SANT CUGAT

Sant Cugat
Llibres de Cort
Llibre de cort79
1373.06.-1380.02.09
f. [200]
Mf.

MFL 313

Llibre de cort80
1390.04.25-1422.06.02
f. [300]
P. - B.

ACA

Registre
1456.05.12-1458.05.15
f. [109] 81 + 7 papers
Pe. - B.

AMH 2608/6

Secundus liber negotiorum receptorum per substitutum
Johanno Fananer
1468.09.07-1481.01.2982
f. [89] + 16 papers
Pe. - R.

AMH 2608/7

Liber negotiorum curie ville Sancti Cucuphatis Vallensis
1562.12.06-1569.01.08
f. 76 num.83
Ru. - R.

AMH 2609/1

79

Document microfilmat. Es tracta del volum núm. 64bis de la secció de protocols de Sant Cugat.
L'original és dipositat a l'Arxiu de la Corona d'Aragó.
80
Document dipositat a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, secció de protocols de Sant Cugat, núm. 76. Consta
de quatre plecs de folis numerats, amb el següent ordre:
1. ff. 23 a 69, de 27 de març de 1393 a 2 de juny de 1422.
2. ff. 153 a 196, de 12 de maig a 15 de novembre de 1393.
3. Ff. 50 a 99, de 25 d'abril a 30 d'agost de 1390.
4. Ff. 1 a 148, de 12 de desembre de 1391 a 15 d'abril de 1393.
81
Folis 57 i 58 estripats.
82
Aquest volum fou probablement desenquadernat i relligat de nou desordenadament. Els darrers folis
són capgirats.
83
Entre els folis 51 i 52 hi ha afegida una crida de 13 de març de 1571 i una enquesta incoada el 26
d'agost de 1571. El foli 57 és encapçalat amb el títol "Assi en aquest cohern se continuaran lo qui es del
terme de Canals i de la Senyoria de Ille. Don Luys de Cervelló, Abbat del Monestir de S. Cugat del
Vallers, 1565". El folis 59 i 68 són dos plecs en format octau corresponents a dues enquestes de 1567 i
1568. El foli 61 és també un plec d'una enquesta, mal relligat ja que segueix al foli 68. Manquen els folis
69-75.
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Libre de la Cort del balle de Sant Cugat del Vallès essent paborde
major del monestir de Sant Cugat del Vallès lo reverend Fra
Hieronym de Corbera....
1576.01.15-1581.01.09
f. [160] + doc. solta84
Pe. - R.

AMH 2609/2

Registre
1609.12.38-1612.12.02
f. [280] + 11 documents
Pe. - B.

AMH 2610/1

Liber Curie ville Sancti Cucuphatis Vallensis
1617.01.06-1618.09.17
f. [175] + 9 doc. solts
Ru. - R.

AMH 2610/2

Manual de la cort eclesiastica del imperial monestir de Sant
Cugat de Vallès, del orde de nostre pare Sant Benet...
1659.07.08-1731.01.2985
f. 220 num. + índex + doc. solta
P. - R.

AMH 2611/1

Processos
1567.10.07
Agressió
Enquesta contra Pere Andral, pagès, per obrir el cap d'una bastonada
a Joan Espanyó, mosso francès, i resistir-se al batlle. (Dins el llibre
de Cort de Sant Cugat, 1562-1569, f.59).
1567.11.29
Herències
Jaume Canyelles, àlies Busquets, contra Margarida Busquets, àvia
paterna d'Antiga, muller de dit Jaume, entorn d'un dels pactes dels
capítols matrimonials. (Dins el llibre de Cort de Sant Cugat,
1562-1569, f.61).

84

AMH 2609/1

AMH 2609/1

Crides, demandes verbals, encant i inventaris de béns, requestes, etc.
Aquest volum, a diferència de la resta, els quals recullen l'activitat de la cúria de la vila de Sant Cugat,
sotmesa a la jurisdicció del monestir, conté documentació que va més enllà de l'administració judicial,
relacionada amb afers pròpiament religiosos i jurisdiccionals d'altres termes. Hi ha alguns testaments,
llicències matrimonials, etc
La documentació que segueix als 220 folis numerats i a l'índex abasta fins 1767.
85
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1568.03.08
Agressió
Enquesta contra Joan Antic Mitjans, fill de Joan Mitjans, pagès del
Papiol, per bastonejar amb l'agullada de llaurar Guillem Giralt,
mosso francès, en el terme del castell de Canals. (Dins el llibre de
Cort de Sant Cugat, 1562-1569, f.68)

AMH 2609/1

1612.07.25
Aixecament de cadàver
Visura del cadàver d'Antoni Pansa de Sant Pol, el cos del qual fou
trobat a la plaça de Sant Cugat amb ferides d'arma blanca i de foc.

AMH 2466/27

1652.04.14
Evasió de la presó
Enquesta sobre la fugida de nou presos de Terrassa de les presons
de la pabordia del monestir de Sant Cugat.

AMH 2466/28

1661.09.09
Llicència de venda
Llicència per vendre un censal de 50 lliures als tutors i curadors dels
fills de Bernat Barata, pagès de Sant Feliu de Vilamilanys, terme de
Sant Cugat.
1661.09.09
Subrogació de curadors
Subrogració de la curadoria dels fills de Bernat Barata a favor de
Francesc Pujol, pagès de Caldes de Montbui.

AMH 2466/29

AMH 2466/30

Clavari de la vila de Sant Cugat
Llibre de comptes del clavari de la vila de Sant Cugat
1655.02.14-1696.06.04
f. [160] + 8 doc.
P. - B.

AMH 2611/2

Comptes del clavari de l'impost del trentè dels anys 1737-1741
1742.09.04
f. [6]

AMH 2611/3

Comptes del clavari de la imposició del cadastre de 1746-1749
1748-1750
f. [14]

AMH 2611/4
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