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AMCE 2. CORT DEL BATLLE DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES          

                    

         

01. Registres 
01.01. Nomenaments de càrrecs 
01.02. Ordinacions 

 
 

02. Processos 
 

202 Fragments de diferents processos de la 
Cort del batlle de Castelló d’Empúries. 

Fragments de diferents processos de la Cort del batlle de Castelló d’Empúries. 1634-1833 Capsa 14 

 
 

02.01. Causes, plets 
 

24 Denúncia presentada per Francesc Saballs, 
pagès parcer dels cortals de Castelló 
d'Empúries, contra Joan Bautista Punta, 
conegut com l'italià, cuidador d'eugues 

 Denúncia presentada per Francesc Saballs, pagès parcer dels cortals de Castelló 
d'Empúries, contra Joan Bautista Punta, conegut com l'italià, cuidador d'eugues 
de casa de Joaquim Sabater per haver-li inutilitzat un toro com a animal de tir. 
Reclama 90 lliures barceloneses. Batlle: Josep Antoni de Nouviles. Volum: 16 f. 
Llengua: castellà. Format: foli. Estat de conservació: bo. 

 1815-1816 Capsa 1 
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98 Plet entre Joan Compte, causidic i 
procurador de Francesc Fontdevila diputat 
de la col·lecta de Castelló contra Pere 
Rabert, pagès de Sant Pere Pescador. 

 Plet entre Joan Compte, causídic i procurador de Francesc Fontdevila diputat de la 
col·lecta de Castelló contra Pere Rabert, pagès del cortal Caramany de Sant Pere 
Pescador per la declaració de 13 quintars de llana al tauler general de la col·lecta 
de Castelló d'Empúries. Volum: 193 f. Llengua: castellà, català i llatí. Format: foli. 
Estat de conservació: bo. 

 

 1664-1695 Capsa 7 

99 Denúncia presentada per Antoni Sabater, 
procurador de Josep Mateu mercader de 
Barcelona, contra Anna Ferrarós per no 
haver declarat una partida de blat, faves i 
oli a la Taula del General de Sant Pere 
Pescador. 

 Denúncia a Anna Ferrarós, vídua, per tenir amagats a la seva botiga del carrer 
Major de Sant Pere Pescador 100 quarteres de blat, 150 de faves i unes partides 
d'oli, sense fer l'assentament en el llibre del Manifest de la Taula del General de 
Sant Pere Pescador. Una part d'aquestes provisions eren d'Isidre Godoni, 
negociant de Mataró. El material es va posar a disposició de Pere Garau, batlle i 
tauler de Sant Pere Pescador. Volum: 9 f. Llengua: català i llatí. Format: foli. Estat 
de conservació: bo. 

 

 1679 Capsa 7 

100 Plet entre els síndics de la Universitat de 
Castelló d'Empúries i Narcís Camps, militar 
i notari del comte d'Empúries, en relació al 
pagament del vintè. 

 

 Plet entre els síndics de la Universitat de Castelló d'Empúries i Narcís Camps, 
militar i notari del comte d'Empúries, en relació al pagament del vintè. 
Procurador: Josep Fontdevila. Volum: 40 f. Llengua: català i llatí. Format: foli. 
Estat de conservació: bo. 

 1700 Capsa 7 

101 Plet a instància de Pere Renohau, pagès de 
Garriguella contra Pau Moner Gorgot, 
pagès de Vila-sacra. 

 Plet a instància de Pere Renohau, pagès de Garriguella contra Pau Moner Gorgot, 
pagès de Vila-sacra. Procurador: Gregori Matas Pujol. Llengua: català i llatí. 
Format: foli. Estat de conservació: bo. 

 

 1702-1703 Capsa 7 

102 Denúncia presentada per Miquel Duran, 
procurador de la Comunitat de Preveres de 
Castelló d'Empúries contra Raimon Daró, 
hortolà de Castelló d'Empúries. 

 Denúncia presentada per Miquel Duran, procurador de la Comunitat de Preveres 
de Castelló d'Empúries contra Raimon Daró, hortolà de Castelló d'Empúries en 
relació a un deute de capbrevació. Procurador: Salvador de Rovira Piferrer. 
Volum: 62 f. Llengua: català i llatí. Format: foli. Estat de conservació: bo. 

 1757 Capsa 8 
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103 Denúncia presentada pel procurador 
Miquel Duran, en representació de la 
Comunitat de Preveres de Castelló 
d'Empúries contra Pere Moret, hortolà. 

 Plet entre el procurador Miquel Duran, en representació de la Comunitat de 
Preveres de Castelló d'Empúries contra Pere Moret, hortolà i hereu del seu pare 
Miquel Moret. Aquest darrer havia contret un deute de 30 anualitats pel 
pagament del capbreu d'una casa situada al Puig Salner i ara reclamen el deute al 
seu fill i hereu Pere Moret. Volum: 15 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de 
conservació: bo. 

 

 1757 Capsa 8 

104 Denúncia presentada per la Comunitat de 
preveres de l'església de Santa Maria de 
Castelló d'Empúries, contra Raimon Daró, 
hortolà de la vila de Castelló d'Empúries 

 Plet entre la Comunitat de preveres de l'església de Santa Maria de Castelló 
d'Empúries, contra Raimon Daró, hortolà de la vila de Castelló d'Empúries per 
haver venut un hort situat fora els murs de Castelló d'Empúries al paratge 
anomenat "hortes de tinença" a Llorens Galibern. Aquest hort estava gravat amb 
censos i des de la comunitat de preveres reclamen el pagament. Volum: 91 f. 
Llengua: llatí, castellà i català. Format: foli. Estat de conservació: bo. 

 

 1757-1759 Capsa 8 

105 Denúncia presentada per Joan Alfaras, 
clergue de Cadaqués, contra Josep Rúbies 
de Cadaqués. 

 Denúncia presentada per Joan Alfaras, clergue de Cadaqués, per problemes de 
cobrament dels censos que té a Cadaqués i en altres viles del comtat d'Empúries. 
Procurador: Salvador de Rovira Piferrer. Volum: 46 f. Llengua: català i llatí. 
Format: foli. Estat de conservació: bo. 

 

 1764 Capsa 8 

106 Denúncia presentada per Raimon de 
Ferran contra Fèlix Flequer, canonge i 
sagristà de Roses. 

 Plet entre el conseller Raimon de Ferran, contra el canonge i sagristà del monestir 
Benedictí de Roses, Fèlix Flequer en relació a un problema de límits d'unes terres 
de 190 vessanes del mas Roig o Molinàs, situat al terme del castell de la Garriga. 
Volum: 10 f. Llengua: català. Format: foli. Estat de conservació: bo. 

 

 1762-1765 Capsa 8 

107 Denúncia presentada per Miquel Rissech, 
contra Pere Agramont, Isabel Agramont i 
Joan Pujol. 

 Denúncia presentada contra Miquel Rissech presbíter de Castelló d'Empúries, 
contra Pere Agramont, sabater de Castelló d'Empúries, Isabel Agramont, esposa 
de Pere Agramont i Joan Pujol, sabater de Castelló d'Empúries, en relació a la 
capbrevació d'una casa al carrer de la Paraireria mitjana de Castelló d'Empúries. 
Volum: 91 f. Llengua: castellà, català i llatí. Format: foli. Estat de conservació: 
regular. 

 1775 Capsa 8 
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108 Denúncia presentada per Gregori Ferrer 
contra Jaume Mairó. 

 Denúncia presentada contra Gregori Ferrer contra Josep Saló i Jaume Mairó pel 
rendiment de diferents heretats com l'Heretat Aravall de Fortià, propietat de 
Francesc Saló, l'heretat Borrars de Vilanova de la Muga, propietat de Manuel 
Ballesta Barnus de Cadaqués i el Mas Nou o Mas Albanyà de Fortià, propietat de 
Josep Vehí Pastell de Palafrugell. Volum: 8 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat 
de conservació: bo. 

 

 1764-1775 Capsa 8 

110 Denúncia presentada per Antoni Boris, 
pagès hisendat de Castelló d'Empúries 
contra Josep Antoni Perpinyà i de Vilosa, 
de Banyoles 

 Denúncia presentada per Antoni Boris, pagès hisendat de Castelló d'Empúries 
contra Josep Antoni Perpinyà i de Vilosa, de Banyoles, en relació a l'acte de 
vindicació de béns en relació al testament de Benet Perpinyà, atorgat el dia 13 
d'abril de 1738. Batlle: Ignasi Baxeras. Volum: 140 f. Llengua: castellà. Format: 
foli. Estat de conservació: regular. 

 

 1782 Capsa 9 

111 Denúncia presentada per Salvi Costa i 
Catalina Julià i Bou, de Sant Pere Pescador 
contra Baudili Julià i Bou, pagès de Sant 
Pere Pescador. 

 Catalina Julià Bou reclama al seu germà Baudili Julià Bou la part que li correspon 
de l'herència dels seus pares. Es fa un inventari dels objectes del patrimoni i 
objectes de valor que tenia la mare, Maria Bou en el moment de morir. Volum: 21 
f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de conservació: bo. 

 

 1800-1801 Capsa 9 

112 Denúncia presentada per l'Ajuntament de 
Castelló d'Empúries contra Miquel 
Oliveras, negociant de la vila de l'Escala. 

 L'Ajuntament de Castelló d'Empúries interposa una denúncia al negociant de 
l'Escala Miquel Oliveras per exigir el pagament dels seus deutes. Batlle: Narcís 
Suro. Volum: 10 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de conservació: bo. 

 

 1800-1801 Capsa 9 

113 Procés de la causa emfitèutica interposada 
per l'obtenidor de la cellerària del 
Monestir de Sant Pere de Camprodon 
contra Josep Boris, ferrer i veí de la vila de 
Castelló d'Empúries 

 Procés de la causa emfitèutica interposada per l'obtenidor de la cellerària del 
Monestir de Sant Pere de Camprodon contra Josep Boris, ferrer i veí de la vila de 
Castelló d'Empúries en relació a dues cases situades a Castelló d'Empúries. Una a 
la Plaça del vi i l'altra al carrer de les peixateries velles. Volum: 29 f. Llengua: 
castellà, català i llatí. Format: foli. Estat de conservació: bo. 

 1802-1803 Capsa 9 
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114 Denúncia presentada per l'obtentor de la 
cellerària del Monestir de Sant Pere de 
Camprodon, contra Josep Boris, ferrer de 
la vila de Castelló d'Empúries 

 Procés de la causa emfitèutica interposada per l'obtenidor de la cellerària del 
Monestir de Sant Pere de Camprodon contra Josep Boris, ferrer i veí de la vila de 
Castelló d'Empúries en relació a dues cases situades a Castelló d'Empúries. Una a 
la Plaça del vi i l'altra al carrer de les peixateries velles. Volum: 13 f. Llengua: 
castellà. Format: foli. Estat de conservació: bo. 

 

 1802-1804 Capsa 9 

115 Denúncia presentada pel matrimoni Agustí 
Garriga i Isabel Moner Ripoll de Roses, 
contra Mariana Moner Falgàs de Roses. 

