INVENTARI FONS CARDONA - MEDINACELI
Arxiu municipal de Sils
INVENTARI A
01- Capbrevació de Palafolls de l’any 1502. Conté index alfabètic al començament del volum. Enquadernat en
pergamí. Consta de 236 folis escrits. 32x22.
02- Capbreu d’Hostalric, rebut per Rafael Jalmar Bosom, notari d’Hostalric. Any 1556. Conté index alfabètic al
començament del volum. Enquadernat en pergamí. Consta de 75 folis escrits. 32x22.
03- Capbreu de la vila de Blanes, a favor de Francesc de Montcada, comte d’Aitona. Any 1583. Enquadernat en
pergamí. Consta de 129 folis escrits. 33x24. Hi ha un segell que diu: “Admon. del Condado de Ampurias”.
04-Capbrevació de Palafolls de l’any 1583 a favor de Francisco Moncada i de Cabrera, comte d’Aytona i Ausonia…
Conté index alfabètic al començament del volum. Enquadernat en pergamí. Consta de 163 folis escrits. 33,5x24.
05- Llibre capbreu de Palafolls a favor del comte d’Aitona, notari: Joan Vila de Blanes. Anys 1583-1585. Conté
index alfabètic al començament del volum. Enquadernat en pergamí. Consta de 240 folis escrits. 34x22.
06- “Rubrica del Cabreo del año 1583, señalado de nº 16, sobre las ventas que su Exª debe cobrar de las personas
que poseen fincas en el castillo y término de Palafolls, recibido por Juan Toscá Notario de Calella”. Conté index
alfabètic al començament del volum. Enquadernat en pergamí (coberta posterior inexistent). Consta de 120 folis
escrits. 30x22.
07- “Capbreu de Palafolls rebut per Joan Pau Bayer y Onofre Just. Not, a favor de Guillem Raimon de Montcada,
marquès d'Aitona” Anys 1665-1669. Conté index alfabètic al començament del volum. Enquadernat en pergamí.
Consta de 375 folis escrits. 36x24.
08- Acte consell. Barcelona. Any 1721. 29,5x20
09- “Llevador de las rendas y dominis que lo Excm. Sr. Marquès de Aytona, compte de Ossona y Vizcompte de
Cabrera y Bas, te y reb en la vila y terme de Riudarenas y lo Abatlliu, format segons lo capbreu del any 1730, en
poder de Ignasi Cortada de Calella y lo comensat y no conclós en 1762, en poder de Ramon Tos, Notari de
Hostalric”. Conté index alfabètic al començament del volum. Enquadernat en pergamí. Consta de 197 folis escrits.
22x15.
10- Llevador de rendes dels termes de Riells i Viabrea. Any 1732. Conté index alfabètic al començament del volum.
Enquadernat en pergamí. Consta de 78 folis escrits. 22x16.
11- Llevador de rendes dels termes de Riells i Viabrea. Any 1732. Conté index alfabètic al començament del volum.
Enquadernat en pergamí. Consta de 93 folis escrits. 23x16.
12- Carta de l’any 1737 datada a Sant Esteve de Bas.
13- “Capbreu de Palafolls, rebut per Joseph de Cortada, substitut de Francisco Font, Notari de Barcelona. 1749”
Conté index alfabètic al començament del volum. Enquadernat en pergamí. Consta de 294 folis escrits. 32x22.
14- Capbrevació d’Hostalric rebut per Jaume Pastells escrivà d’Hostalric. Anys 1756-1759. Consta de 66 folis
escrits. 36,5x26. Hi ha un segell que diu: “Admon. del Condado de Ampurias”.
15- Censos i tasques segons capbrevació de Jaume Pastells, notari d’Hostalric. Anys 1757-1759. 5 pàgines.
16- Venda del dret de lluir i quitar. Actors: Francesc Amir i Isidre Pujató, ambdós d’Hostalric. Any 1787. 31x20,5.
17- Capbreu de la batllia d’Orri, rebut per Jaume Pastells, escrivà d’Hostalric. Anys 1757-1759. Conté index
alfabètic al començament del volum. Consta de 30 folis escrits. 36,5x26. Hi ha un segell que diu: “Admon. del
Condado de Ampurias”.
18- Relació delmes cobrats pel marquès d’Aitona a Viabrea. Any 1758. 22x15,5.
19- Revenda d’un camp. Actors: Joan Llança i Bpnaventura i Rosa Codina, ambdós d’Hostalric. Any 1766. 31x20,5.
