POLINYÀ

Polinyà - Inventari
Llibres de Cort
Comptes esparsos del batlle
1593-1677
3 documents solts

AMH 2590/1

Llibre de cort48
1596-1608
f. [45]
Pe. – D.

AMH 2607/9

Liber Curie honor. Montserrati Marata, P.S.C. et R.. Magestate
Baiuli termini Sti. Salvatoris de Pulinyano.
1607.02.04-1608.01.3049
f. [10]
Ru. - R.

AMH 2590/2

Llibre de cort50
1608.02.24-1609
f. [20]
Sr. - MD.

AMH 2590/3

Liber Curie termini de Pulinyà de tempore mei Joannis Feu, not.
ville Sabadelli.
1614.02.24-1619.04.03
f. [15]
Sr. - R.

AMH 2590/4

Hic incipit liber curie honor. Bernardi Guell, Baiuli termini de
Polinyano, diocesis Barn., anni MDCXXIII
1623.03.05-1624.10.1051
f. [25] + 7 papers
Pe. - R.

AMH 2590/5

48

Molt confós. Conté crides, registres i crides de les Corts de Polinyà, Santiga i Ripollet.
Els dos darrers fulls són esborranys de l'elecció de terna de batlle de 1686. A l'enquadernació feta per
l'arxiver Ernest Mateu s'han intercalat algunes crides i registres trobats solts.
50
Pèrdua de la major part del suport.
51
A partir de 1624 sols conté registres i comptes del batlle esparsos de 1626 a 1695.
49
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Llibre de cort52
1632.02.20-1635.04.25
f. [15]
Sr. - MD.

AMH 2590/6

Llibre de Cort del honor. Pau Carol, Batlle de Polinyà
1701.04.01-1706.10.3153
f. [4] + 1 carta
Ru. - D.

AMH 2590/7

Esborrany de crides del batlle
[1717]
1 document solt

AMH 2590/8

Elecció de terna i nomenament de batlle
Esborranys d'elecció i presentació de terna
1674-1680 i s.d.
8 documents solts
Executòries de privilegi de batlle
1662-1674
3 documents

AMH 2590/9

AMH 2590/10

Processos
1591-1630

AMH 2511

1632-1728

AMH 2512

1729-1750

AMH 2513

1751-1772

AMH 2514

52
53

Pèrdua de suport i esvaïment de la tinta. Desordenat.
El primer full és l'acte de presentació de terna per a l'elecció del batlle de 1674.
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Polinyà - Catàleg de processos

Informació matrimonial
1591.07.15
Procés informatiu sobre el matrimoni entre Joan Martí Riera,
mestre de cases de Lleida, habitant de la parròquia de Polinyà, i
Paula Provensa, filla de Joan Provensa, pagès de Barcelona.
Empara
1591.08.12
Antoni Llobet, pagès de Santa Perpètua de Mogoda, contra Joan
Gavarra, per tal que lliuri els porcs que té emparats.
Herències
1591.12.05
Testimonis rebuts a instància de Montserrat Marata, pagès, contra
Pere Pau Busquets, apotecari de Barcelona, en relació als béns de
Joan Marata.

AMH 2511/1

AMH 2511/2

AMH 2511/3

Execució de béns
1592.09.18
Procés d'execució dels béns de Jaume Marquès, pagès, a instància
de Rafael Lledó, procurador de Lluís Fetjó.

AMH 2511/4

Empara
1599.09.02
Francesc i Armengol Serra, pare i fill, contra els tutors dels pupils
Güell, oposant-se a una empara.

AMH 2511/5

Sense adscripció
1611.07.23
Joan Casals, rector de l'església de Polinyà, contra Bartomeu
Ferreres, pagès, i els seus tutors i curadors.

AMH 2511/6

Execució de béns
1613.01.08
Fragment inicial d'un plet de Miquel Moragues, pagès de
Jonqueres, contra Pere Guàrdia, pagès de Sant Cristòfol de Lliçà
d'Avall, per un deute de 55 ducats d'or i 66 lliures.
Execució de béns
1614.01.21
Pere Company i Rafael Borrell, botiguers de Barcelona, contra
Melcior Marquès, pagès, en invocació del braç secular.
Deute d'un debitori
1614.11.04
Jeroni Galí, procurador d'Antoni del Poy, treballador de Sabadell,
contra Gabriel Canyameras, i Bertran Delfí, pagesos de Jonqueres,
per un deute de 72 lliures d'un debitori.
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AMH 2511/7