 El matrimoni Agustí Garriga i Isabel Moner Ripoll de Roses justifiquen que Isabel 
Moner Ripoll és filla dels difunts Isidre Moner i Josepa Ripoll, i reclama la totalitat 
de l'herència. Volum: 10 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de conservació: 
bo. 

 

 1805 Capsa 9 

116 Denúncia presentada per l'apoderat del 
comte d'Empúries contra Rafel Guanter, 
pagès del veïnat de Sant Silvestre. 

 Procés de la causa emfitèutica de la capbrevació interposada per l'apoderat del 
comte d'Empúries contra Rafel Guanter, pagès del veïnat de Sant Silvestre de 
Garriguella. Demanen que capbrevi a favor del comte les dues vessants dels dos 
turons del terme de Sant Martí de Vallmala. Volum: 44 f. Llengua: castellà. 
Format: foli. Estat de conservació: bo. 

 

 1805-1806 Capsa 9 

117 Denúncia presentada per Pau Morell i 
Serra, contra Pere Narcís Vila, pagès. 

 Denúncia presentada per Pau Morell i Serra, contra Pere Narcís Vila, pagès 
d'Espolla i propietari del Mas de la Muntra de Vilartrolí, per haver intentant 
interceptar el pas del bestiar del primer pels paratges anomenats Solar de les 
cambres del Raig i Solar dels Rocater del terme d'Espolla. Volum: 13 f. Llengua: 
castellà. Format: foli. Estat de conservació: regular. 

 

 1802 Capsa 9 

118 Denúncia presentada per Pere Figa i Maria 
Rosa Ferrer de Vilaritg, contra Josep 
Pujadas Grimall, pagès de Castelló 
d'Empúries. 

 Reclamació per part del matrimoni Pere Figa i Maria Rosa Ferrer de Vilaritg en la 
que es demana la nul·litat de la sentencia del 4 de febrer de 1806, per la qual no 
se'ls va compensar per la tala d'uns arbres de les seves terres per part de Josep 
Pujadas Grimall, pagès de Castelló d'Empúries. Volum: 27 f. Llengua: castellà. 
Format: foli. Estat de conservació: bo. 

 1806-1807 Capsa 9 
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119 Denúncia presentada per Ferriol Boy, 
cirurgià de Sant Pere Pescador contra 
Mariano Pubill Negre de Castelló 
d'Empúries. 

 Ferriol Boy, cirurgià de Sant Pere Pescador presenta un plet contra Mariano Pubill 
Negre a causa de comprar-li un cavall de pèl negre amb la condició expressa que 
fos espanyol i és francès. Volum: 6 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de 
conservació: bo. 

 

 1806 Capsa 9 

120 Denúncia presentada per Josep i Pere 
Romanyach de Roses, contra el matrimoni 
Pere Lagresa i Maria Ferrer de Roses 

 Denúncia presentada per Josep Romanyach de Roses, contra el matrimoni Pere 
Lagresa i Maria Ferrer de Roses per tal que abandonin la casa situada al carrer 
Concunillas de Roses, i diverses peces de terra també del terme de Roses. Les 
propietats eren de Pere Romanyach que en el seu darrer testament les va deixar 
al seu fill Josep Romanyach. Volum: 117 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de 
conservació: regular. 

 

 1806-1807 Capsa 10 

122 Procés entre Joan Payret Sastre de Roses i 
Baudili Payret Sastre i pare d'ambdós Joan 
Payret, en relació als béns deixats per la 
mare. 

 

 Procés entre els germans Joan i Baudili Payret Sastre en relació als béns deixats 
per la seva difunta mare, Maria Sastre Payret, que va morir sense testament. 
Procurador: Joan Goncer. Volum: 63 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de 
conservació: bo. 

 1806-1808 Capsa 10 

123 Procés d'embargament a instància de Joan 
Juñer, com a procurador de Marià Miró de 
Navata, contra Joan Pi Serra, comerciant 
de Girona sobre la col·lecta del delme o 
terçó de Sant Pere Pescador que rep la 
Marquesa de Dosaigües. 

 

 Procés d'embargament a instància de Joan Juñer, com a procurador de Marià 
Miró de Navata, contra Joan Pi Serra, comerciant de Girona i arrendatari de la 
Marquesa de Dosaigües, sobre la col·lecta del delme o terçó de Sant Pere 
Pescador que rebia la Marquesa de Dosaigües. Procurador: Joan Goncer. Volum: 
28 f. Llengua: castellà i català. Format: foli. Estat de conservació: bo. 

 1806 Capsa 10 

124 Causa entre Josep Pujadas Grimall, pagès, i 
Josep Coderch , negociant, en relació a una 
arcada que va fer construir Coderch que 
perjudicà la casa de Pujadas. 

 Josep Coderch feu enderrocar una paret, malgrat la sentència dictada pels jutges 
rurals o sobreposats que li prohibien, i en el seu lloc hi va construir una arcada, 
perjudicant d'aquesta manera una paret de càrrega de la casa de Josep Pujadas, a 
la qual li van sortir un seguit d'esquerdes. Procurador: Joan Goncer. Volum: 23 f. 
Llengua: castellà i català. Format: foli. Estat de conservació: bo. 

 1807-1808 Capsa 10 
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125 Denúncia presentada per Joan Bassols, 
cordoner de Castelló d'Empúries, contra el 
seu germà Josep Bassols, músic de Castelló 
d'Empúries. 

 

 Denúncia presentada per Joan Bassols, cordoner de Castelló d'Empúries, contra el 
seu germà Josep Bassols, músic de Castelló d'Empúries en relació al cobrament de 
la legítima. Volum: 16 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de conservació: bo. 

 1807 Capsa 10 

126 Denúncia presentada per Esteve Gibert, veí 
de Castelló d'Empúries contra Salvador 
Serra, farmacèutic de Castelló d'Empúries 

 Denúncia presentada per Esteve Gibert, veí de Castelló d'Empúries contra 
Salvador Serra, farmacèutic de Castelló d'Empúries en relació al furt de les 
mercaderies que portava l'agent al carro al lloc de la Vall d'Aro. Amb l'ajuda de 
l'hostaler va poder salvar el carro i els animals. Volum: 10 f. Llengua: castellà. 
Format: foli. Estat de conservació: regular. 

 

 1810 Capsa 10 

127 Denúncia presentada per Maria Barceló, 
vídua d'Isidre Pou Maceli de Verges contra 
Baldiri Sagàs Terrades, arxipreste de Santa 
Maria de Vilabertran. 

 Maria Barceló vídua de Isidre Pou Maceli, apotecari de Verges, juntament amb els 
seus fills Josep, vindiquen o reclamen les possessions, béns i drets, mobles i 
immobles del difunt Baldiri Sagàs Terrades, arxipreste de la col·legiata de Santa 
Maria de Vilabertran i que ara ha heretat Magí Pou de Verges. Volum: 23 f. 
Llengua: castellà i català. Format: foli. Estat de conservació: bo. 

 

 1810-1811 Capsa 10 

128 Causa presentada per Manuel Moner, 
apoderat del matrimoni Salvador i 
Francesca Canadell de Figueres, contra 
Sebastià Brugués flequer de Castelló 
d'Empúries en relació a un seguit de 
deutes pendents. 

 

 El matrimoni Salvador i Francesca Canadell de Figueres, representats per Manuel 
Moner, causídic, volen embargar la casa que viu Sebastià Brugués i la seva família 
per impagament. Volum: 37 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de 
conservació: regular. 

 1814-1815 Capsa 10 
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129 Denúncia presentada per la Junta de 
propis de la Universitat de Castelló 
d'Empúries contra Mateu Figueras, flequer 
de Castelló d'Empúries. 

 L'octubre de 1808 es va fer una subhasta pública per l'arrendament dels terços 
dels fruits de l'estiu procedents dels terrenys del Vernar per aquell any. La 
subhasta es va decantar a favor de Mateu Figueras, flequer de Castelló 
d'Empúries però en esclatar la invasió i guerra l'arrendament no es va formalitzar 
per escrit. Ara la Universitat reclama a Mateu Figueres el deute dels 
arrendaments pendents. Batlle: Joan Casadevall i de Riera (1814) i Josep Antoni 
de Nouviles (1815). Volum: 19 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de 
conservació: bo. 

 

 1814-1815 Capsa 10 

130 Causa promoguda per Narcís Suro Pont de 
Borrassà contra Francesc Bayes de Castelló 
d'Empúries. 

 

 Causa promoguda per Narcís Suro Pont de Borrassà contra Francesc Bayes de 
Castelló d'Empúries en relació a un deute. Batlle: Josep Antoni de Nouviles. 
Volum: 10 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de conservació: bo. 

 1815 Capsa 10 

131 Denúncia presentada per Narcisa Camps 
Quintana, vídua del notari Esteve Camps, 
contra Jaume Castanyer, negociant de 
Castelló d'Empúries. 

 Armenio Moner, apoderat de Narcisa Camps Quintana, vídua del notari Esteve 
Camps, declara que Esteve Camps va establir en emfiteusi a Jaume Castanyer, 
negociant de Castelló d'Empúries, un paller situat al paratge del mercadal el dia 6 
de febrer de 1799 a canvi d'un cens de cinc quarteres de blat. Darrerament ha 
deixat de pagar i reclamen el deute. Volum: 20 f. Llengua: castellà. Format: foli. 
Estat de conservació: bo. 
 

 1815-1816 Capsa 10 

132 Denúncia presentada per Esteve Peya, 
hisendat de Castelló d'Empúries, contra 
Josep Verdera, treballador de Castelló 
d'Empúries. 

 Josep Verdera encarrega un censal de capital sobre els seus béns de 125 lliures a 
Esteve Peya el 30 de setembre de 1764 per poder comprar quatre vessanes i 
mitja de vinya al terme de la Garriga de Fortià a Celedoni Peyró, fuster de Castelló 
d'Empúries. La propietat abans era de Miquel Peya, treballador hisendat dels 
cortals que va crear un censal sobre Jaume Girbal, paleta de Castelló i Celedoni 
Peyró sobre aquest terreny. Ara es deuen nou anualitats i ara és responsabilitat 
de Josep Verdera fer front al deute. Volum: 5 f. Llengua: castellà. Format: foli. 
Estat de conservació: regular. 

 

 1815 Capsa 10 
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133 Sol·licitud d'apel·lació presentat per 
Paulino Martí Maceli contra Joan Clarà, 
pagès parcer de Castelló d'Empúries. 

 Apel·lació a la sentència d'una causa anterior, per part de Paulino Martí Maceli 
contra Joan Clarà, pagès parcer de Castelló d'Empúries en el que el primer va 
perdre la causa. Batlle: Josep Antoni de Nouviles. Volum: 4 f. Llengua: castellà. 
Format: foli. Estat de conservació: bo. 

 

 1815 Capsa 10 

134 Denúncia presentada per Andreu Illa 
contra Joan Sala. 

 Andreu Illa, veí de Castelló d'Empúries demana que Joan Sala li pagui un rebut 
que deu o bé que se li embargui béns per valor del que deu. Batlle: Josep Antoni 
de Nouviles. Volum: 3 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de conservació: bo. 

 

 1815 Capsa 11 

135 Denúncia presentada per la Junta de 
propis de la Universitat de Castelló 
d'Empúries contra Mateu Figueras, flequer 
de Castelló d'Empúries. 