20- “Capbreu desde 1768 a 1786. Rebuts per los Notaris Joseph Colomer, Joan Oliveras y Francisco Aromir y
Placies, pertañent a Palafolls” Conté index alfabètic al començament del volum. Enquadernat en pergamí. Consta
de 197 folis escrits. 32,5x22.

1/6

INVENTARI FONS CARDONA - MEDINACELI
Arxiu municipal de Sils
21- “Rúbrica de las Cabrevaciones hechas en el presente Cabreo de la Baylia de San Ginés de Palafolls, compuesta
de los lugares de San Ginés de Palafolls, Villanueva de Palafolls y del Valle de Santa Susana”. Any 1769. Conté
index alfabètic al començament del volum. Enquadernat en pergamí. Consta de 201 folis escrits. 33x22.
22- Còpia autèntica de la capbrevació d’Hostalric. Any 1772. Consta de 10 folis escrits. 36,5x26. Hi ha un segell
que diu: “Admon. del Condado de Ampurias”.
23- “Memorial del pleyto de adjudicación entre Juan Luis de Moncada y Rufo, duque de San Juan… de una parte,
Pascual Benito, marquès de Belgida… de otra y Pedro de Alcántara Fernández de Cordova y la Cerda, marqués de
Aytona y de Cogolludo de otra”. Any 1775. Inclou complet arbre geneològic. Consta de 232 pàgines. Lletra
d’impremta. 30x21.
24- “Alegato por Pedro Alcántara Fernández de Cordova, duque de Medina-Celi, Segorve y Cardona, marqués de
Aytona en el pleyto que contra el siguen los excelentísimos señores marqués de Belgida y duque de San Juan”. Any
1776. Consta de 89 pàgines. Lletra d’impremta. 30x20. (Hi ha dos jocs).
25- “Alegato jurídico por parte de Pacual Benito de Belvis… contra marques de Aytona y duque de San Juan”. Any
1777. Inclou complet arbre geneològic. Consta de 64 pàgines. Lletra d’impremta. 30x20.
26- “Llevador de las Rentas y Derechos Dominicales que percibe el Excmo. Sr. Duque de Medinaceli en el término
de Palafolls. Any 1788. Conté index alfabètic al començament del volum. Enquadernat en pergamí. Consta de 379
folis escrits. 33x22.
27- “Llibre primer de la capbrevació del terme de Palafolls y sos agregats, rebut per Francisco Aromir y Placies,
Notari Real y públic de la vila de Calella. Añs 1788 y 1789”. Conté index alfabètic al començament del volum.
Enquadernat en pergamí. Consta de 469 folis escrits. 32,5x22.
28- “Llibre segon de la capbrevació del terme de Palafolls y sos agregats. Rebut per Francisco Aromir y Placies.
Notari Real i Públic de la vila de Calella en los anys 1790-1791”. Conté index alfabètic al començament del volum.
Enquadernat en pergamí. Consta de 464 folis escrits. 33x24.
29- “Llevador de las rendas de la vila y terme de Sant Pere de Osor, sa sufraganea de Sta. Creu de Horta y algunas
parroquias vehinas, extret del capbreu general que se formá per orde de Sa Excma. Desde lo mes de Febrer de
1792 fins al Maig de 1793, en poder de Pere Catalá y Serra, notari de Vic”. Conté index alfabètic al començament
del volum. Enquadernat en pergamí. Consta de 229 folis escrits. 22,5x17.
30- Venda d’un hort. Actors: Josep Soler i Isidre Pujató, ambdós d’Hostalric. Any 1796. 31x20,5.
31- Renuncia i cessió feta per Ramon Thos Sámbola, notari, a favor de Josep Soler, botiguer. Hostalric. Any 1796.
32- Lligall escriptures propietats dels ducs de Medinaceli a la diòcesi de Lleida (s. XVIII-XIX).
33- “Llevador antich del lloch i terme de Carme”. Inclou a la part final “Memorial dels que fan los censos al Excm.
Sr. Duch de Cardona del lloch y terme de Carme”. s/d. Consta de 12 folis escrits. 22x16.
34- Llibreta censos de la zona d’Igualada i Odena. s/d. Consta de 18 folis escrits. 21x15.
35- Document imprès sobre “La reivindicación de la Baronía de la Foya de Salem y Lugares, que la componen”.
s/d. 29,5x20,5.
36- Venda. Actors: Josep Serra, cirurgià d’Hostalric a favor de Llorenç Gispert, moliner de Martorell. Any 1804.
31x20,5.
37- Revenda d’una casa. Actors: Francesc Aguilar i Sagimon Nadal, ambdós d’Hostalric. Any 1805. 31x20,5.
