MATADEPERA

Matadepera - Inventari
Llibres de cort
Liber Curie honor. Baiuli termini Sti. Joannis de Matadepera...
1614.11.30-1616.01.1147
f. [5]
sr. - D

AMH 2589/15

Llibre de Cort
1705.11.18-1706.12.09
f. [4]
ru. - R

AMH 2589/16

Processos
1615-1773

21 expedients

AMH 2518/15-35

Documentació municipal
Esborrany de l'acte de presa de possessió de batlle de Josep Barata
1710.3.30

AMH 2518/36

Acte de renúncia de Joan Bofí com a batlle de Matadepera
[1728].03.09

AMH 2518/37

Comptes esparsos del clavari de la universitat de Matadepera
1722-1727

AMH 2518/38

47

El darrer full conté un registre de Polinyà de 1681.
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MATADEPERA

Matadepera - Catàleg de processos

Assassinat
1615.04.27
Enquesta sobre l'assassinat de Montserrat Valls, treballador
habitant de Terrassa, el cos del qual abandonaren al lloc dit el coll
de Sant Joan, en un bosc d'Antoni Roure.
Bandolerisme
1615.11.07
Enquesta contra la quadrilla de 13 bandolers, el cap dels quals es
deia Jeroni Ramoneda, que assaltaren Miquel Barata i el seu pare,
amenaçant-los de mort si en el termini de 8 dies no els pagaven
2.000 lliures.

AMH 2518/15

AMH 2518/16

Baralla
1653.11.18 []
Enquesta sobre la baralla a la plaça pública entre Miquel Torrella,
fadrí, i Joan Esquerra, pagès.

AMH 2518/33

Agressió
1659.07.[]
Enquesta contra Josep Torres i Balle, pagès, per llançar un còdol
al cap de Joan Tolló, pastor.

AMH 2518/17

Llicència de venda
1680.02.10
Llicència als tutors dels fills de Joan Solà del Pla, pagès, per
vendre una peça de terra i així poder pagar el dot als cònjuges
Comes.

AMH 2518/18

Execució de béns
1685.01.19
Plica de testimonis a instància dels tutors dels fills de Joan Solà
contra Miquel Casajoana, pagès de Rellinars.

AMH 2518/19

Sense adscripció
1686.06.17
Plica de testimonis de la causa dels tutors dels fills de Joan Solà
contra Miquel Casajoana.

AMH 2518/34

Propietat i usdefruit
1706.11.18
Esperança, vídua de Salvador Farrés, pagès, contra Josep Barata,
Jaume Farrés de Dalt i Antoni Candi, tots pagesos, sobre la
propietat d'unes feixes situades entre el Roure del Llamp i el
Roure Gros.
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AMH 2518/20

Amotinament de soldats
1709.09.02
Enquesta contra els soldats del terç de la ciutat que s'amotinanaren
al mas Barata, mataren un porc i es feren donar menjar.
Conflictes agraris
1712.07.12
Pliques de testimonis del plet entre Marianna Solà, muller de Lluís
Comes, pagès de Sant Llorenç Savall, i Josep Barata i Muntanyà,
sobre la tala de boscos per conrear.

AMH 2518/21

AMH 2518/35

Execució de béns
1721.09.12
Execució dels béns de Jaume Torrella a instància dels regidors de
la vila.

AMH 2518/23

Deute d'un debitori
1721.09.18
Francesc Torres, pagès, contra Miquel Gorina, també pagès, per
un deute de 98 lliures.

AMH 2518/22

Deute comercial
1722.06.30
Jaume Espina, pagès de Tona, contra Josep Barata, pagès, per un
deute de 6 dobles i 3 peces de vuit, relatiu a la compra d'un matxo.

AMH 2518/24

Requesta
1727.12.10
Requesta de Francesc Pobla contra els regidors de la vila, instantlos a restituir-li els béns que li foren empenyorats.

AMH 2518/25

Empara
1729.07.08
Isidre Badó, pagès de Sant Quirze Safaja, contra Mateu Cendra,
treballador de Sant Feliu de Codines, en empara de les garberes de
blat i altres grans sembrats a l'heretat de Josep Barata Muntanyà.
Excusació de tutor
1731.09.15
Excusació de Miquel Pèlecs de la tutoria dels fills de Francesc
Falguera, ateses les múltiples ocupacions com a regidor de
Matadepera i la manutenció de la seva família.
Honoraris professionals
1731.11.29
Bartomeu Rossell, negociant de Barcelona, contra Pere Girbau i
Garrigosa, pagès, per un deute de 3 lliures relatiu als treballs de
còpia i escriptura d'uns documents.
Herències
1734.06.30
Francesc Bofí i els seus germans contra Josep Busquets, prevere i
curador dels fills de Jaume Bofí, per tal que els lliuri les parts
corresponents de l'herència de Joan Bufí.
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AMH 2518/26

AMH 2518/27

AMH 2518/28

AMH 2518/29

Execució de béns
1734.09.02
Procés de reclam contra la persona i béns de Miquel Gorina,
pagès, per un preu de 96 lliures, a instància de Feliu Puigjaner,
pagès de Sant Vicenç de Jonqueres.
Execució de béns
1742.06.19
Execució de béns contra Francesc Torrella, a instància dels
regidors de Sabadell.
Propietat i usdefruit
1773.01.13
Joan Daví, pagès de Sant Llorenç Savall, contra Francesc i Jaume
Pobla, avi i nét de Sant Llorenç del Munt, sobre la propietat d'una
peça de terra del lloc dit Sot de Santa Agnès, la qual, diu, fou
establerta a perpetuïtat de forma il·legal.
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AMH 2518/30

AMH 2518/31

AMH 2518/32