 L'octubre de 1808 es va fer una subhasta pública per l'arrendament dels terços 
dels fruits de l'estiu procedents dels terrenys del Vernar per aquell any. La 
subhasta es va decantar a favor de Mateu Figueras, flequer de Castelló 
d'Empúries. En esclatar la invasió i guerra l'arrendament no es va formalitzar per 
escrit. Ara la Universitat reclama a Mateu Figueres el deute en concepte 
d'arrendaments pendents. Batlle: Joan Casadevall i de Riera. Volum: 10 f. Llengua: 
castellà. Format: foli. Estat de conservació: bo. 

 

 1815 Capsa 11 

136 Denúncia presentada per Esteve Moner de 
la vila de Llançà i Narcisa Camps Quintana, 
contra el matrimoni Antoni Batlle Teixidor i 
Catalina Batlle Costa 

 Maria Mariñach, vídua i Tomàs Moner, adroguer de Castelló d'Empúries, sogra i 
gendre, es van obligar amb un censal el 21 de juny de 1771 a favor de 
l'administrador de la causa pia d'Antich Andreu per una peça de terra al terme de 
Sant Joan Sescloses. Actualment aquesta peça de terra és del matrimoni Antoni 
Batlle Teixidor i Catalina Batlle Costa. Esteve Moner demana poder lluïr aquest 
censal i rebre indemnització per part del matrimoni Batlle. Batlle: Josep Antoni de 
Nouviles. Volum: 102 f. Llengua: castellà i català. Format: foli. Estat de 
conservació: bo. 
 

 1815-1817 Capsa 11 
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137 Denúncia presentada per Josep Boris, 
ferrer de Castelló d'Empúries, contra 
Francesc Taulé, terrissaire de Castelló 
d'Empúries. 

 Judici verbal on Josep Boris reclama a Francesc Taulé el deute en concepte 
d'arrendament d'una casa que li té llogada entre la plaça de la Fruita i el carrer de 
la Mare de Déu de Castelló d'Empúries. Tanmateix Francesc Taulé no l'ha arribat a 
habitar mai la casa perquè el dia que hi havia d'entrar a viure, aquesta no estava 
preparada. Batlle: Josep Antoni de Nouviles. Volum: 52 f. Llengua: castellà. 
Format: foli. Estat de conservació: bo. 

 

 1815-1816 Capsa 11 

138 Denúncia presentada pel Convent de Sant 
Domènec de Castelló d'Empúries contra el 
menestral Martí Carreras, de Castelló 
d'Empúries. 

 

 Martí Carreras va crear dos censals a favor del Convent de Sant Domènec. Ara 
deu una part dels censals i des del convent li reclamen. Volum: 30 f. Llengua: 
castellà, català i llatí. Format: foli. Estat de conservació: bo. 

 1815 Capsa 11 

139 Denúncia presentada per Josep Boris, 
ferrer de Castelló d'Empúries, contra 
Francesc Taulé, terrissaire de Castelló 
d'Empúries. 

 Judici verbal en el que Josep Boris reclama a Francesc Taulé el deute en concepte 
d'arrendament d'una casa que li té llogada entre la plaça de la Fruita i el carrer de 
la Mare de Déu. Tanmateix Francesc Taulé no l'ha arribat a habitar mai la casa 
perquè el dia que hi havia d'entrar a viure, aquesta no estava preparada. Batlle: 
Josep Antoni de Nouviles. Volum: 52 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de 
conservació: bo. 

 

 1815-1816 Capsa 11 

140 Requeriment que fa Maria Verdaguer 
Llorenç, vídua de Francesc Verdaguer, a 
Isidre Fuster Saló de Castelló per retornar-
li 45 lliures que aquest i el seu pare Ignasi li 
devien. 

 El 1803 Francesc Verdaguer negociant de Cadaqués va prestar, sense interessos, 
135 lliures a Isidre Fuster Saló i al seu pare Ignasi, apotecaris, per a reparar la 
mota que envoltava una peça de terra de 6 vessanes anomenada camp de Sant 
Francesc. Per a legitimar el préstec van signar debitori i es van comprometre a 
retornar els diners per Nadal de 1804. Ara la vídua de Francesc Verdaguer, Maria 
Llorenç, els reclama el deute pendent. Batlle: Josep Antoni de Nouviles. Volum: 15 
f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de conservació: bo. 

 

 1815 Capsa 11 
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141 Manament fet pel batlle a Francesc Bayes 
de Castelló d'Empúries obligant-lo a 
liquidar el deute que tenia amb Narcís Suro 
Pont de Borrassà. Trasllat 

 Francesc Bayes de Castelló devia a Narcís Suro Pont de Borrassa 407 lliures pel 
preu de quatre bous, aquests li van ser lliurats per Ignasi Suro del Far, pare de 
Narcís, en el moment en què Francesc Bayes va entrar de parcer a la propietat de 
Suro al Far. Bayes relaciona les tasques de manteniment a la casa i terrenys de 
Suro durant els anys 1808 i 1814 i que sol·licita que siguin compensats. Batlle: 
Josep Antoni de Nouviles. Volum: 9 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de 
conservació: bo. 

 

 1815 Capsa 11 

142 Causa presentada per Gertrudis Pagès 
Gassias contra el seu ex marit Pere Màrtir 
Pagès. 

 Causa presentada per Gertrudis Pagès Gassias contra el seu ex marit Pere Màrtir 
Pagès en relació a la manutenció d'aquesta i a la restitució d'un seguit de béns 
propietat de la demandant. Batlle: Josep Antoni de Nouviles. Volum: 17 f. 
Llengua: castellà. Format: foli. Estat de conservació: bo. 

 

 1815 Capsa 11 

143 Denúncia presentada per Pere Amich, 
fuster de Castelló d'Empúries contra Vicens 
Surià i Llavanera, batxiller en medicina, i 
contra Joan Brugués, flequer de Roses. 

 Denúncia presentada per Pere Amich, fuster de Castelló d'Empúries contra Vicens 
Surià i Llavanera, batxiller en medicina, i contra Joan Brugués, flequer de Roses 
pel pagament del deute d'un censal sobre una casa de la plaça dels Homes de 
Castelló d'Empúries. Volum: 152 f. Llengua: castellà i català. Format: foli. Estat de 
conservació: regular. 

 

 1817-1824 Capsa 11 

144 Denúncia de Cicio Garrigolas contra Pau 
Solà, i després contra Patllari Sala, pastor 
de Castelló d'Empúries. 

 Cicio Garrigolas, beneficiat del benefici de la Santa Creu de l'Altar de la parròquia 
de Castelló d'Empúries, interposa un plet, primer contra Pau Solà, i després 
contra Patllari Sala, pastor de Castelló d'Empúries en relació al pagament del 
censal d'una porció de terra en la que s'hi planta hort. Batlle: Josep Antoni de 
Nouviles. Volum: 48 f. Llengua: castellà i llatí. Format: foli. Estat de conservació: 
regular. 
 

 1816-1817 Capsa 11 

145 Denúncia presentada per Jaume de 
Camprodon, Comanador del Temple de 
Castelló d'Empúries, contra Isidre Planas. 

 Denúncia presentada per Jaume de Camprodon en qualitat de Comanador del 
Temple de Castelló d'Empúries, contra Isidre Planas en relació a un censal sobre 
una peça de terra. Volum: 6 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de conservació: 
regular. 

 1816 Capsa 11 
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146 Denúncia presentada per Salvador Bahy, 
prevere beneficiat de l'església parroquial 
de la vila de Castelló d'Empúries, contra 
Joan Bataller, pagès parcer dels cortals de 
Castelló d'Empúries. 

 

 Denúncia presentada per Salvador Bahy, prevere beneficiat de l'església 
parroquial de la vila de Castelló d'Empúries, contra Joan Bataller, pagès parcer 
dels cortals de Castelló d'Empúries en relació al retorn de 246 lliures que el 
primer havia deixat a Joan Bataller. Volum: 4 f. Llengua: castellà. Format: foli. 
Estat de conservació: bo. 

 1816 Capsa 11 

147 Denúncia presentada per Antoni Serra 
Oliver, causídic de Figueres, contra Ignasi 
Fuster, menestral de Castelló d'Empúries. 

 Antoni Serra Oliver, causídic de Figueres va representar Ignasi Fuster, menestral 
de Castelló d'Empúries en un plet contra el seu cunyat i germana Pere i Catalina 
Trills i Fuster. Ara Antoni Serra reclama els seus honoraris a Ignasi Fuster. Volum: 
4 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de conservació: bo. 

 

 1816 Capsa 12 

148 Denúncia presentada per Joaquim Sabater 
contra Domingo Buxons, jornaler de 
Castelló d'Empúries. 

 Denúncia presentada per Joaquim Sabater contra Domingo Buxons, jornaler de 
Castelló d'Empúries en relació un deute contret amb el seu pare Manel Sabater, ja 
difunt. Batlle: Josep Antoni de Nouviles. Volum: 6 f. Llengua: castellà. Format: foli. 
Estat de conservació: bo. 

 

 1815-1816 Capsa 12 

149 Denúncia presentada per Mariano Pubill, 
negociant de Castelló d'Empúries, contra 
Francesc Font, pagès de Castelló 
d'Empúries. 

 

 Denúncia presentada per Mariano Pubill, negociant de Castelló d'Empúries, 
contra Francesc Font, pagès de Castelló d'Empúries en relació a un deute 
pendent. Volum: 7 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de conservació: bo. 

 1816 Capsa 12 

150 Denúncia presentada per Jaume de 
Camprodon, comanador de la casa del 
Temple de Castelló d'Empúries, contra 
Miquel Molins 

 Denúncia presentada per Jaume de Camprodon, comanador de la casa del 
Temple de Castelló d'Empúries, contra Miquel Molins, parcer del Cortal d'en 
Clarós en relació al deute d'un lluïsme. Manuel Auger havia venut una peça de 
terra de Sant Joan Sescloses a Miquel Molins. Volum: 16 f. Llengua: castellà. 
Format: foli. Estat de conservació: bo. 

 

 1816-1817 Capsa 12 

151 Denúncia presentada per la comunitat de 
preveres de Castelló d'Empúries, contra 
Josep Pujadas. 

 Denúncia presentada per la comunitat de preveres de Castelló d'Empúries, contra 
Josep Pujadas en relació a un censal. Volum: 8 f. Llengua: castellà. Format: foli. 
Estat de conservació: regular. 

 1816 Capsa 12 
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152 Denúncia presentada per Pau Solà, 
advocat, contra Francesc i Antònia Moner i 
Quera de Castelló d'Empúries. 

 L'advocat Pau Solà presenta una denúncia contra el matrimoni Francesc i Antònia 
Moner Quera, de Castelló d'Empúries, per reclamar els honoraris que li deuen en 
relació amb la causa contra Damià Budó, pagès de Figueres. Volum: 4 f. Llengua: 
castellà. Format: foli. Estat de conservació: regular. 

