell del
governador.
Robatori d'una carreta
1635.02.22
Enquesta contra Gabriel Gili, pagès de Ripollet, i Feliu Pi, també
pagès, acusats de robar una carreta del castell de Sant Marçal.
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AMH 2509/36

AMH 2509/35

Agressió
1635.10.21
Denúncia de Bernat Graners, mestre de cases, contra la vídua Coll,
la qual li llançà una pedrada i es negava a pagar-li, adduint que no
feia bé la feina.

AMH 2509/31

Subrogació de tutors
1636.09.02
Procés de subrogació de Pere Joan Domènec, pagès, com a tutor
dels fills de Joan Mas, pagès.

AMH 2509/32

Excusació de tutor
1636.09.11
Excusació de Sebastià Fetjó i Gabriel Planes, pagesos, de la tutela
i cura dels fills de Joan Mas i Domènec, pagès.

AMH 2509/33

Bandolerisme
1638.11.19
Enquesta contra 5 individus, un dels quals es feia passar per
comissari reial, que s'endugueren diners i joies de la casa de
Bartomeu Pi, pagès.

AMH 2510/2

Impost del trentè
1643.06.19
Execució dels béns dels que no volien satisfer el trentè imposat per
la universitat per tal de satisfer el tall dels soldats allotjats.

AMH 2510/4

Execució de béns
1644.03.01
Execució de béns als propietaris del mas Bartres a instància dels
cònjuges Vinyes de la ciutat de Vic.

AMH 2510/5

Indemnització per danys
1645.09.25
Testimonis rebuts per Bartomeu Serra, pagès de Sant Esteve de la
Riba, diòcesi de Vic, contra Vicenç Roca, pagès de Sant Jaume de
Frontanyà, bisbat de Vic, en relació a una euga que li llogà i que
morí.
Agressió
1646 []
Denúncia de Bartomeu Pujol, pastor del mas Fetjó dels Xiprers,
que fou agredit al torrent de la Parellada per Antoni Joan Feliu,
pastor de la casa d'en Fetjó dels Urons, en demanar-li que no
pasturés les ovelles a dit lloc.
Assignació de tutors
1647.03.08
Assignació de tutors als fills de Feliu Pi, pagès
Adjudicació de béns
1652.11.08
Adjudicació dels béns que foren d'Antoni Joan Altalló, pagès, a
favor del seu fill Joan.
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AMH 2510/6

AMH 2510/1

AMH 2510/7

AMH 2510/8

Assignació de curadors
1652.11.08
Assignació de curadors als fills i hereus de Pere Valls.
Deute d'un préstec
1655.04.30
Pere Socies, baster de Sabadell, contra els cònjuges Margenat i
Fetjó, pagesos de la parròquia de Sant Cugat, terme de
Cerdanyola, per tal que restitueixin 100 lliures que prestà a Joan
Fetjò dels Urons.
Subrogació de tutors
1657.02.16
Procés de subrogació dels tutors dels fills d'Antic Miró, pagès.
Agressió a l'autoritat
1659.05.17
Enquesta contra Isidre Margenat, pagès, per bastonejar Francesc
Fetjó del Molí, jurat i receptor del tall de la contribució dels
soldats allotjats.
Agressió
1664 [ca.1659/64]
Enquesta contra un tal Fermí, habitant de la terra dita de
Canaletes, que llançà una pedrada i amenaçà amb una "xispa"
Sebastià Nadal, bover que conduïa uns bous a Montcada.
Llicència d'obres
1695.02.12
Memorial de les obres portades a terme al mas de Josep Altimira,
a càrrec de Carles Moner i Joan Francí, mestres de cases, Ramon
Tiana, fuster, i Bernat Cases, ferrer.
Propietat i usdefruit
1701.01.18
Plica de testimonis a instància dels tutors i curadors dels fills de
Josep Altimira, pagès de Cerdanyola, contra Josep Altimira, pagès
de Sant Joan d'Oló, sobre la propietat del mas dit del Campanyà
Rosset.
Propietat i usdefruit
1708.01.[]
Jaume Xarau, pagès, contra Pere Coll, pagès de Sant Martí de
Granera, en plet possessori sobre el mas Coll de dita parròquia.
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AMH 2510/9

AMH 2510/10

AMH 2510/11

AMH 2510/12

AMH 2510/3

AMH 2510/14

AMH 2510/15

AMH 2510/13