38- Venda del dret de lluir i quitar. Actors: Joan Ros i Sagimon Nadal, ambdós d’Hostalric. Any 1805. 31x20,5.
39- Revisió de tres edificis d’Hostalric per part dels mestres de cases. Any 1807.
40- Lligall escriptures propietats Vilafranca del Penedès. Anys 1812…1846. 31,5x22.
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41-“Libro de cuentas. Estado general de la administración de los frutos y demás rentas que el Excmo. Sr. Duque de
Medinaceli y Cardona percibe de las baronias de Odena y la Llacuna”. Anys 1823-1824. Conté index alfabètic al
començament del volum. Enquadernat en pergamí. Consta de 165 folis escrits. 31x21,5.
42- Judici. Actors: Francesc Riera, paborde, administrador de l’Hospital d’Hostalric i Guillem Prats apoderat del
monestir de Sant Daniel de Girona contra Feliciano Vendrell, agricultor de Tordera, celebrat a la Cúria de la vila de
Tordera. Any 1824. 31x20,5.
43- Carta relativa al judici de l’Hospital d’Hostalric. S/d (probablement any 1824).
44- Judici. Actors: Francesc Riera, paborde, administrador de l’Hospital d’Hostalric i Guillem Prats apoderat del
monestir de Sant Daniel de Girona contra Joan Pucallo, agricultor de Tordera, celebrat a la Cúria de la vila de
Tordera. Any 1824. 31x20,5.
45- Judici. Actors: Administrador de l’Hospital d’Hostalric contra Jacinta y Acisclo Babot de Vidreres, celebrat a la
Cúria de la vila de Vidreres. Any 1825-1826. 31x20,5.
46- Judici. Actors: Francesc Riera, paborde, administrador de l’Hospital d’Hostalric contra els marmessors
universals del testament d’Antoni Horta d’Arbúcies. Any 1825. 31x20,5.
47- Judici. Actors: Francesc Riera, advocat representant de l’Hospital d’Hostalric contra Joan Gibert de Palafolls.
Any 1825. 31x20,5.
48- Venda. Actors: Joan Moray d’Hostalric a favor de Tomàs Fornés de Massanes. Any 1825. 31x20,5.
49- Judici. Actors: Francesc Riera, advocat representant de l’Hospital d’Hostalric contra Ramon Parés de Lloret de
Mar, celebrat a Lloret de Mar. Any 1826. 31x20,5.
50- “Copiador de cuentas, recibos, cartas y consultas de oficio. Baronias de Odena y la Llacuna”. Anys 1828-1891.
29x21.
51- “Libro de notas de los traspasos de fincas en dominio del Excmo. Sr. Duque de Medinaceli en las baronias de
Odena y Llacuna, que ha podido adquirir desde que fue nombrado procurador patrimonial de su Excma. Miquel
Amigó de la villa de Igualada”. Any 1829. A la portada del llibre consta: “Registro de laudemios”. 38,5x25.
52- “Baronias de Odena y Llacuna y Monbuy. Correspondencia perteneciente a estos ramos”. Datat a Igualada els
anys 1829-1831.
53- “Bailia de Orri: Copia reducida de las escrituras auténticas de confesiones del dominio y prestaciones
pertenencientes al Duque de Medinaceli en su Bailia de Orri, otorgadas por los terratenientes de dicho lugar en
poder del Excmo. De Hostalrich Juan Ferran en el año 1833”. Hi ha un segell que diu: “Admon. del Condado de
Ampurias”. 31x20,5.
54- “Confesiones del dominio y prestaciones pertenecientes al Duque de Medinaceli en Hostalrich”. Any 1833. Hi ha
un segell que diu: “Admon. del Condado de Ampurias”. 31x20,5.
55- Llibre de la relació de traspassos de l’administració dels béns del duc de Medinaceli a Lleida. Anys 1840-1853.
56- “Registro de laudemios. Libro de traspasos de fincas en dominio del Excmo. Sr. Duque de Medinaceli en las
baronias de Odena y Llacuna”. Anys 1843-1845. 36,5x25.
57- “Registro de laudemios de S.E. Duque de Medinaceli”. Propietats a Igualada, Vilanova del Camí, Castellfollit de
Riubagos, Pujalt, Calaf, Santa Maria de Miralles, Mirambell… Anys 1845-1850. 36x26.
58- “Copiador de la correspondència en la contaduria del Excmo. Duque de Medinaceli en Barcelona”. Conté
diverses cartes datades a Igualada. Anys 1846-1897. 31x21.