 

 1816 Capsa 12 

153 Denúncia presentada pel matrimoni 
format per Joaquim i Teresa Verdaguer 
Casadevall contra Miquel Fàbrega, Miquel 
Puig, Joan Budó i Esteve Lliura 

 Denúncia presentada pel matrimoni format per Joaquim i Teresa Verdaguer 
Casadevall contra Miquel Fàbrega, Miquel Puig, Joan Budó i Esteve Lliura en 
relació als danys causats en una peça de terra de la seva propietat. Volum: 24 f. 
Llengua: castellà. Format: foli. Estat de conservació: bo. 

 

 1816-1817 Capsa 12 

154 Denúncia presentada per Joan Casadevall, 
veí de Castelló d'Empúries contra Pau 
Moner Boris executor subrogat de Joan 
Costa. 

 Denúncia presentada per Joan Casadevall, veí de Castelló d'Empúries contra Pau 
Moner Boris executor subrogat de Joan Costa en relació al compliment de les 
obligacions del difunt, entre les quals hi ha els pagaments de deutes de l'herència. 
Batlle: Josep Antoni de Nouviles. Volum: 8 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat 
de conservació: bo. 

 

 1816 Capsa 12 

155 Denúncia presentada per Jaume de 
Camprodon, Comanador de la Casa del 
Temple de Castelló d'Empúries, contra 
Joan Jou, pagès parcer de Castelló 
d'Empúries. 

 

 Joan Jou, pagès parcer de Castelló d'Empúries va ser arrendatari d'una part de 
béns propis de Ramon Fluvià d'Olot entre els anys 1813 i 1815. Ara se li reclama el 
cens de tres gallines anuals. Volum: 10 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de 
conservació: bo. 

 1816 Capsa 12 

156 Denúncia presentada per Joan Casadevall, 
veí de Castelló d'Empúries contra Pau 
Moner Boris executor subrogat de Joan 
Costa. 

 Denúncia presentada per Joan Casadevall, veí de Castelló d'Empúries contra Pau 
Moner Boris executor subrogat de Joan Costa en relació al compliment de les 
obligacions del difunt, entre les quals hi ha els pagaments de deutes de l'herència. 
Batlle: Josep Antoni de Nouviles. Volum: 8 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat 
de conservació: bo. 

 1816 Capsa 12 

157 Denúncia presentada per Mariano Pubill, 
negociant de Castelló d'Empúries, contra 
Francesc Font, pagès de Castelló 
d'Empúries. 

 

 Denúncia presentada per Mariano Pubill, negociant de Castelló d'Empúries, 
contra Francesc Font, pagès de Castelló d'Empúries en relació a un deute 
pendent. Volum: 7 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de conservació: bo. 

 1816 Capsa 12 
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158 Denúncia presentada per Mariàngela Galià, 
contra Rafael Galià, menestral de Castelló 
d'Empúries. 

 Denúncia presentada per Mariàngela Galià contra el seu marit Rafael Galià, 
menestral i negociant de Castelló d'Empúries per maltractaments. Batlle: Josep 
Antoni de Nouviles. Volum: 23 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de 
conservació: bo. 

 

 1816 Capsa 12 

159 Denúncia presentada per Mariano Marés 
Heras contra els executors testamentaris 
de Joan Costa 

 Denúncia presentada per Mariano Marés Heras contra els executors 
testamentaris de Joan Costa en relació al deute que han contret amb ell després 
que els representi en la causa. Batlle: Josep Antoni de Nouviles. Volum: 10 f. 
Llengua: castellà. Format: foli. Estat de conservació: bo. 

 

 1816 Capsa 12 

160 Denúncia presentada per Miquel 
Agramont, administrador de la causa pia 
fundada per Francesc Ullastres de Castelló 
d'Empúries contra Francesc Clapés i Teresa 
Clapés Cassanyes, de Cadaqués. 

 Causa entre Miquel Agramont, administrador de la causa pia fundada per 
Francesc Ullastres de Castelló d'Empúries contra Francesc Clapés i Teresa Clapés 
Cassanyes, de Cadaqués en relació a un censal creat per Serapio Oliver. Teresa 
Clapés Cassanyes, com a hereva de Josep Cassanyes ha de fer front al pagament 
del censal. Volum: 8 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de conservació: bo. 

 

 1816 Capsa 12 

161 Judici verbal a instàncies de Bernat 
Torrent, Salvador Bahy i Francesc Baixeras, 
preveres, contra Amerio Moret, escrivent. 

 Bernat Torrent, Salvador Bahy i Francesc Baixeras, membres de la comunitat de 
preveres de Castelló d'Empúries van arrendar a Agustí Soler, veí de Castelló 
d'Empúries, una peça de terra anomenada la Plantada sense l'aprovació de la 
comunitat "clandestinament". Ara denuncien a l'escrivent Amerio Moret per 
haver utilitzat la paraula "clandestinament" en el seu informe. Volum: 9 f. 
Llengua: castellà i català. Format: foli. Estat de conservació: regular. 

 1816 Capsa 12 

162 Denúncia presentada per Manuel Moner, 
causídic de Figueres contra Salvador Serra, 
apotecari de Castelló d'Empúries. 

 Denúncia presentada per Manuel Moner, causídic de Figueres contra Salvador 
Serra, apotecari de Castelló d'Empúries en relació als pagaments pendents en 
concepte d'honoraris per les causes contra Climent Casas de Llançà i Pere Comas, 
comerciant de Mataró. Batlle: Josep Antoni de Nouviles. Volum: 6 f. Llengua: 
castellà. Format: foli. Estat de conservació: bo. 

 

 1816 Capsa 12 
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163 Denúncia presentada pel matrimoni 
Joaquim Verdaguer i Teresa Verdaguer 
Casadevall de Castelló d'Empúries, contra 
Jaume Castañer, negociant de Castelló 
d'Empúries 

 Jaume Castanyer deu l'arrendament del camp d'en Brugat a Teresa Casadevall 
Cros i al seu marit Joaquim Verdaguer, en compliment del preu de l'arrendament 
que Teresa va fer a favor de Pere Cassañas de Cadaqués i a Jaume Castanyer, com 
a fiador. El document inclou un llistat de béns de Jaume Castanyer. Batlle: Josep 
Antoni de Nouviles. Volum: 9 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de 
conservació: bo. 

 

 1816 Capsa 12 

164 Denúncia presentada per Rosa Fuster i 
Alberdú, vídua d'Isidre Fuster, apotecari, 
contra Ignasi Fuster i Saló, menestral de 
Castelló d'Empúries. 

 

 Denúncia presentada per Rosa Fuster i Alberdú, vídua d'Isidre Fuster, boticari, 
contra Ignasi Fuster i Saló, menestral de Castelló d'Empúries, per una qüestió 
d'herència. Volum: 30 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de conservació: bo. 

 1816-1817 Capsa 12 

165 Denúncia interposada per Rosa Fuster 
Alberdí, vídua d'Isidre Fuster, apotecari de 
Castelló d'Empúries, contra Ignasi Fuster 
Cardoner, veí de Castelló d'Empúries. 

 

 Trasllat de Rosa Fuster de la causa contra Ignasi Fuster Cardoner, veí de Castelló 
d'Empúries. Volum: 17 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de conservació: bo. 

 1816-1817 Capsa 12 

166 Denúncia presentada per Maria Rosa 
Iglesias, vídua, contra Esteve Casas pagès. 

 Denúncia presentada per Maria Rosa Iglesias, vídua, contra Esteve Casas pagès en 
relació als límits entre finques. Batlle: Francesc Dalmau. Volum: 100 f. Llengua: 
castellà. Format: foli. Estat de conservació: regular. 

 1819-1825 Capsa 12 

167 Denúncia presentada per Rita Patxot de 
Ferran, vídua i el matrimoni Josep Antoni 
d'Ornos i Maria d'Ornos Patxot, contra 
Pere i Josep Antoni de Nouvilas, pare i fill. 

 Denúncia presentada per Rita Patxot de Ferran, vídua i el matrimoni Josep Antoni 
d'Ornos i Maria d'Ornos Patxot, contra Pere i Josep Antoni de Nouvilas, pare i fill, 
per anular la venta de la muntanya de Sant Miquel de Colera i la muntanya de 
Sant Martí de Balmanya. Batlle: Joan Goncer. Volum: 28 f. Llengua: castellà. 
Format: foli. Estat de conservació: regular. 

 

 1820 Capsa 12 

168 Denúncia presentada per Gerònim Miró i 
Gerònim Miró Sellera, pare i fill de Llers, 
contra el matrimoni Josep i Margarita 
Pujadas Grimall i de Nouvilas, de Castelló 
d'Empúries. 

 Denúncia presentada per Gerònim Miró i Gerònim Miró Sellera, pare i fill de Llers, 
contra el matrimoni Josep i Margarita Pujadas Grimall i de Nouvilas, de Castelló 
d'Empúries, per una qüestió econòmica relacionada amb l'arrendament d'un 
camp. Batlle: Joan Goncer i Josep de Pagès. Volum: 76 f. Llengua: castellà i català. 
Format: foli. Estat de conservació: regular. 

 

 1820-1822 Capsa 12 
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169 Denúncia presentada per Josep Surià, 
apoderat de la llicència de farmàcia de 
Castelló d'Empúries, contra Sebastià Batlle, 
pagès de Castelló d'Empúries. 

 Denúncia presentada per Josep Surià, apoderat de la llicència de farmàcia de 
Castelló d'Empúries, contra Sebastià Batlle, pagès de Castelló d'Empúries en 
relació al deute contret per Sebastià Batlle i la seva dona en concepte de la 
compra de medicines. Batlle: Joan Goncer i Joan Casadevall i de Riera. Volum: 8 f. 
Llengua: castellà. Format: foli. Estat de conservació: bo. 

 

 1820 Capsa 13 

170 Denúncia presentada pel matrimoni Joan i 
Teresa Marés de Roses, contra Jaume Cufí, 
ferrer de Castelló d'Empúries 

 Denúncia presentada pel matrimoni Joan i Teresa Marés de Roses, contra Jaume 
Cufí, ferrer de Castelló d'Empúries pel retorn de la dot de Teresa Marés, abans 
Cufí. Batlle: Pere Bas. Volum: 100 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de 
conservació: bo. 

 

 1823-1828 Capsa 13 

171 Denúncia presentada per Josep Far, 
propietari de Cadaqués, contra Gaspar 
Figa, pagès de Roses. 

 Gaspar Figa i Josep Riera van entrar el seu bestiar a una peça de terra plantada de 
vinya i olivera propietat de Josep Far, al terme de Roses. El pas del bestiar va fer 
danys considerables i reclamen una compensació. Volum: 22 f. Llengua: castellà. 
Format: foli. Estat de conservació: bo. 

 1824-1825 Capsa 13 

172 Denúncia presentada per Madalena Tornes 
Funalleras, vídua de Castelló d'Empúries, 
contra Francesc Funalleras de Castelló 
d'Empúries. 

 Madalena Torres Funalleras, vídua de Gerònim Torres i pobra de solemnitat 
demana la part de drets i béns den legítima que li pertoquen dels seus pares, 
Sebastià i Madalena, que ara pertanyen al seu germà Francesc Funalleras. Volum: 
10 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de conservació: regular. 

