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AMCE 66. TARRÉS ROIG 

(arxiu de complement) 

 

01. DOCUMENTACIÓ PATRIMONIAL 

 

01.01. Transferències de patrimoni 

 

01.01.1. Compravendes 

 

Escritura pública de venta otorgada por Doña Rosalía y Doña Modesta Masdeu y Madorell á favor de Doña Rosa Gualba y 

Espigol. 

Escriptura de venda perpètua del molí de l’Armentera per part de les germanes Rosalia i Modesta Masdeu de Barcelona a Rosa Gualba Espígol, 

també de Barcelona.  

Data: 1885, març, 15.  

Notari: Miquel Martí Sagristà, notari de l’Audiència de Barcelona. 

Format: foli; paper; 33 f. 
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Escritura de venta perpetua otorgada por Dª Ana Piferrer Mauri dio a favor de los hermanos D. Joaquín y D. Jaime Tarrés Pineda. 

Escriptura de venda perpètua del molí de l’Armentera per part d’Anna Piferrer Mauri de Barcelona, als germans Joaquim i Jaume Tarrés Pineda, 

moliners i veïns de l’Armentera. 

Data: 1929, abril, 8. 

Notari: Florencio Junyer Moret, de la notaria de Figueres. 

Format: foli; paper; 23 f. 

 

 

01.02. Crèdit i endeutament 

 

01.02.1. Censals i censos 

 

Escriptura de creació d’un censal pel Duc de Medinaceli a favor de Segismundo Milans per a la reedificació del molí de 

l’Armentera. 

Data: 1734, abril, 5. 

Notari: Francesc Font i Miquel Cabrer, de la notaria de Barcelona. 

Format: foli; paper; 37 f. 

 

Lluïció d’un censal del molí de l’Armentera. 

Àpoca de 637 lliures firmada pel rector del col·legi de Nostra Senyora de Betlem de la companyia de Jesús de Barcelona a favor de Joan Pujol i 

Estrada adroguer, Josep Gualba corredor d’orella i Francesc Babi comerciant, ciutadans de Barcelona, pagant per lo excel·lentíssim senyor duc 

de Medinaceli, per lluïció d’un censal del molí de l’Armentera. 

Data: 1757, juny, 22. 

Notari: Joan Bruguera i Rossell, notari públic de Barcelona. 

Format: foli; paper; 11 f. 
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Lluïció d’un censal de l’entrada del molí de l’Armentera. 

Àpoca de 320 lliures firmada pel procurador de D. Anton de Tamarit a la vila de Perpinyà, bisbat d’Elna, a favor de Joan Pujols i Estrada 

adroguer, Josep Gualba corredor d’orella i Francesc Babi comerciant, tots ells ciutadans de Barcelona, pagant pel duc de Medinaceli per la 

lluïció d’un censal de l’entrada del molí de l’Armentera. 

Data: 1757, novembre, 21. 

Notari: Joan Bruguera i Rossell, notari públic de Barcelona. 

Format: foli; paper; 125 f. 

 

Lluïció d’un censal del molí de l’Armentera. 

Àpoca de 215 lliures firmada pels obtentors dels beneficis de Sant Gabriel de la catedral de Barcelona i com a administradors de la Causa pia de 

Pere de Puigmarí a favor de Joan Pujol Estrada adroguer, Josep Gualba corredor d’orella i Francesc Babi comerciant, tots ells de Barcelona, 

pagant pel Duc de Medinaceli, per l’entrada del molí de l’Armentera. 

Data: 1758, març, 2. 

Notari: Joan Bruguera i Rossell, notari públic de Barcelona. 

Format: foli; paper; 57 f. 

 

Lluïció d’un censal del molí de l’Armentera. 

Àpoca de 385 lliures firmada pels administradors de la casa i hospital de pobres infants orfes de Barcelona a favor de Joan Pujol Estrada 

adroguer, Josep Gualba corredor d’orella i Francesc Babi comerciant, tots ells ciutadans de Barcelona, pagant pel duc de Medinaceli per la 

lluïció d’un censal de l’entrada del molí de l’Armentera. 