AMH 2511/8

AMH 2511/9

Segrest
1615.11.05
Enquesta contra els bandolers que segrestaren Joan Germà,
estranger habitant de Polinyà.*
Segrest
1615.11.11
Denúncia de Vicenç Galí, pagès, contra els tres bandolers que
acudiren a casa seva, els qual havien pres Joan Germà i
demanaven 300 lliures per la seva llibertat.
Assassinat
1616.06.26
Enquesta sobre l'assassinat d'un home no identificat, el cos del
qual fou trobat al pou d'en Galí, situat al camp dit de la Figuerota.
Requesta
1620.07.18
Requesta de Jeroni Galí, procurador de Vicenç Galí, al batlle de
Polinyà, per tal que cessi en l'execució de béns instada per
Francesc Cortada, notari de Barcelona.
Requesta
1620.12.03
Requesta de Melcior Marquès a Montserrat Coll, Pau Querol i un
tal Joan, francès, per tal que restitueixin el dany causat en arrencar
unes alzines de l'heretat de Vicenç Galí, la qual dit Marquès tenia
en usdefruit.
Requesta
1620.12.03
Requesta de Pau Querol al batlle de Polinyà, qui li havia imposat
un ban de 25 lliures per tallar arbres d'un bosc, el qual dit Querol
havia adquirit de Vicenç Galí, segons execució de la Reial
Audiència.

AMH 2511/10

AMH 2511/11

AMH 2511/12

AMH 2511/28

AMH 2511/13

AMH 2511/15

Execució de béns
1621.04.21
Execució dels béns de Vicenç Galí, pagès, a instància de Pau
Bonadona i Francesc Coll, botiguers de Barcelona.

AMH 2511/14

Agressió
1621.07.05
Enquesta contra Bernat Güell, pagès, per agredir a bastonades
Joan Homet, també pagès.

AMH 2511/16

Robatori de carbó
1621.07.05
Enquesta contra Bartomeu Puig i Gabriel Casanoves, ambdós de
Barcelona, acusats de robar unes piles de carbó de Francesc Mauri.

AMH 2511/17

Amenaces a l'autoritat
1622.01.16
Enquesta contra Bartomeu Ferreres, pagès, que encarà amb un
pedrenyal al batlle quan procedien a executar els seus béns.

AMH 2511/18
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Honoraris professionals
1622.02.14
Jaume Guillà, cirurgià de Manresa, contra Bartomeu Farreres,
pagès, per un deute relatiu a les cures fetes a dit Farreres.

AMH 2511/19

Injúries a l'autoritat
1623.07.23
Enquesta contra Gaspar Marquès, pagès, que acusà el batlle de
robar i no fer justícia en imposar-li un ban.

AMH 2511/20

Robatori d'animals
1628.02.22
Enquesta sobre el robatori d'una ovella propietat de Joan Padró,
pagès del mas Mir.*

AMH 2511/21

Injúries a l'autoritat
1628.04.17
Enquesta contra Joan Padró, pagès de la parròquia de Sentmenat,
terme de Polinyà, per dir paraules injurioses al batlle Salvador
Humet, que li havia imposat una multa de 6 lliures per haver pres
palla de Francesc Monistrol.

AMH 2511/22

Assassinat
1628.12.31
Enquesta sobre l'assassinat de Bernat Font, fadrí francès de la casa
d'Antic Marquès.*

AMH 2511/23

Assassinat
1630.02.15
Testimonis sobre la troballa d'un cap d'una persona, trobat per
Gaspar Marquès al mas Serra.

AMH 2511/24

Bandolerisme
1630.07.25
Enquesta contra 7 individus armats que saquejaren la casa de
Salvador Omet i Gavarra.*

AMH 2511/25

Detenció il·legal
1630.12.15
Denúncia d'Esteve Planes, treballador de Bagà, mosso de Pau
Querol, que trobà en un bosc proper a Santiga dos individus que
cuinaven i menjaven carn, essent dissabte, i els quals el
retingueren fins a la nit.

AMH 2511/26

Robatori d'objectes diversos
1630.12.31
Denúncia de Jacint Rovira, a la casa del qual entraren fent un forat
i robaren estris de cuina i roba.

AMH 2511/27

Bandolerisme
1632.07.25
Denúncia de Germà Artigues, a la casa del qual acudiren alguns
individus i el comminaren a donar-los sopar.