 

 1825 Capsa 13 

173 Denúncia presentada pel matrimoni Joan i 
Eulàlia Quirch i Nadal de Cadaqués, contra 
Maria i Joan Nadal, mare i fill, de 
Cadaqués. 

 Denúncia presentada pel matrimoni Joan i Eulàlia Quirch i Nadal de Cadaqués, 
contra Maria i Joan Nadal, mare i fill, de Cadaqués en relació als béns de Pere 
Nadal, de Sant Feliu de Guíxols i veí de Cadaqués, que en morir va deixar a la seva 
dona Maria Rubies com a usufructuària dels seus béns i a Joan Nadal Rubies com 
a propietari. Volum: 15 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de conservació: 
regular. 

 

 1826 Capsa 13 
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174 Denúncia presentada per Joan Oliveras, 
negociant de Medinyà, contra Antoni 
Casellas, farmacèutic de Garriguella, i 
aquest per subsidi a Miquel Transfort, 
negociant de Figueres. 

 Denúncia presentada per Joan Oliveras, negociant de Medinyà, contra Antoni 
Casellas, farmacèutic de Garriguella, i aquest per subsidi a Miquel Transfort, 
negociant de Figueres en relació a un censal i la seva quitança. El censal fou creat 
i venut per Isidre Transfort de Garriguella a Maria Francesca de Batlle i Milans del 
Bosch. El plet inclou un "Conveni i promesa feta entre Joan Oliveras, Honorat Pau 
i Miquel Tresfort sobre indemnització i quitació del censals" datat a 21 de gener 
de 1813. Volum: 67 f. Llengua: castellà i català. Format: foli. Estat de conservació: 
bo. 

 

 1826-1830 Capsa 13 

175 Originals actes de respostes personals 
presentades per la mare i filla Rita Ferran i 
Maria de Ornós i de Ferran de Figueres 
contra Josep Antoni de Nouvilas, de 
Castelló d'Empúries. 
 

 Plet entre la mare i filla Rita Ferran i Maria de Ornós i de Ferran de Figueres 
contra Josep de Nouvilas, per anular la venta de la muntanya de Sant Miquel de 
Colera i la muntanya de Sant Martí de Balmanya. Volum: 30 f. Llengua: castellà i 
català. Format: foli. Estat de conservació: bo. 

 1828-1829 Capsa 13 

176 Demanda verbal presentada per Maria 
Vidal i Rosa, vídua de Joan Vidal, contra 
Pere Vidal Ros, tots veins de Castelló 
d'Empúries. 

 Maria Vidal i Ros, vídua de Joan Vidal, demanda al seu fill Pere Vidal Ros i la seva 
dona per maltractaments. Batlle: Honorio Maria de Muro. Volum: 10 f. Llengua: 
castellà. Format: foli. Estat de conservació: bo. 

 1828 Capsa 13 

177 Denúncia presentada per Pere Casellas 
Pagès, pagès de Tonyà, parròquia de 
Ciurana, contra Paula Cros Alsina i el 
matrimoni Salvi i Teresa Guixeras Cros de 
Vilamalla. 
 

 Denúncia presentada per Pere Casellas Pagès, pagès de Tonyà, parròquia de 
Ciurana, contra Paula Cros Alsina i el matrimoni Salvi i Teresa Guixeras Cros de 
Vilamalla en relació al pagament i lluïció d'un censal. Batlle: Pere Garrigoles. 
Volum: 17 f. Llengua: castellà, català i llatí. Format: foli. Estat de conservació: bo. 

 1829-1830 Capsa 13 

178 Denúncia presentada per Manuel Rúbies 
de Cadaqués contra Marianna Pagès 
(Pasqual) de de Cadaqués 

 

 Manuel Rúbies de Cadaqués denuncia la seva dona Marianna Pagès per un deute 
econòmic. Batlle: Honorio Maria de Muro. Volum: 6 f. Llengua: castellà. Format: 
foli. Estat de conservació: bo. 

 1829 Capsa 13 
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179 Denúncia presentada per Bernat Casas, 
apoderat dels administradors del Sant 
Hospital de pobres de Castelló d'Empúries 

 Josep de Vilanova Raset, baró de Capmany va crear i vendre un censal a favor de 
Llúcia Negre, esposa de Salvador Negre, farmacèutic de Castelló d'Empúries, el 
dia 29 d'octubre de 1742. El seu fill i la seva jove, Domènec Negre i Eugènia 
Teixidor van vendre el censal a favor de l'Hospital de pobres de Castelló 
d'Empúries. L'actual marquès de Capmany, hereu de Josep de Vilanova Raset està 
devent les pensions del censal des de l'any 1813 i l'hospital li reclama. Volum: 259 
f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de conservació: regular. 

 

 1829-1838 Capsa 13 

180 Denúncia presentada per Baltasar Rodeja, 
teixidor de lli de Castelló d'Empúries, 
contra el seu germà Simon Rodeja de Pau. 

 Denúncia presentada per Baltasar Rodeja, teixidor de lli de Castelló d'Empúries, 
contra el seu germà Simon Rodeja de Pau perquè pagui cent lliures en concepte 
de legítima. Volum: 70 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de conservació: bo. 

 

 1830-1831 Capsa 13 

181 Denúncia presentada per l'Administrador 
dels aniversaris i misses de l'església 
parroquial d'Orfes contra Narcís Patiscol 
de Garrigàs. 

 

 Denúncia presentada per l'Administrador dels aniversaris i misses de l'església 
parroquial d'Orfes contra Narcís Patiscol de Garrigàs en relació a un censal. 
Volum: 20 f. Llengua: català i castellà. Format: foli. Estat de conservació: bo. 

 1830-1831 Capsa 14 

182 Denúncia presentada per Miquel Marisch, 
hisendat d'Ermadàs, contra Pere Pla, pagès 
de Vilamalla 

 Denúncia presentada per Miquel Masisch, hisendat d'Ermadàs, contra Pere Pla, 
pagès de Vilamalla en relació a un embargament de fruits. Volum: 17 f. Llengua: 
castellà. Format: foli. Estat de conservació: bo. 

 1831 Capsa 14 

183 Denúncia presentada per Miquel Deulovol 
i Batlle, pagès de Ventalló, contra Josep 
Jou de Garrigàs. 

 

 Denúncia presentada per Miquel Deulovol i Batlle, pagès de Ventalló, contra 
Josep Jou de Garrigàs en relació a un cens. Volum: 4 f. Llengua: castellà. Format: 
foli. Estat de conservació: regular. 

 1832 Capsa 14 

184 Denúncia presentada per Gerònim Lleonci, 
pagès propietari de Peralada, contra Isidre 
Lluís de Garrigàs 

 Segons escriptura de 16 de desembre de 1850, Gerònim Lleonsi va establir en 
emfiteusi tres vessanes de terra a Antoni Lluís, treballador de Garrigàs. Una de les 
clàusules del contracte establia que si l'emfiteuta cometia algun frau o no cuidava 
correctament la vinya o l'olivera, se'l podia fer fora. L'hereu, Isidre Lluís ha 
incomplert el contracte ja que ha arrancat i venut algunes de les oliveres i Lleonsi 
reclama la propietat. Volum: 13 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de 
conservació: bo. 

 

 1832 Capsa 14 



AMCE 02 CORT DEL BATLLE DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES 

19 

 

185 Expedient executiu contra Jaume Badosa 
Ballart, menestral de Pau instat per 
l'apoderat del Monestir de Sant Pere de 
Rodes, de Figueres. 

 

 En relació a un censal que Jaume Badosa i Ballart, menestral de Pau, deu al 
Monestir de Sant Pere de Rodes, situat a Figueres. Batlle: Felipe de Pagès. Volum: 
6 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de conservació: bo. 

 1832 Capsa 14 

186 Expedient de Joan Porret de Figueres 
contra Maria Rosa Sabater de Llançà. 

 Denúncia presentada per Joan Porret de Figueres contra Maria Rosa Sabater, de 
Llançà perquè faci anar a casa seva al ferrer Francesc d’Assis Quintana i al fuster 
Joan Baptista Ferrer i Llach per tal que facin inventari dels seus béns. Volum: 5 f. 
Llengua: castellà. Format: foli. Estat de conservació: bo. 

 

 1833 Capsa 14 

187 Jaume Busquets i Sebastià Dalmau de Pau, 
contra Pere Oriol, treballador de Pau, 
sobre el pagament del delme. 

 Jaume Busquets i Sebastià Dalmau són els cabildos de l'Hospital de pobres de 
Cadaqués i perceptors del delme del terme de Pau. Pere Oriol de Pau té un ramat 
de bestiar de llana però no vol pagar el delme corresponent a les ovelles nascudes 
fora del terme de Pau. Volum: 6 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de 
conservació: bo. 

 

 
 

1833 Capsa 14 

188 Denúncia presentada per Pere Estruch 
contra Esteve Moner, ambdós de Llançà. 

 Plet entre Pere Estruch, pobre de solemnitat, contra Esteve Moner i els 
possessors dels seus béns, Josep Maria Morales, Pere Pagès, Jaume Oriol i Baudili 
Molins. Volum: 14 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de conservació: bo. 

 1825-1834 Capsa 14 

189 Denúncia presentada per Pere Estruch, veí 
de Llançà, contra Josep Maria Morales, 
notari de Llançà. 

 El 1716 hi ha uns capítols matrimonials entre Pere Estruch i Maria Moret en els 
que Pere Capblanch fa inventari de tots els béns d'Estruch. El document establia 
que Estruch no podria vendre ni empenyorar els seus béns heretats. Actualment 
els béns estan en mas de quatre possessors, un d'ells, Josep Maria Morales, notari 
de Llançà. Estruch acusa Morales d'haver falsificat escriptures dels capítols 
matrimonials i d'haver-lo intentat matar. Volum: 8 f. Llengua: castellà. Format: 
foli. Estat de conservació: bo. 

 

 1835 Capsa 14 

190 Denúncia presentada per Antoni Carles, 
metge de Castelló d'Empúries, contra 
Antoni Atxer, confiter de Castelló 
d'Empúries. 

 Denúncia presentada per Antoni Carles contra Antoni Atxer, confiter ambdós de 
Castelló d'Empúries en relació al deute en concepte del lloguer d'una casa situada 
a la Plaça dels Homes de Castelló d'Empúries. Batlle: Pere Boris. Volum: 27 f. 
Llengua: català. Format: foli. Estat de conservació: bo. 

 

 1740-1741 Capsa 14 
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191 Denúncia presentada per Manuel Julià, 
apoderat de l'Il·lustre capítol de la 
Col·legiata de Vilabertran contra Pere de 
Nouvilas de Castelló d'Empúries. 

 Pere de Nouvilas deu dos censos al capítol de la Col·legiata de Santa Maria de 
Vilabertran en concepte de dos masos que té al terme de Delfià i que es coneixen 
com el Celcester i Mallol. Es tracta de censos vençuts durant la guerra, que 
Nouvilas ha de pagar a menys que demostri que les finques no van rendir. Batlle: 
Josep de Pagès. Volum: 26 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de conservació: 
regular. 

 

 1821-1824 Capsa 14 

192 Denúncia presentada per Josep Roure en 
representació dels advocats de Figueres 
Ramon Plantalamer i Antoni Castelló 
contra Jaume Badosa, pagès de Pau. 