Data: 1760, maig, 17. 

Notari: Joan Bruguera i Rossell, notari públic de Barcelona. 

Format: foli; paper; 22 f. 
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01.03. Administració del patrimoni 

 

01.03.1. Àpoques 

 

Àpoca de quantitat 147 lliures 10 sous barcelonesos feta i formada per Ignasi Casanovas mestre de cases de la vila de Sant Pere 

Pescador á favor dels dueños del Molí de l’Armentera. 

Àpoca de 147 lliures i 10 sous barcelonesos feta i firmada pel mestre de cases Ignasi Casanovas de Sant Pere Pescador, a favor de Francesc Bavi, 

Josep Gualba i Joan Pujol, propietaris del molí fariner de l’Armentera, per la construcció d’un pont de pedra i calç sobre el nou rec de desguàs 

de les aigües del molí al riu Fluvià (pont Massoni).  

Data: 1766, gener, 13. 

Notari: Salvador Casals Mir, notari de l’Armentera. 

Format: paper; foli; 4 f. 

 

Àpoca del cens de les terres i molí de l’Armentera. 

Àpoca o rebut de la duquessa de Medinaceli de les pensions de 1935 i 1936 del cens anual de les terres i molí farinera de l’Armentera que 

abonen Jaume i Joaquim Tarrés Pineda. 

Data: 1940, desembre, 5. 

Format: foli; paper; 1 f. 
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01.03.2. Establiments, concessions i transaccions 

 

Escritura pública de compromiso otorgado por las hermanas Dª Modesta y D. Rosalía Masdeu y Doña Rosa Gualba y Spigol. 

Escriptura d’acord entre les parts, les germanes Modesta i Rosalia Masdeu per una banda i Rosa Gualba Espígol per l’altra, en relació al 

pagament de les despeses derivades de les obres de millora i manteniment al molí de l’Armentera, sobre la subhasta de l’immoble i altres 

temes relacionats amb el molí. 

Data: 1885, febrer, 20. 

Notari: Miguel Martí y Sagristá, notari de Barcelona. 

Format: foli; paper; 18 f. 

 

Acord entre Pere Massoni i el representant de Rosa Gualba pel dret de pas per la porta que hi ha a la paret del pont Nou de Sant 

Pere Pescador. 

Acord entre Pere Massoni i el veterinari Àngel Causa, representant de Rosa Gualba, pel dret de pas per la porta que hi ha a la paret del pont 

Nou de Sant Pere Pescador i compromís de no canviar el pany de la porta. 

Data: 1886, juny, 30. 

Format: paper; foli; 2 f. 

 

Concessió per l’ús de l’aigua de desguàs del molí de l’Armentera. 

Concessió per l’ús de l’aigua de desguàs del molí de l’Armentera a Josep Francesc de Caramany per tal que pugui plantar arròs a les terres dels 

cortals Gran i Devesa de Sant Pere Pescador. 

Data: 1791, desembre, 27. 

Format: paper; foli; 12f. 
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Establiment del molí de l’Armentera. 

Concessió emfitèutica del molí fariner de l’Armentera, amb les aigües procedents del rec que condueix l’aigua des del Fluvià, la bassa, les moles 

i demés eines a Joan Pujol Estrada confiter, Josep Gualba corredor de canvis i Francesc Babi negociant, tots ells de Barcelona, per part el duc de 

Medinaceli. 

Data: 1831, desembre, 23. 

Format: paper; foli; 23 f. 

 

 

 

02. DOCUMENTACIÓ JUDICIAL 

02.01. Causes judicials 
 

Procés de testimonis instat a partir de la publicació d’una taba per a la reedificació del molí de l’Armentera. 

Procés de testimonis instat pel duc de Medinaceli a partir de la publicació d’una taba per a la reedificació del molí de l’Armentera. Compareixen Josep 

Masseli, Juan Garrido, Jacinto Pou i Miquel Viader, entre d’altres, i donen fe de les destrosses patides pel molí entre els anys 1706 i 1707. 

Data: 1723. 

Format: paper; foli; 38 f. 

 


