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SENTMENAT

Sentmenat - Catàleg de processos

Resistència a l'autoritat
1617.10.11
Enquesta contra Joan Duran, ferrer, acusat d'amenaçar Carles
Ferris, procurador del senyor del castell de Sentmenat, i de sortir
en defensa de Joan Freixes quan fou capturat per dit Ferris.
Evasió de la presó
1618.03.06
Enquesta sobre la fugida de la presó de Joan Freixes, pagès.

AMH 2612/2

AMH 2612/3

Resistència a l'autoritat
1618.03.20
Enquesta contra Pere Costa, pagès, acusat de resistir-se a ésser
capturat pel batlle, Pere Joan Palau.

AMH 2612/4

Sense adscripció
1618.06.26
Plica de testimonis de la causa entre Antoni Llobet, pagès de
Palausolità, i Jaume Clapés, pagès de Sentmenat.

AMH 2612/5

Jurisdicció
1618.12.19
Enquesta contra Pau Real, pagès, acusat de denunciar a Sabadell, i
no a Sentmenat, els lladres que suposadament havien robat a la
casa d'en Font de Gaià, del terme de Terrassa, amb els quals es
creuà per un camí.
Agressió
1619.04.28
Enquesta contra Gabriel Quer, pagès de Castellar, denunciat per
Antoni Font, pastor de Francesc Palau, d'agredir-lo a bastonades,
pedrades i amenaçar-lo de mort.
Robatori d'aliments
1619.08.23
Enquesta contra Josep Martí, mestre de cases de Tàrrega i habitant
de Caldes, acusat de robar el blat del senyor del castell de
Sentmenat.

AMH 2612/6

AMH 2612/7

AMH 2612/8

Mort "ab intestato"
1620.05.13
Procés d'adjudicació dels béns que foren de Guillem Forner,
treballador francès, a favor del seu fill Joan.

AMH 2612/10

Assignació de tutors
1620.05.13
Procés d'assignació de tutors de Joan Forner, de nació francesa, fill
de Guillem Forner.

AMH 2612/9
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Requesta
1620.09.18
Requesta de Pere Joan Palau contra Antoni i Pere Bigues, pare i
fill.
Robatori d'animals
1620.11.20
Enquesta contra un tal Vilar, pagès, i Pau Planes, paraire de
Caldes i cunyat seu, per robar un anyell d'un corral de Jaume
Capella.
Herències
1621.02.25
Rafael Vendrell, pagès de Santa Eulàlia de Ronçana, contra
Bartomeu Vilar, pagès, en reclamació d'un llegat testamentari de
50 lliures.*
Llicència de venda
1621.02.27
Llicència per manvellar un censal mort a favor dels tutors dels fills
de Joan Riera, pagès.
Deute d'un préstec
1621.03.20
Joan Costa Subirà contra Bartomeu Vilar, ambdós pagesos, a qui
reclama 100 lliures i una caixa de vestits que avançà de dot en el
matrimoni entre Pau Planes i Damiana Vilar.
Herències
1621.12.15
Bernat Turull, pagès de Caldes, contra Francesc Turull, pagès de
Sentmenat, en reclamació de 30 lliures d'un llegat testamentari de
Cristòfol Turull.*
Herències
1622.03.05
Testimonis rebuts a instància de Jaume Vendrell contra Bartomeu
Vilar.
Robatori de diners
1622.09.10
Enquesta contra un tal Joan, dit lo Didot, de nació francesa, per
assaltar amb violència i robar uns diners a Jeroni Arumoles,
treballador francès de la diòcesi de Cahors, després d'haver fet
camí junts des de la vila d'Eina.
Assassinat
1623.03.18
Enquesta sobre l'assassinat d'Antic Busqueta, pagès de Sant
Llorenç Savall, mort d'un tret de pedrenyal al lloc dit l'artiga d'en
Pasqual de Rubinyó.
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AMH 2612/11