 Jaume Badosa, pagès de Pau devia 50 lliures en concepte d'honoraris als advocats 
de Figueres Ramon Plantalamer i Antoni Castelló i Vila a compte de la senyora 
Isabel Auter que es va querellar contra Josep Dalmau. Actualment ha pagat 25 
lliures i li reclamen la resta. Batlle: Casimiro Hernández. Volum: 2 f. Llengua: 
castellà. Format: foli. Estat de conservació: bo. 

 

 1833 Capsa 14 

193 Conjunt de processos en els que hi intervé 
Domènec Negre com a sotsbatlle de 
Castelló d'Empúries. 

 Conjunt de processos en els que hi intervé Domènec Negre com a sotsbatlle de 
Castelló d'Empúries. Sotsbatlle: Domènec Negre. Volum: 10 f. Llengua: castellà. 
Format: foli. Estat de conservació: regular. 

 1816 Capsa 14 

194 Fragment d'un plet en el que es denuncia a 
Miquel i Francesc Camps, masovers del 
Cortal Peya de Castelló d'Empúries. 

 Fragment d'un plet en el que es denuncia a Miquel i Francesc Camps, masovers 
del Cortal Peya de Castelló d'Empúries per haver llaurat les terres de rostoll. 
Alcalde: Eusebi de Rich. Volum: 1 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de 
conservació: bo. 

 

 1836 Capsa 14 

195 Sentència de la causa promoguda per 
Francesc Colomer contra Josep Boris de 
Castelló d'Empúries. 

 Sentència de la causa promoguda per Francesc Colomer, com a procurador dels 
obrers de la parròquia de Santa Maria de Castelló d'Empúiries contra Josep Boris 
de Castelló d'Empúries a causa del deute d'un censal que havia encarregat el seu 
oncle Joan Boris. Josep Boris és condemnat a pagar 96 lliures. Volum: 4 f. Llengua: 
castellà. Estat de conservació: bo. 
 

 1833 Capsa 14 

196 Sentència de la causa promoguda per 
Manuel Margarit i Joals contra Esteve 
Aulet. 

 Sentència de la causa promoguda per Manuel Margarit i Joals contra Esteve Aulet 
pel deute contret per ell i pel seu pare, Joan Aulet, amb el notari castelloní 
Manuel Margarit i Joals en concepte d'honoraris. Volum: 1 f. Llengua: castellà. 
Estat de conservació: bo. 
 

 1826 Capsa 14 



AMCE 02 CORT DEL BATLLE DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES 

21 

 

201 Denúncia presentada per Pere Nouvilas 
contra els cònjuges Josep Pujadas Grimall i 
Margarita Pujadas Nouvilas. 

 Fragment d'un procés entre Pere Nouvilas contra els cònjuges Josep Pujadas 
Grimall i Margarita Pujadas Nouvilas. Volum: 2 f. Format: foli. Llengua: castellà. 
Estat de conservació: bo, fragmentat. 

 1803 Capsa 14 

 
 
 
02.02. Procés de testimonis 

 
46 Procés de testimonis arran de la causa 

entre Bonaventura Milans, d'Arenys 
d'Empordà i Jaume Viader, de Montiró 

 Procés de testimonis arran de la causa entre el negociant d'Arenys Bonaventura 
Milans i el pagès Jaume Viader. El conflicte es produeix arran d'un carregament de 
llana que es desembarcà a la platja de Sant Pere Pescador. Aquesta causa es va 
fer davant el consolat dels Cònsols de Mar. Volum: 30 f. Llengua: català i llatí. 
Format: foli. Estat de conservació: dolent. 

 

 1662-1664 Capsa 2 

47 Procés de testimonis arran de la causa 
entre la Universitat de Roses i la 
Universitat de Cadaqués. 

 Procés de testimonis arran de la causa entre la Universitat de Roses i la 
Universitat de Cadaqués per la disputa de la jurisdicció d'un seguit de llocs 
propers a les dues viles. Volum: 172 f. Llengua: català i llatí. Format: foli. Estat de 
conservació: regular. 

 

 1673 Capsa 2 

48 Procés de testimonis arran de la causa 
entre la Universitat de la Selva i la 
Universitat de Llançà 

 Procés de testimonis arran de la causa entre la Universitat de la Selva i la 
Universitat de Llançà per la disputa de la jurisdicció de diversos llocs. Volum: 202 
f. Llengua: català i llatí. Format: foli. Estat de conservació: dolent. 

 

 1686 Capsa 2 

49 Procés de testimonis a instància Jeroni 
Bohera, síndic de la Universitat de 
Cadaqués, contra els síndics i cònsols de la 
Universitat Selva de Mar, la vall i la 
muntanya de Sant Baldiri 

 Procés de testimonis a instància Jeroni Bohera, síndic de la Universitat de 
Cadaqués, contra els síndics i cònsols de la Universitat de Selva de Mar, la Vall i la 
muntanya de Sant Baldiri per conflictes en relació als límits marítims i pesquers. 
Volum: 57 f. Llengua: català i llatí. Format: foli. Estat de conservació: regular. 

 1687 Capsa 2 
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50 Procés de testimonis a instàncies de 
Caterina Ballet contra Maria i Pere Batlle 

 Procés de testimonis a instàncies de Caterina Ballet contra Maria i Pere Batlle. Es 
disputen els fruits de dues peces de terra ubicades a Ventalló: una és d'oli i l'altra 
de blat. Procurador: Josep Llovet. Volum: 31 f. Llengua: català i llatí. Format: foli. 
Estat de conservació: regular. 

 

 1679-1680 Capsa 2 

51 Procés de testimonis a instància de la 
Comunitat de Preceres de la Vila de 
Castelló d'Empúries contra Domènec Mir 
Llorenç. 

 Procés de testimonis a instància de Cristòfor Troch, procurador de la Comunitat 
de preveres de Castelló d'Empúries. Els testimonis són Rafel Fuster (metge), Josep 
i Catalina Pi i Peronella, Francesc Maceli (metge) i Francesc Mir (notari). Batlle: 
Jacint Prats i Verdaguer. Volum: 22 f. Llengua: castellà i llatí. Format: foli. Estat de 
conservació: regular. 

 

 1753-1754 Capsa 3 

52 Procés de testimonis a instància de Rafel 
Fuster en la causa entre la comunitat de 
preveres de Castelló i Domènec Mir 

 Procés de testimonis a instància de Rafel Fuster en la causa entre la comunitat de 
preveres de Castelló i Domènec Mir. Els testimonis són presentats per la part de 
Rafel Fuster i el seu representant Joan Francesc Cavaller, en la causa sobre d'una 
heretat Vilanova de la Muga, coneguda com Bonvesina. Batlle: Jacint Prats i 
Verdaguer. Volum: 22 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de conservació: 
regular. 

 

 1753 Capsa 3 

53 Procés de testimonis a instància del 
matrimoni Salvi Narcís Coll i Catalina Coll 
Peronella de Montjuic contra el matrimoni 
Francesc i Maria Ferrer 

 Procés de testimonis a instància del matrimoni Salvi Narcís Coll i Catalina Coll 
Peronella de Montjuic contra el matrimoni Francesc i Maria Ferrer. El matrimoni 
Salvi Narcís Coll i Catalina Coll i Paronella tenen els masos Paronella i Galemar de 
Marzà i Vilajuïga. El conflicte té relació amb unes obres fetes als masos i amb una 
qüestió de la dot d'una de les filles de Pere Pau Paronella. Volum: 104 f. Llengua: 
castellà. Format: foli. Estat de conservació: bo. 

 

 1754 Capsa 3 

54 Procés de testimonis a instància de Josep 
Coll, pagès de Montjuic, en la causa entre 
Josep Coll i Llorenç Barril, pagès de Palau 
Sacosta. 

 Procés de testimonis a instància de Josep Coll, pagès de Montjuic, en la causa 
contra Llorenç Barril, pagès de Palau Sacosta sobre la compra d'una peça de terra 
de 3 vessanes prop de la torre del Carme de Girona a Miquel Siurana. Volum: 38 f. 
Llengua: castellà. Format: foli. Estat de conservació: bo. 

 1759-1760 Capsa 3 
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55 Procés de testimonis en relació a la causa 
de Jaume Mairó, de Roses i Gregori Ferrer, 
pobre de solemnitat. 

 Procés de testimonis en relació a la causa de Jaume Mairó, de Roses i Gregori 
Ferrer, pobre de solemnitat per la propietat d'uns masos a Tonyà, Fortià i 
Vilanova de la Muga. Volum: 37 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de 
conservació: regular. 

 

 1760 Capsa 3 

56 Procés de testimonis a instància de 
Guillem Borràs en relació a la causa entre 
Guillem Borràs i de Riba, cambrer del 
monestir de Sant Esteve de Banyoles, i 
Pere Geli, pagès. 

 Procés de testimonis en relació a la causa entre Guillem Borràs i de Riba, cambrer 
del monestir de Sant Esteve de Banyoles, i Pere Geli, pagès. Pere Rossinyol és el 
senyor directe de diversos dominis de Miquel Cella i així ho declara. Es tracta 
d'una disputa per la propietat del mas Rossinyol, situat a Vilamacolum. Volum: 61 
f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de conservació: bo. 

 

 1761-1762 Capsa 3 

57 Procés de testimonis a instància del 
matrimoni Isidre i Catalina Ferran Batlle en 
el procés contra el jornaler Joan Socarrat. 

 Procés de testimonis a instància del matrimoni Isidre i Catalina Ferran Ferrer 
Batlle en el procés contra el jornaler Joan Socarrat. Es tracta d'una causa 
relacionada amb l'impediment, per part de Joan Socarret, del transit de persones i 
bestiar per un pas a través de la seva propietat on tradicionalment s'havia passat 
sense cap impediment. Volum: 70 f. Llengua: castellà i llatí. Format: foli. Estat de 
conservació: bo. 

 

 1761 Capsa 3 

58 Procés de testimonis a instància del 
matrimoni Isidre i Catalina Ferran en la 
causa contra Jeroni Ber. 

 Procés de testimonis a instància del matrimoni Isidre i Catalina Ferran en la causa 
contra Jeroni Ver en relació a l'apropiació dels fruits d'una peça de terra 
anomenada Camp Sabater, a Garriguella. Volum: 93 f. Llengua: castellà i llatí. 
Format: foli. Estat de conservació: regular. 

 

 1762 Capsa 3 

59 Procés de testimonis a instància del 
matrimoni Isidre i Catalina Ferran arran 
d'un procés entre el matrimoni. 

 Procés de testimonis a instància del matrimoni Isidre i Catalina Ferran arran d'un 
procés entre el matrimoni per la propietat de diversos terrenys i peces de terra, 
com la Balleta. Volum: 249 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de conservació: 
regular. 

 1762 Capsa 3 
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60 Procés de testimonis a instància d'Antoni 
Ferrer, Miquel Penya i Pere Joan Cirvent 
en la seva causa contra Salvi Peronella 

 Procés de testimonis a instància d'Antoni Ferrer, Miquel Penya i Pere Juan Cirvent 
en la seva causa contra Salvi Peronella, pobre de solemnitat. Miquel Penya i Pere 
Joan Cirvent acusen a Salvi Peronella de mentir en les informacions que aporta 
per ser qualificat com a pobre de solemnitat i aporten testimonis per demostrar 
que té possessions i drets de percebre fruits d'alguns terrenys situats a Vilajuïga. 
Volum: 38 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de conservació: regular. 

