SANT LLORENÇ SAVALL

Sant Llorenç Savall - Catàleg de processos

Deute de censos
1592.08.18
Antoni Agell, rector de l'església de Sant Llorenç, contra Feliu
Sala, pagès de la parròquia de Sant Feliu de Vallcarca, terme de
Sant Llorenç, per tal que satisfaci els censos dels masos de dita
parròquia.
Agressió amb arma blanca
1593.03.06
Fragment d'una enquesta contra els germans Antoni i Llorenç
Oliveres, teixidors de lli, inculpats d'haver apunyalat Pere Massot,
paraire.
Menyspreu a un clergue
1594.01
Denúncia de Jaume Botarell, procurador fiscal, contra Joan
Dalmau, pagès, a qui acusa d'injuriar el rector Antoni Agell,
comissari de la Santa i General Inquisició de Catalunya.
Despeses d'una enquesta
1595
Compte de les despeses d'una enquesta contra Francesc Bruch.
Assassinat frustrat
1595.08.16
Enquesta contra Jaume Rovira, pagès de Gallifa, que s'emboscà
amb ànim d'assassinar Joan Gascó, treballador francès habitant de
Sant Feliu de Vallcarca.
Coacció al matrimoni
1595.10.03
Plica de testimonis de Caterina Agell contra el seu marit, Francesc
Burch, boter, per tal d'anul·lar dit matrimoni, atès que fou contra la
seva voluntat.
Administració de causa pia
1596.02.15
Procés de testimonis a instància de Pere Busqueta, àlies Turell,
pagès de Sant Feliu del Racó, contra els administradors de la causa
pia fundada per Antic Agell, rector de dita parròquia, per tal que
institueixin dita causa.
Lluïció de censal
1596.05.06
Jaume Rifer contra els hereus de Francesc i Elisabet Jofresa,
comminant-los, com a fidejussor, a lluir un censal.
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Llicència de venda
1596.10.10
Jaume i Antic Codina, pagesos de Gallifa, demanen llicència per
vendre el mas Codina i així poder satisfer diversos creditors.
Execució de béns
1596.11.14
Els jurats de la universitat contra Antic Marquet, pagès, oposant-se
a l'execució de béns instada per aquest contra la cantina de la casa
Comadran, atès que diuen ser creditors preferents.
Informació sobre parentesc
1596.12.02
Procés de testimonis a instància d'Antoni Agell, rector de
l'església de Sant Llorenç i comissari del Sant Ofici, que demana
proves de la seva reputació i el grau de parentesc tingut amb Joana
Arimon i una tal Helena, tots descendents de Joan Daviu.
Robatori a l'església
1597.01.14
Testimonis sobre el robatori a l'església de Sant Feliu de
Vallcarca, presumptament comès per Jaume Agell i Antoni
Casanoves, nebot seu.
Lluïció de censal
1597.05.06
Jaume Rifer contra els hereus de Gabriela i Francesc Torras, mare
i fill, comminant-los, com a fidejussor, a lluir un censal.
Lluïció de censal
1597.10.30
Plica de testimonis entorn de la lluïció d'un censal sobre el mas
Salvatge de Castellterçol, tingut per Pere Solà, àlies Companyó,
pagès de Granera.
Dret de fadiga
1603.10.13
Gabriel Andreu, rector de l'església de Sant Llorenç, contra
Llorenç Oliveres, teixidor de lli i músic, que ha comprat un casal i
un hort del qual dit rector n'és el senyor i exigeix el corresponent
dret de fadiga o que desocupi dites propietats.
Amenaces
1604.11.10
Enquesta contra els germans Joan, Salvador i Antoni Dalmau, per
amenaçar amb uns pedrenyals els germans Borrell i impedir-los
transitar el bestiar per un camí.
Amenaces
1604.12.
Enquesta contra els germans Jaume, Antoni i Miquel Borrell per
amenaçar a Joan Dalmau, pagès, qui s'oposava a que transitessin el
bestiar per un camí.
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Privilegis
1607.05.21
Informació rebuda a instància de la corona sobre el salari que rebé
don Pedro Franquesa, comte de Vilallonga, pels privilegis que
despatxà a favor de la vila l'any 1599.
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Robatori d'un rusc
1607.06.15
Enquesta contra Antoni Comadran, inculpat d'haver robat arnes
d'abelles de Vicenç Bruch.
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Requesta
1610 [] s.d.
Requesta de Baltasar de Clasquerí a Jaume Busqueta per tal de
percebre els censos de la quadra de Vallverd.
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Bandolerisme
1610.04.12
Enquesta contra Joan Muntada, treballador, i un tal Bertran, dit lo
Carnisser, àlies la Cua, estranger, acusats de formar una quadrilla
de bandolers i ser companys de Perot Rocaguinarda.
Assassinat
1611.02.16
Enquesta contra Francesc Pèlecs, pagès de Matadepera, i un tal
Ambrós, treballador de dita parròquia i natural de França,
inculpats de la mort de Miquel Valls, de 14 anys, habitant de la
Mata de Mura, el cos del qual fou trobat al Montcau.
Assassinat
1611.02.25
Enquesta sobre l'assassinat de Pere Massot, paraire, comès a la
plaça de la vila.
Neteja de sang
1611.04.15
Testimonis rebuts a instància de Gabriel Soler, adroguer de
Barcelona, per examinar Rafael Agell, jove practicant de l'art
d'adrogueria.
Citació
1620.04.11
Lletra citatòria de la Reial Audiència a instància de Joan de
Sentmenat contra els jurats de la vila.
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