59- “Libreta general de todo lo que el abajo firmado como á procurador del Excmo. Sr. Duque de Medinaceli y
Santiesteban, marqués de Aytona cobrará en todo el distrito de Hostalrich y Baylia de Orri”. Anys 1850-1853.
31x20,5.
60- Comptes administració vescomtats de Cabrera i Bas a Hostalric (inclou termes municipals de Palafolls, Blanes,
Tordera…). Any 1855.
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61- Comunicacions “Administración del Excmo. Sr. Duque de Medinaceli y de Santiesteban en Lérida”. Any 1860.
62- Llibre de rendes del duc de Medinaceli i de Santiesteban, marquesat d’Aitona, de poblacions de la diocesi de
Lleida. Anys 1861-1862. 31,5x21,5.
63- Índexs Reals Decrets BOP de la provincia de Lleida del 3-7-1861.
64- Llibre de l’administració dels béns de Barcelona del duc de Medinaceli. Anys 1876-1888. 37,5x26,5.
65- Reconeixement de drets a càrrec de Pere Calvells, treballador d’Hostalric a favor de Pere de Alcántara
Fernández de Cordova. Any 1885.
66- Correspondència de Josep Mogà Abadia, procurador del jutjat d’Igualada i administrador de la Casa Medinaceli.
“Derechos devengados por el administrador de la Duquesa Vda. De Medinaceli en los autos ordinarios sobre
reclamación de derechos territoriales contra el Estado y pueblos que forman la Conca de Odena”. Correspondència i
documentació diversa. Anys 1888-1889.
67- Llibre “Débitos y cobrados”. Propietats de Barcelona. Anys 1897-1898. 32x22.
68- “Censos cargados sobre los Estados de Cardona y Aytona”. Segle XIX. Conté index alfabètic al començament
del volum. Llibre amb tanca metàl·lica. 36x26.
Documentació referent a l’Estany de Sils
69- “Establiments de terras del Estañ de Sils dels anys 1766 y 1767, rebuts en la Notaria Pública de Hostalrich”.
Conté index alfabètic al començament del volum. Consten els establiments del núm. 1 al núm. 99. Llibre
enquadernat en pergamí. 33x22.
70- “Establiments de terras del Estañ de Sils dels anys 1768, rebuts en la Notaria Pública de Hostalrich”. Conté
index alfabètic al començament del volum. Consten els establiments del núm. 100 al núm. 200. Llibre enquadernat
en pergamí. 33x22.
71- “Establiments de terras del Estañ de Sils dels anys 1769-1775, rebuts en la Notaria Pública de Hostalrich”.
Conté index alfabètic al començament del volum. Consten els establiments del núm. 201 al núm. 328. Llibre
enquadernat en pergamí. 33x22.
72- “Administración de las baronias de Caldas y Llagostera, y Laguna de Sils con los pueblos agregados. Cuentas
corrientes de los censos de dicha Laguna”. Inclou al començament del llibre un “Índice de los Enfiteutas de la
Laguna de Sils y número del pliego de sus cuentas corrientes”. A la pàgina corresponent a cada emfiteuta es fa
constar, juntament al nom de l’emfiteuta el nombre de “vesanas de tierra, que según la medición practicada por el
agrimensor D. Juan Bayer en 10 de Setiembre de 1851, posee en el territorio denominado Laguna de Sils” i la
quantitat que “ha de satisfacer por cada anualidad ó pensión del censo enfitéutico que gravita sobre dicha tierra”.
Anys 1851-1863. 21x30.
73- “Laguna de Sils. Cuentas corrientes del jornal por vessana”. Conté “Índice de los Enfiteutas obligados a la
prestación de un jornal por vesana en cada año de los 5 siguientes á la conclusión de las obras de desague del
indicado territorio, terminadas en 1850, y números de sus cuentas corrientes”. Anys 1851-1855. Hi ha 278 pàgines
escrites. 30x21.
74- Llibre amb l’índex dels pobles en què els Medinaceli tenen domini directe (amb relació exhaustiva de les
propietats de l’Estany de Sils). Anys 1864-1893. 31x21,5.
75- “Fincas propias de S.E. en la laguna de Sils, las cuales por contrato privado de 28 Marzo de 1871 se cedieron a
primeras cepas por término de 50 años, á razón de á 40 reales anuales por vesana y en 4 Abril 1886 se
establecieron ó concedieron á perpetuidad” Anys 1885-1899. Consta de 285 folis escrits. 33x22.
76- Llibre de censos i traspassos Estany de Sils. Anys 1920-1930 (amb anotacions posteriors). 20,5x39.