 

 1759 Capsa 4 

61 Procés de testimonis a instància dels 
germans Josep i Francesc Comas a la causa 
contra el matrimoni Francesc i Teresa 
Porcalles 

 Procés de testimonis a instància dels germans Josep i Francesc Comas a la causa 
contra el matrimoni Francesc i Teresa Porcalles per una disputa per l'herència de 
Pere Comas. Volum: 112 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de conservació: 
regular. 

 

 1762 Capsa 4 

62 Procés de testimonis a instància del 
matrimoni Isidre i Catalina Ferran a la 
causa contra el duc de Cardona i comte 
d'Empúries. 

 Procés de testimonis a instància del matrimoni Isidre i Catalina Ferran en la causa 
contra el Duc de Cardona pel Domini Directe d'algunes peces de terra a Sant 
Silvestre, Garriguella. Volum: 128 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de 
conservació: regular. 

 

 1762 Capsa 4 

63 Procés de testimonis a instància dels 
regidors d'Espolla arran a la seva causa 
contra el duc de Cardona i comte 
d'Empúries 

 Procés de testimoni a instància dels regidors d'Espolla arran a la seva causa contra 
el Duc de Cardona i Comte d'Empúries sobre uns terrenys de Sant Climent 
Sescebes propietat del Comte d'Empúries. Batlle: Josep Bahí Comas. Volum: 110 f. 
Llengua: castellà. Format: foli. Estat de conservació: regular. 

 

 1763 Capsa 4 

64 Procés de testimonis a instància dels 
pescadors de Cadaqués en la seva causa 
contra el rector de l'Església de Cadaqués. 

 Procés de testimonis a instància dels pescadors de Cadaqués Josep Bartolí, Josep 
Riberes i Jacint Cerbià en la seva causa contra el rector de l'Església de Cadaqués 
pel pagament del delme. Volum: 249 f. Llengua: català, castellà i llatí. Format: foli. 
Estat de conservació: Bo. 

 

 1763 Capsa 4 

65 Procés de testimonis a instància del frare 
de Roses Fèlix Flaquer contra l'abat 
d'Amer Joan Francesc Cavaller 

 Procés de testimonis a instància del prevere de Roses Fèlix Flaquer contra l'abat 
d'Amer Joan Francesc Cavaller. Fèlix Flaquer declara ser posseïdor i propietari 
d'una peça de terra, anomenada mas Roig i també coneguda com Molines. 
Volum: 69 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de conservació: regular. 

 

 1764-1765 Capsa 4 
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66 Procés de testimonis a instància de 
Andreu Elias en la causa contra Pere Falcó. 

 Procés de testimonis a instància de Andreu Elias en la seva causa contra Pere 
Falcó per una qüestió d'herència. Batlle: Josep Comas Bahí. Volum: 20 f. Llengua: 
castellà. Format: foli. Estat de conservació: regular. 

 

 1764 Capsa 4 

67 Procés de testimonis a instància de Llúcia 
Negre en la seva causa contra Ramon 
Negre i Benet Peraller 

 Procés de testimonis a instància de Llúcia Negre en la seva causa contra Ramon 
Negre i Benet Peraller per una qüestió de propietats. Volum: 46 f. Llengua: 
castellà. Format: foli. Estat de conservació: regular. 

 

 1764 Capsa 4 

68 Procés de testimonis a instància de 
Francesc Saló en la seva causa contra 
Gregori Ferrer Colomer 

 Procés de testimonis a instància de Francesc Saló en la seva causa contra Gregori 
Ferrer Colomer. La part de Gregori Ferrer Colomer (pobre de solemnitat) demana 
que es mesurin les mides d'una casa i d'un corral suposadament comprats a l'altra 
part i quant es va pagar per cada mesura. Volum: 68 f. Llengua: castellà. Format: 
foli. Estat de conservació: regular. 

 

 1765-1768 Capsa 5 

69 Procés de testimonis a instància de 
Gregori Ferrer Colomer en la seva causa 
contra Francesc Saló. 

 Procés de testimonis a instància de Gregori Ferrer Colomer en la seva causa 
contra Francesc Saló. Els testimonis presentats declaren que mai hi havia hagut 
(fins 5 anys abans com a mínim) un corral a la casa Aravall de Fortià, propietat de 
Francesc Saló. Volum: 91 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de conservació: 
regular. 

 

 1765 Capsa 5 

70 Procés de testimonis a instància de Rafel 
Pecareu, Quirze Pecareu i Jaume Xaubert 
de Llançà arran de la destrucció d'oliveres 
i vinya. 

 Procés de testimonis a instància de Rafel Pecareu, Quirze Pecareu i Jaume 
Xaubert arran de la tala d'arbres. Rafel Pecareu, Quirze Pecareu i Jaume Xaubert 
demanen que es reconegui que algú ha fet malbé les seves collites de vinya, 
ubicades a Llançà. Els testimonis són jornalers de Castelló d'Empúries que 
declaren que Baudili Cursana els va informar d'una feina encarregada per 
Francesc Nualart. Volum: 19 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de 
conservació: regular. 

 

 1765 Capsa 5 
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71 Procés de testimonis a instància de 
Francesc de Orós Serras i Bru i d'Antoni de 
Orós Serras i Bru en la causa contra 
Narcisa de Caramany i Fonsdevila 

 Procés de testimonis a instància de Frances de Orós Serras i Bru i d'Antoni Pasqual 
de Orós Serras i Bru en la seva causa contra Narcisa de Caramany i Fonsdevila. La 
causa del plet és la propietat d'un cortal de Castelló d'Empúries. Salvador de Orós, 
l'hereu legítim del cortal segons la part demandant, declara el cortal de la seva 
propietat en un inventari. Narcisa Caramany, però, és l'actual propietària i 
usufructuaria. Volum: 40 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de conservació: 
regular. 

 

 1765-1767 Capsa 5 

72 Procés de testimonis a instància dels 
regidors de la vil·la de Roses en la causa 
contra el frare Félix Flaquer 

 Procés de testimonis a instància dels regidors de la vila de Roses en la seva causa 
contra el frare Félix Flaquer per haver-li venut al sagristà Fèlix Flequer el mas Roig, 
conegut com Molinàs, de la Garriga per un preu inferior a l'estimat. Volum: 52 f. 
Llengua: castellà. Format: foli. Estat de conservació: regular. 

 

 1768-1769 Capsa 5 

73 Procés de testimonis a instància d'Andreu 
Elias en la causa contra l'abadessa del 
convent de Santa Clara de Castelló 
d'Empúries 

 Procés de testimonis a instància d'Andreu Elias, doctor en dret, en la causa 
iniciada a la Reial Audiència de Catalunya contra l'abadessa del Convent de Santa 
Clara de Castelló d'Empúries per la venda forçosa de la casa i l'hort d'Andreu Elies, 
ubicada a la plaça de les Monges, prop del convent de Santa Clara. Procurador: 
Francesc de Mir Descallar. Volum: 53 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de 
conservació: regular. 
 

 1769 Capsa 5 

74 Procés de testimonis a instància de Pere 
Dorca Banús en la seva causa contra 
Miquel Riera i Francisca Riera, matrimoni 

 Procés de testimonis a instància de Pere Dorca Banús en la seva causa contra 
Miquel Riera per una qüestió d'herència. Volum: 37 f. Llengua: castellà i llatí. 
Format: foli. Estat de conservació: regular. 

 

 1770 Capsa 5 

75 Procés de testimonis a instància de Miquel 
Mir Llorens en la seva causa contra Rosa i 
Rafel Sabater, mare i fill. 

 Procés de testimonis a instància de Miquel Mir Llorens en la seva causa contra 
Rosa i Rafel Sabater, mare i fill en relació a la propietat de l'heretat de Bonvesí, 
situada a Vilanova de la Muga. Volum: 100 f. Llengua: castellà i llatí. Format: foli. 
Estat de conservació: regular. 

 

 1772 Capsa 5 
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76 Esborrany del procés de testimonis a 
instància dels regidors de la vila de Roses 
en la seva causa contra el frare Félix 
Flaquer 

 Procés de testimonis a instància dels regidors de la vila de Roses en la seva causa 
contra el frare Félix Flaquer per haver-li venut al sagristà Fèlix Flequer el mas Roig, 
conegut com Molinàs, de la Garriga per un preu inferior a l'estimat. Es tracta 
d'una còpia de l'acta definitiva. Volum: 12 f. Llengua: català. Format: foli. Estat de 
conservació: bo. 

 

 1768-1769 Capsa 5 

77 Procés de testimonis a instància dels 
germans Francesc i Josep Comas en la seva 
causa contra Francesc Porcalles i Teresa 
Porcalles Comas. 

 

 Procés de testimonis a instància dels germans Francesc i Josep Comas en la causa 
contra Francesc Porcalles i Teresa Porcalles Comas pel motiu d'una herència. 
Volum: 43 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de conservació: bo. 

 1773 Capsa 5 

78 Procés de testimonis a instància de 
Catalina Janer Taurina (abans Pallejà) 
arran de la seva causa contra Francesc 
Jacobí. 

 

 Procés de testimonis a instància de Catalina Janer Taurina (abans Pallejà) arran de 
la causa contra Francesc Jacobí per la reivindicació de diferents béns. Batlle: 
Llorenç Pell. Volum: 64 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de conservació: bo. 

 1775 Capsa 5 

79 Procés de testimonis a instància del frare 
Félix Flaquer en la seva causa contra els 
regidors de Roses. 

 Procés de testimonis a instància del frare Félix Flaquer en la seva causa contra els 
regidors de Roses. La causa del conflicte és la venda del mas Roig i el pagament 
del cens anual al senyor directe del mas. Procurador: Narcís Guilla Payrachs. 
Volum: 41 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de conservació: bo. 

 1778 Capsa 6 

80 Procés de testimonis a instància de Josep i 
Maria Desclapes en la seva causa contra el 
duc de Medinaceli. comte d'Empúries 

 Procés de testimonis a instància de Josep i Maria Desclapes en la seva causa 
contra el duc de Medinaceli sobre l'ús d'aigües. Josep i Maria Desclapes 
denuncien una apropiació indeguda de l'aigua de La Muga a la Bassa del Molí, 
propietat del Comú de Castelló d'Empúries. Batlle: Domènec Francesc. Volum: 38 
f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de conservació: regular. 

 

 1779 Capsa 6 

81 Procés de testimonis a instància del batlle, 
regidors i síndic de La Selva de Mar en la 
seva causa contra els regidors de Llançà. 

 Procés de testimonis a instància del batlle, regidors i síndic de La Selva de Mar en 
la seva causa contra els regidors de Llançà sobre els drets de pesca en un seguit 
de zones marítimes. Batlle: Domènec Francesc. Volum: 46 f. Llengua: castellà. 
Format: foli. Estat de conservació: regular. 