AMH 2512/1
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Robatori d'animals
1633.12.21
Denúncia de Bartomeu Marquès, pagès, a qui foradaren la cort
dels bous i li robaren aviram.
Empara
1638.08.27
Josep Sanfeliu, pagès de Barberà i curador dels pupils Omet de
Baix, contra Antoni Marçal, pagès, en empara contra Joan
Puigsardà, pagès habitant del mas Omet de Dalt, dels grans i
diners deguts a dit Marçal.
Assignació de tutors
1639.01.10
Assignació de tutors i curadors als fills de Vicenç Galí, pagès.

AMH 2512/2

AMH 2512/3

AMH 2512/4

Assignació de tutors
1642.03.21
Assignació de tutors i curadors als fills de Josep Padró, pagès de la
parròquia de Sentmenat, terme de Polinyà.

AMH 2512/8

Llicència de venda
1643.12.11
Llicència als tutors i curadors dels pupils Padró per manllevar 200
lliures.

AMH 2512/5

Agressió amb arma blanca
1646.02.26
Enquesta contra Bernat Rosals, àlies lo Mataró, pastor del mas
Homet de Dalt, que ferí de diverses punyalades Jaume Olivelles,
treballador de casa de dit Anglada, arran de discutir-se sobre el
bestiar.

AMH 2512/6

Empara
1648.07.05
Els arrendataris de les rendes del castell de Santiga contra Miquel
Camarts i Jacint Rovira, ambdós pagesos, en empara d'unes garbes.

AMH 2512/7

Assignació de tutors
1652.12.10
Assignació de tutors i curadors a Pau Artigues, donzell, fill
d'Antoni Artigues.

AMH 2512/9

Robatori de carbó
1662.08.20
Testimoni de Bartomeu Mauri, pagès, sobre el robatori d'una pila
de carbó.

AMH 2512/10

Excusació de tutor
1665.10.08
Excusació a Jacint Rovira, pagès, de la tutela dels pupils Padró,
per ser aquest major de setanta anys.

AMH 2512/11
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Llicència de venda
1665.10.09
Llicència a Pau Padró, pagès de Sentmenat i tutor dels fills de
Joan Padró, pagès de Sentmenat, terme de Polinyà, per vendre i
crear un censal.
Propietat i usdefruit
1680.03.16
Ramon Coll, pagès, en oposició al manament instat per Jaume
Padró, pagès, per tal que no ocupés una vinya del mas Mir i Padró.
Obres perjudicials
1681.03.24
Pau Homet i Sanfeliu, pagès, contra Miquel Güell, pagès, perquè
aquest ha fet una rasa que passa per sota d'una vinya de dit Güell,
rasa que perjudica dit Homet en època de pluges.
Agressió a un clergue
1684.06.15
Denúncia de Josep March, rector de l'església de Polinyà, contra
la viuda Marquès, el seu fill i diversos mossos per agredir-lo a
cops de forca.
Deute d'un censal
1691.02.11
La Comunitat de Preveres de Sabadell contra els cònjuges Valentí
i Paula Cassanyes, en reclamació de les pensions de censos i
censals de part d'una casa del raval de Sabadell.
Requisició de penyores
1702.08.20
Acte de requisició de penyores, a instància de l'aplegador del tall
de la vila, a les cases de Pau Homet, Antoni Marquès, Josep Padró
i Francesc Mauri.
Honoraris professionals
1703.10.24
Miquel Bolló, de Barcelona, contra Jaume Galí i Gavarra, pagès,
en reclamació de les quantitats degudes pels serveis prestats com a
advocat.
Agressió
1706.07.06
Enquesta contra Joan Pau Coll, pagès, que clavà una bastonada a
Valerià Anglada i l'amenaçà de mort per travessar amb un carretó
un tros de rostoll.
Agressió a una dona
1711.11.20
Enquesta contra tres individus que apallissaren Caterina Cluselles
i l'amenaçaren de mort si no curava o desfeia un suposat encanteri
de Pere Garcia.
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AMH 2512/12

AMH 2512/13

AMH 2512/14

AMH 2512/15

AMH 2512/16

AMH 2512/17

AMH 2512/18

AMH 2512/19

AMH 2512/21

Conflictes d'aigües
1713.06.09
Pere Soldevila i Garcia, pagès de Santiga, contra Pau Sanfeliu i
Homet, pagès, sobre els dret d'ús d'aigua per regar.