AMH 2612/12

AMH 2612/13

AMH 2612/14

AMH 2612/15

AMH 2612/16

AMH 2612/17

AMH 2612/18

AMH 2612/19

Agressió amb arma de foc
1623.08.29
Enquesta sobre els trets que va rebre Joan Soler, traginer habitant
de Caldes, prop de l'heretat d'en Turull de Sentmenat.
Tinença d'armes
1624.07.29
Enquesta contra Francesc Mauri, pagès de Polinyà, per dur un
pedrenyal armat de roda i canó, sota la capa, a la plaça pública de
la sagrera.
Robatori d'aliments
1624.12.06
Enquesta a instància de Miquel Viaplana, pagès, que denuncia
Joan Galí, pagès de Caldes, per sorprendre'l en companyia d'altres
robant a les seves oliveres.
Propietat i usdefruit
1627.12.10
Antiga Mas, vídua de Pau Viver, ferrer de Granollers, contra
Esteve Clapés, pagès, a qui reclama la meitat d'una casa i peça de
terra.
Robatori d'un rusc
1628.04.17
Enquesta contra els germans Pere i Jaume Castellet per robar
diversos ruscs d'abelles. (Relligat amb un altre procés)
Mort "ab intestato"
1628.10.03
Procés d'adjudicació dels béns que foren de Bartomeu Vilar a
favor d'Eulàlia Valls, muller de Miquel Vaquer i neboda de dit
Vilar.
Execució de béns
1628.10.11
Execució de béns instada per Esteve Feu, botiguer de Barcelona,
contra Pau Prats del Condal, pagès de la parròquia de Caldes,
terme de Sentmenat.

AMH 2612/20

AMH 2612/21

AMH 2612/22

AMH 2612/23

AMH 2612/24

AMH 2612/25

AMH 2612/26

Deute de censos
1629.07.03
Jaume Llanes, sabater, contra Eulàlia Castellet, donzella, en
reclamació dels censos d'una casa.

AMH 2612/27

Robatori d'aliments
1630.06.30
Enquesta sobre el robatori de cireres d'una vinya de Joan
Benvingut, paraire.

AMH 2612/1

Frau fiscal
1631.09.09
Enquesta contra Enric Castellet per defraudar en el delme.
(Relligat amb un altre procés de 1628.04.17)

AMH 2612/24
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Encant de béns
1674.07.17
Acte de l'encant públic d'un ramat d'ovelles i llana de Josep Vidal i
Fruitós.
Sense adscripció
1686
Plica de testimonis instada per Joan Costa del Pou. (Il·legible).
Baralla
1709.07.05
Testimoni de Joan Cassanya, pagès, entorn d'una disputa verbal
tinguda en auna casa de Santa Perpètua entre Pau Brescó i
Francesc Casanoves.
Encant de béns
1709.07.09
Acte d'encant públic d'unes garberes de blat del mas Fruitós,
ordenat pel consell general de la vila i amb destinació al pagament
de les talles.
Sense adscripció
1711.03.11
Plica de testimonis rebuda a instància de Josep Salavert, pagès, en
la causa contra Jaume Fruitós, prevere de Caldes, terme de
Sentmenat.
Trasllat de la cúria de Sentmenat
1746.12.20
Còpia d'un memorial de 1744 fet pel batlle i regidors de
Sentmenat, en el qual demanen que es commini el marquès de
Sentmenat a no traslladar la cúria a Barcelona.
Desnonament
1748.08.12
Manament instat per Josep Castellet de la Riba als cònjuges Jaume
Oriach i Madrona Massaguer, per tal que abandonin una vinya per
haver finit el contracte a rabassa morta.
Conflictes d'aigües
1768.07.06
Trasllat al batlle d'una lletra que comminava Jaume Rossinyol de
la Muntanya a no fer ús de les aigües de la riera per a la seva
fàbrica d'oli i aiguardent, a instància del marquès de Sentmenat.
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AMH 2613/8

Petició de llibertat
1772.08.17
Instància de Pere Joan Cassanyes en què sol·licita la llibertat del
diputat Pere Balaguer, pres pel batlle.

AMH 2613/9

Sense adscripció
1773.11.03
Provisions entorn d'un plet entre Pau Alzina, menor, i Josep Padró
del Mas Mir.

AMH 2613/10
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