77- Llibre censos enfiteutes Estanys de Sils. Anys 1923-1929 (amb anotacions posteriors). Recull la fitxa de 455
censos. 37x23.
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INVENTARI B
–Concordia hecha y firmada por el Apoderado del Excmo. Señor Marqués de Cogolludo y Aytona y los interesados
de la circunferencia de la Laguna ó Estanque de Sils, autorizada por el Notario de Hostalrich Don Jaime Cervera y
Altimira en 21 de Junio de 1762. 31x21,5
–Renúncia i cessió d’una peça de terra atorgada per Pere Ruscalleda Soliva, pagès de Maçanet de la Selva a favor
del duc de Medinaceli. 1767.
–Índex de propietaris del domini útil de l’Estany de Sils. 1767-1772.
–Alegato jurídico por parte de Pasqual Benito contra el Marqués de Aytona y Duque de San Juan. Document imprès
que inclou, al principi, un arbre geneològic de la casa Moncada-Aytona. 1777.
–Demostración apologético-legal del Derecho de Trebelianica. Document imprés que inclou, al principi, un arbre
geneològic del testador Don Félix Canela de Riu, Dean de Tortosa. 1820.
–Escriptura de condonació de pensions a favor dels enfiteutes de l’Estany de Sils, atorgada per l’apoderat del duc
de Medinaceli, davant el notari de Girona Josep M. Salamó. 1845.
–Estat general dels jornals, materials i d’altres despeses extraordinàries que s’han invertit en el desguàs de
l’Estany de Sils, executat per l’arquitecte Vicente Zulueta, i aprovat per la Junta d’Enfiteutes. 1849.
–Administració d’Hostalric. Relació del contingut abreujat de diversos expedients. Anys 1840-1870.
–Full volander. Administración del Excmo. Sr. Duque de Medinaceli y Santiesteban en Lérida. Á los vecinos de las
villas de Aytona y Serós y á los terratenientes de otros pueblos que poseen fincas enclavadas en los términos de
dichas villas pertenecientes al Marquesado de Aytona (…) Gracias acordadas por el Excmo. Sr. Duque de Medinaceli
á los enfiteutas del Marquesado de Aytona que se presenten en el término de tres meses á acojerse á ellas. 1860.
–Documentació arrendament local conegut amb el nom de “carnisseria” de Malgrat de Mar, propietat de la casa
Medinaceli, a favor de Josep Llanés i Josep Cama. 1880, 1899, 1904.
–Expedient possessori de l’Excma. Sra. Comtessa de Valdelagrana i Marquesa de Mudela, instruït en el Jutat de
Primera Instància de Santa Coloma de Farners. 1904.
–Índex alfabètic dels enfiteutes de l’Estany de Sils. Aprox. Inicis segle XX.
–Reconeixement de cens per part de Ramon Massa Riera a favor dels comtes de Valdelagrana i marquesos de
Mudela. Santa Coloma de Farners. 1910.
–Reconeixement de cens per part de Ginès Mompió Roig a favor dels comtes de Valdelagrana i marquesos de
Mudela. Santa Coloma de Farners. 1910.
–Dictamen sobre las obras a realizar en la acequia de Sils y desagües del Estanque de Sils. Hermandad Sindical de
Ganaderos y Labradores de Sils. 1966.
–Document imprès sobre les baronies de Llagostera i de Caldes de Malavella. S/d.
–Quadern Fincas en plena propiedad de S.E. S/d.
–Llibre d’escriptures de rectificació de censos de la comtessa de Valdelagrana i marquesa de Mudela. Notari:
Salvador Jordà. Santa Coloma de Farners. 1908. Està constituït per 532 folis.
–Llibre d’escriptures de compra-venda de finques i censos atorgades per la comtessa de Valdelagrana i marquesa
de Mudela a favor d’Alberta Rusiñol Ribas. Notari: Salvador Jordà. Santa Coloma de Farners. 1943. Està constituït
per 1.060 folis.
–Plànol geomètric de l’Estany de Sils, de notables dimensions (aprox. 415m.x250 m.), signat a Santa Coloma de
Farners per F. Millàs, perit agrícol oficial, el 15 de juliol del 1902. Escala 1x2000
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–Plànol geomètric de la part de l’Estany de Sils situat en el terme de Riudarenes, signat a Santa Coloma de Farners
per F. Millàs, perit agrícol oficial, el mes de maig de 1921. Escala 1x2000.
–Llibret que recull el número de les finques expressat en els esmentats plànols, així com l’extensió de les
propietats.
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