AMH 2512/20

Sense adscripció
1716.01.17
La universitat de Polinyà contra Feliu Rovira i Arnella, pagès de
Sabadell.

AMH 2512/22

Propietat i usdefruit
1716.08.25
Pere Llenas i la seva muller contra Pere Soldevila i Garcia i Pere
Garcia menor, entorn de la propietat d'una casa.

AMH 2512/23

Petició de llibertat
1719.04.04
Joan Sardà, jove menor de 14 anys, ofereix manlleuta per ser
alliberat de la presó.

AMH 2512/31

Citació
1720.08.05
Cristòfol Villalonga, pagès de Valldoreix, contra Pere Soldevila i
Garcia, i el seu fill Pere Garcia i Soldevila, sol·licitant que siguin
citats de nou en la causa.
Agressió
1721.06.09
Enquesta contra Pere Garcia, per clavar bastonades a Jaume
Bellsolà, pagès de Santa Perpètua, al qual se li havien escapat dos
porcs i havien entrat en un camp de blat de dit Garcia.
Invasió de ramats
1724.03.16
Joan Marata, pagès, contra Feliu Rovira i Arnella, oposant-se al
ban per aquest instat per haver entrat un porc en un camp seu.*
Administració de causa pia
1726.07.15
Els administradors de la causa pia instituïda i fundada per Valentí
Codina, rector de Sentmenat, contra Marianna Mauri, vídua de
Francesc Mauri, pagès, per un deute relatiu a pensions de censal.
Despeses d'hostalatge
1727.07.08
Bartomeu Capsada, pagès de Palausolità i com a hereu d'Oleguer
Estella, contra Jaume Serra, pagès de Polinyà, per un deute de 24
lliures pel temps que habità a casa de dit Oleguer.
Deute d'un censal
1727.12.15
Marianna Mauri, vídua de Francesc Mauri, pagès, contra Josep
Sampere, pagès de Castellar, en oposició a les pretensions d'aquest
de ser deutora de pensions d'un censal.
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AMH 2512/24

AMH 2512/25

AMH 2512/26

AMH 2512/27

AMH 2512/28

AMH 2512/29

Deute d'un censal
1728.08.21
Francesc Riu, rector d'Alella, i Josep Barneda, paraire de Caldes
de Montbui, contra Josep Padró del mas Mir, per un deute de 24
lliures relatiu a pensions d'un censal.
Reclamació de dot
1729.08.22
Teresa Mimó i Mauri, vídua de Josep Sala i Mimó, pagès de
Sabadell, contra Marianna i Josep Mauri, mare i fill, en reclamació
de 200 lliures dotals.
Deute d'un censal
1729.10.01
Caterina Casablanca, vídua de Francesc Canyameres, pagès de
Sentmenat, contra Josep Mauri, pagès, en reclamació de 140
lliures de pensions d'un censal.
Restitució de dot
1730.03.01
Francesc Joncar, pagès de Sabadell, i la seva muller Antiga, vídua
de Joan Marata, contra Joan i Joan Pau Marata, pare i fill,
reclamant la restitució de dot.
Deute d'un censal
1730.08.17
Caterina Casablanca, vídua de Francesc Canyameres, pagès de
Sentmenat, contra Francesc Homet, pagès, en reclamació de
pensions d'un censal.
Empara
1730.08.19
Jaume Torres, capità d'infanteria, oposant-se a l'embargament
instat per la Comunitat de Sant Just Pastor de Barcelona dels grans
de Jaume Monistrol collits a l'heretat d'en Mauri, els quals havia
comprat dit Torres.
Deute d'un censal
1733.09.19
Jacint Rovira en oposició a Pere Casassayes, rector de l'església de
Sabadell, entorn d'unes pensions de censal degudes.
Estafa
1734.04.03
Maria Falguera, vídua de Menna Cladelles, pagès de Sentmenat,
contra Josep Padró, pagès, reclamant la devolució de 68 lliures
d'una peça que comprà a carta de gràcia, per no ser dit Padró el
legítim propietari.
Execució de béns
1734.07.27
Procés de reclam contra la persona i els béns de Josep Padró,
pagès del mas Mir de Sentmenat, a instància de Feliu Puigjaner i
per la quantitat de 52 lliures.
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AMH 2512/30

AMH 2513/1

AMH 2513/2

AMH 2513/3

AMH 2513/4

AMH 2513/5

AMH 2513/6

AMH 2513/7

AMH 2513/8

Deute
1734.07.29
Josep Mauri, pagès, contra Josep Domènec, pagès de Santa Eulàlia
del Papiol, en oposició al manament instat perquè satisfés un deute
reconegut en dos albarans.
Deute comercial
1734.10.30
Agustí i Miquel Gual, pare i fill, paraires de Sabadell, contra Josep
Coll, pagès, a qui reclama la restitució d'uns diners avançats per a
la confecció d'uns vestits nupcials.
Deute d'un debitori
1736.07.07
Josep Mauri, pagès, contra Francesc Marc Oliver i Ribot, veí
d'Esparreguera, en oposició a un manament que l'instava a satisfer
uns deutes.
Deute d'un censal
1736.07.07
Josep Coll, pagès, contra Francesc Marc Oliver i Ribot, en
oposició a un manament per satisfer un suposat deute de pensions
de censal.
Execució de béns
1737.
Fragment de l'execució dels béns de Josep Coll, pagès, a instància
de Josep Cabanes i Narcís Brutau, corders de Sabadell.
Execució de béns
1739.02.27
Joan Gavarra, pagès, designa inventari de béns per ser subhastats,
arran de la sentència desfavorable en el plet amb Isidre Vila,
jornaler.
Excusació de tutor
1739.08.13
Excusació de Jacint Rovira, pagès, com a tutor i curador dels fills
de Pau Estany, pagès de Santa Maria de Gallecs, atès que diu patir
d'hèrnia.
Invasió de ramats
1740.09.06
Salvador Marquès contra Jaume Marata, ambdós pagesos, en
oposició a dos bans per haver introduït porcs a les terres del dit
Marata.
Deute
1741.09.22
Jaume Monistrol contra els cònjuges de Sentmenat Joan Mauri i
Teresa Morera, declarant no tenir deutes pendents.
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AMH 2513/9

AMH 2513/10

AMH 2513/11

AMH 2513/12

AMH 2513/26

AMH 2513/13

AMH 2513/14

AMH 2513/15

AMH 2513/16

Invasió de ramats
1741.12.12
Josep Humet, pagès, contra Pere Garcia i Soldevila, pagès, en
oposició als bans instats per haver entrat porcs a la seva propietat.
Agressió a una dona
1742.07.10
Enquesta contra Pere i Joan Garcia, pare i fill, per agredir a
empentes i cops de puny Marianna, muller de Josep Humet,
després que aquesta els demanà que li restituïssin uns porcs que li
havien pres per haver invadit les seves terres.

AMH 2513/17

AMH 2513/18

Mort d'aviram
1742.10.22
Enquesta contra Pere Garcia i Soldevila, pagès, acusat de matar set
galls dindis de Josep Humet, pagès.

AMH 2513/19

Invasió de ramats
1742.10.22
Josep Humet, pagès, en oposició als bans instats per Pere Garcia i
Soldevila pels danys causats per alguns garrins.

AMH 2513/27

Invasió de ramats
1745.04.08
Pere Joan Marata contra Pere Cruells, de Palausolità, en resposta
al ban instat per haver entrat un ramat d'ovelles en un camp de dit
Cruells.
Propietat i usdefruit
1745.04.26
Francesc Flaquer, revenedor de Barcelona, contra Antoni Gorina i
Llonch, que pretenia desnonar Bartomeu Viloca d'una vinya de la
serra de Sant Iscle, atès que deia ser-ne el propietari.
Conflictes agraris
1747.09.20
Pere Màrtir Torres, notari de Barcelona, contra Francesca i Joan
Garcia, mare i fill, per tal que arrenquin uns pins que plantaren en
un camp de Santiga, no observant la distància mínima recollida al
capítol 26 de les Constitucions de Santa Cecília.
Invasió de ramats
1749.01.17
Josep Andreu contra Josep Coll, en oposició a un ban per haver
entrat alguns porcs a les terres de dit Coll.
Alteració de camins
1749.08.05
Els regidors de Palausolità i Plegamans contra Bartomeu Viloca i
altres, els quals han alterat l'estat del camí ral de Polinyà a
Sabadell al seu pas pel mas Arnella.
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AMH 2513/20

AMH 2513/21

AMH 2513/22

AMH 2513/23

AMH 2513/24

Excusació de tutor
1750.09.14
Excusació de Josep Humet com a tutor i curador dels fills de Josep
Padró, pagès del mas Mir, atès el seu delicat estat de salut.
Empara
1751.10.13
Procés de desembargament instat pels electes de la concòrdia de la
casa Padró del mas Mir, contra Jaume Salavert i els cònjuges
Valerià Padró i Josepa Salavert, veïns de Sentmenat.

AMH 2513/25

AMH 2514/1

Excusació de tutor
1752.05.20
Excusació d'Isidre Rovira com a tutor i curador dels fills de Jaume
Anglada, atesa la família nombrosa que ha de mantenir.

AMH 2514/2

Emancipació de tutors
1753.06.27
Exempció de tutors i curadors de Joan Anglada, per ser aquest
major d'edat.

AMH 2514/3

Desnonament
1754.12.20
Josep Portella i Llorenç, pagès, contra el curador dels pupils Padró
del mas Mir, refusant les pretensions de desnonar-lo com a
masover.
Conflictes agraris
1760.03.05
Joan Gavarra, pagès, contra Jaume Ferreras, Francesc Carol i
Urbici Vilanova, que diuen tenir establertes unes peces de terra de
les quals dit Gavarra diu tenir dret per tallar llenya.
Propietat i usdefruit
1761.09.07
Plica de testimonis rebuts per Pau Carol, pagès, contra Joan
Garcia, pagès de la parròquia de Santiga, terme de Polinyà, entorn
de l'establiment i venda de determinades terres.
Despeses d'hostalatge
1762.02.04
Isidre Vila, ferrer de Sabadell, contra Joan Gavarra, pagès, per un
deute de 24 lliures contret quan dit Vila habitava a casa de dit
Gavarra.
Invasió de ramats
1762.08.17
Francesca Farreres, vídua, contra Joan Gavarra, en oposició a un
ban per haver entrat un ramat dins les seves propietats.
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AMH 2514/4

AMH 2514/5

AMH 2514/6

AMH 2514/7

AMH 2514/8

Delme
1762.12.03
Josep Espanya, rector de l'església de Polinyà, com a electe de la
concòrdia del mas Padró del mas Mir de Sentmenat, contra els
cònjuges Josep Portella i Rosa Subirana, en reclamació d'un deute
de fruits i grans.
Deute de censos
1763.08.03
Els cònjuges Miquel Armengol i Maria Clapés, veïns de
Sentmenat, contra Josep Padró, pagès del mas Mir, i els cònjuges
Josep Bach i Rosa Serrasubirana, reclamant a aquests darrers el
pagament de fruits i grans.

AMH 2514/9

AMH 2514/10

Robatori d'aliments
1764.11.11
Denúncia de Josep Humet, pagès, contra Joan Anglada, per robar
mestall, forment i mongetes.

AMH 2514/11

Execució de béns
1765.07.22
Procés de reclam contra els béns de Josep Coll, pagès, a instància
d'Isidre Xalabarder, pagès de Caldes de Montbui.

AMH 2514/12

Deute
1765.11.29
Josep Padró, pagès de Sentmenat, contra Francesca Deu Costa i
Vinyola, vídua resident a Barcelona, al·legant no haver de pagar
determinades quantitats per haver estat contretes essent menor
d'edat.
Robatori d'aliments
1766.09.23
Enquesta contra Joan Anglada, pagès, per robar mongetes de l'hort
de Josep Coll.
Deute de censos
1771.04.24
Josep Espanya, rector de l'església de Polinyà, contra Caterina i
Joan Gavarra, mare i fill, en reclamació de pensions degudes de
censos i censals.
Robatori d'aliments
1771.06.05
Bartomeu Viloca, pagès, contra Joan Gavarra, perquè aquest li ha
instat un ban inculpant-lo d'haver robat tres roves d'escalunyes.
Invasió de ramats
1772.01.13
Josep Padró del mas Mir contra Jacint Planes, pagès del terme de
Sentmenat, en oposició al ban instat per haver-li causat danys amb
un ramat.

393

AMH 2514/13

AMH 2514/14

AMH 2514/15

AMH 2514/16

AMH 2514/17

Propietat i usdefruit
1772.07.11
Maria Coll i Solà, propietària del mas Coll, contra Francesca
Alzina, en oposició a les pretensions d'aquesta sobre una peça de
terra situada vora una fàbrica d'aiguardent.
Propietat i usdefruit
1772.09.14
Els cònjuges Josep Pons i Ignasia Viloca contra Francesc Mauri,
pagès, en plet possessori sobre una vinya de la partida dita de
Serra Maurina.
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