 

 1780-1781 Capsa 6 
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82 Procés de testimonis a instància de Josep 
Planas en la causa contra Salvador Casals i 
Mir 

 Procés de testimonis a instància de Josep Planas en la seva causa contra Salvador 
Casals i Mir. Es tracta d'una venda d'una peça de terra erma i de poca qualitat per 
sobre del que s'havia acordat. Sotsbatlle: Antoni Garrigoles. Volum: 51 f. Llengua: 
castellà. Format: foli. Estat de conservació: regular. 

 

 1781 Capsa 6 

83 Procés de testimonis a instància de Teresa 
i Francesc Moner en la causa contra 
Andreu Elias. 

 Procés de testimonis a instància de Teresa i Francesc Moner en la seva causa 
contra Andreu Elias, que els reclama una indemnització per haver hagut de deixar 
el mas Foixà. Procurador: Benet Oller Esteve. Volum: 141 f. Llengua: castellà. 
Format: foli. Estat de conservació: regular. 

 

 1781-1782 Capsa 6 

84 Procés de testimonis a instància de 
Francisca Garrigoles i Antoni Garrigoles en 
la seva causa contra Dalmau i Maria 
Palomeda. 

 Procés de testimonis a instància de Francisca Garrigoles i Antoni Garrigoles en la 
seva causa contra Dalmau i Maria Palomeda per nul·litat de contracte. Es declaren 
les possessions de la família de Francisca i Antoni Garrigoles, mare i fill, i es 
reclama la seva propietat. Batlle: Pere Mirosa i Nouvilas. Volum: 95 f. Llengua: 
castellà. Format: foli. Estat de conservació: dolent. 

 

 1787 Capsa 6 

85 Procés de testimonis a instància de Martí 
Bofill en la seva causa contra Miquel 
Major. 

 Procés de testimonis a instància de Martí Bofill en la seva causa contra Miquel 
Major sobre l’adjudicació del Benedictí dels Sants Antoni i Llorenç. Volum: 14 f. 
Llengua: castellà. Format: foli. Estat de conservació: regular. 

 1789 Capsa 6 

86 Procés de testimonis a instància d'Antoni 
Macaya en la seva causa contra Ignasi 
Ribot. 

 Procés de testimonis a instància d'Antoni Macaya en la seva causa contra Ignasi 
Ribot. La causa té relació amb una possible falsificació de la signatura d’Ignasi 
Ribot en diversos documents. Procurador: Joan Goncer. Volum: 26 f. Llengua: 
castellà i català. Format: foli. Estat de conservació: regular. 

 

 1802 Capsa 6 

87 Procés de testimonis a instància dels 
administradors de les Pies fundacions de 
Sant Pere Pescador en la seva causa 
contra Francesc Maria Nualart 

 Procés de testimonis a instància dels administradors de les Pies fundacions de 
Sant Pere Pescador en la seva causa contra Francesc Maria Nualart sobre 
l'herència de Catalina Nualart Heras i la tinença i propietat d'unes propietats. 
Volum: 41 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de conservació: regular. 

 

 1803 Capsa 6 
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88 Procés de testimonis a instància dels 
regidors d'Espolla en la seva causa contra 
el Duc de Medinaceli i Comte d'Empúries 

 Procés de testimonis a instància dels regidors d'Espolla en la seva causa contra el 
Duc de Medinaceli i Comte d'Empúries. Volum: 14 f. Llengua: castellà. Format: 
foli. Estat de conservació: dolent. 

 

 1763 Capsa 6 

89 Procés de testimonis a instància del 
matrimoni Joan Gil de Novilas i Teresa de 
Nouvilas i Mairó 

 Causa iniciada abans de la Guerra Gran, l'any 1786, arran de la destrucció d'un 
mur en un magatzem de Roses. Es reprèn la causa pendent, en la que s'havia fet 
un judici oral. Els testimonis responen sobre la validesa del judici de 1786 i del 
document adjuntat. Procurador: Joan Goncer. Volum: 9 f. Llengua: castellà. 
Format: foli. Estat de conservació: bo. 

 

 1803 Capsa 7 

90 Procés de testimonis a instància de Maria i 
Salvador de Casals, mare i fill, en la seva 
causa contra Pere Baró i Josep de 
Perramon. 

 Procés de testimonis a instància de Maria i Salvador de Casals, mare i fill, en la 
seva causa contra Pere Baró i Josep de Perramon. Té relació amb una peça de 
terra situada al terme de Palauborrell. La peça ha estat establerta per l'abat de 
Sant Pere de Galligants a Salvador de Casals, marit de Catalina de Casals i pare de 
Salvador. Volum: 83 f. Llengua: català i castellà. Format: foli. Estat de conservació: 
regular. 

 1806-1808 Capsa 7 

91 Procés de testimonis a instància de Jaume 
Brunet i Francesc i Francisca Molinàs en la 
seva causa contra Pere Berta Nicolau i 
Isidre Pons 

 Procés de testimonis a instància de Jaume Brunet i Francesc i Francisca Molinàs 
en la seva causa contra Pere Berta Nicolau i Isidre Pons. La causa està relacionada 
amb un conflicte de viatges marítims entre els treballadors i el patró del vaixell. 
Volum: 35 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de conservació: regular. 

 

 1807 Capsa 7 

92 Procés de testimonis a instàncies de 
Saturní Alsina en la seva causa contra 
Ameni Moret i Jofre 

 Procés de testimonis a instància de Saturní Alsina en la seva causa contra Ameni 
Moret i Jofre. Es demana als testimonis que declarin sobre les procures que pot 
tenir Armeni Moret i Jofre i l'ús que n'hagi pogut donar i els beneficis econòmics 
que n'hagi pogut treure. Volum: 18 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de 
conservació: bo. 

 

 1807 Capsa 7 
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93 Procés de testimonis a instància de 
Joaquim de Miralbell en la causa contra 
Miquel Pouplana i Camós 

 Procés de testimonis a instància de Joaquim de Miralbell, capità de la companyia 
de Roses, en la causa contra Miquel Pouplana i Camós. Es tracta d'una causa 
relacionada amb el pagament d'una quantitat de 2000 lliures a la casa coneguda 
com Barraca de Sant Joan de Boada. Volum: 3 f. Llengua: castellà. Format: foli. 
Estat de conservació: bo. 

 

 1816 Capsa 7 

94 Procés de testimonis a instància de Joan 
Isern Oliva, hisendat de Sant Pere 
Pescador contra Joan Boher de Castelló 
d'Empúries. 

 Procés de testimonis a instància de Joan Isern en relació a la causa iniciada a la 
Reial Audiència del Principat de 30 de gener de 1799 entre Joan Boher, pobre de 
solemnitat i Joan Isern, hisendat. El motiu és la venda a carta de gracia d'unes 
peces de terra al paratge Grumell de Sant Pere Pescador pels avantpassats de 
Boher, Maurici i Rosa Boher Roquera, a favor de Josep Isern, avantpassat de Joan 
Isern. Volum: 61 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de conservació: bo. 

 

 1799 Capsa 7 

95 Procés de testimonis a petició de 
Mariangela Galià de Castelló d'Empúries a 
causa dels maltractaments del seu marit. 

 Procés d'informació de testimonis presentat al Tribunal del batlle de Castelló 
d'Empúries per Mariangela Galià, esposa de Rafel Galià, a causa dels 
maltractaments del seu marit. Va demanar la intervenció del rector, Josep Lagrifa. 
Batlle: Josep Antoni de Nouviles. Volum: 8 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat 
de conservació: bo. 

 

 1815 Capsa 7 

96 Procés de testimonis entre Josep Bru, 
baster, i Bonaventura Bordas a causa de 
l'escorxament d'un cavall propietat de 
Bordas. 

 Procés de testimonis entre Josep Bru, baster, i Bonaventura Bordas a causa de 
l'escorxament d'un cavall propietat de Bordas, que Bru va matar, degollar i 
escorxar mentre pasturava als comuns de Castelló. Volum: 4 f. Llengua: castellà. 
Format: foli. Estat de conservació: bo / fragmentat. 

 

 1816 [Capsa 7 

97 Procés de testimonis en la causa entre 
l'abat de Sant Pere de Rodes i el duc de 
Medinaceli comte d'Empúries per 
qüestions jurisdiccionals, en relació a la 
concessió de les aigües que nodreixen el 
moli de Fortià. 

 

 Procés de testimonis en la causa entre l'abat de Sant Pere de Rodes i el duc de 
Medinaceli comte d'Empúries per qüestions jurisdiccionals, en relació a la 
concessió de les aigües que nodreixen el moli de Fortià. Procurador: Salvador de 
Rovira Piferrer. Volum: 12 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de conservació: 
fragmentat. 

  Capsa 7 
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109 Procés de testimonis a instància de Rafael 
Pomés en la causa contra Baudili Pagès. 

 Procés de testimonis a instància de Rafael Pomés en la causa contra Baudili Pagès 
en relació a la compravenda de dues peces de terres del terme de Rabós, una 
d'elles prop del Mas dels Fils i l'altra del Mas Giralt. Batlle: Domènec Francesc. 
Volum: 116 f. Llengua: castellà i llatí. Format: foli. Estat de conservació: regular. 

 

 1780 Capsa 8 

121 Procés de testimonis a instància d' una 
denúncia presentada per Francesca Camps 
i Esteve Peya Camps, mare i fill, de la vila 
de Castelló d'Empúries, en la causa contra 
Narcís Cassanyes, advocat de Castelló 
d'Empúries. 

 Procés de testimonis a instància d' una denúncia presentada per Francesca Camps 
i Esteve Peya Camps, mare i fill, de la vila de Castelló d'Empúries, en la causa 
contra Narcís Cassanyes, advocat de Castelló d'Empúries en relació a dos censals 
de 1764 amb Josep Cassanyes, pagès de Castelló i pare de Narcís Cassanyes. 
Durant el procés de testimonis les diferents persones interrogades asseguren que 
Josep Cassanyes va marxar del país i mai més va tornar. Batlle: Pere Giralt 
Margarit. Volum: 25 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de conservació: bo. 
 

 

 1806 Capsa 10 

197 Fragment d'un procés de testimonis en 
relació a una peça de terra d'Antoni Boris 

 Fragment d'un procés de testimonis en relació a una peça de terra a Sant Joan 
Sescloses, d'Antoni Boris. Declaren els jornalers Joan Fàbrega i Ignasi Soler, 
ambdós de Castelló d'Empúries. Volum: 2 f. Format: foli: Llengua: castellà. Estat 
de conservació: fragmentat, 
 

 1781 Capsa 14 

198 Denúncia presentada per Francisco 
Muntaner, procurador de la Marquesa de 
Dosaigües contra Francisco Dalmau, 
treballador de Pau. 

 Denúncia presentada per Francisco Muntaner, procurador de la Marquesa de 
Dosaigües contra Francisco Dalmau, treballador de Pau en relació a diverses 
possessions al terme del Castell de Palau Saverdera com el Mas Cullell o Alfinell i 
el Mas Forcas de Pau. Volum: 8 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de 
conservació: regular. 
 

 1776 Capsa 14 

199 Denúncia presentada per Pere Pejaume 
contra Pere Vernis de Castelló d'Empúries 

 Denúncia presentada per Pere Pejaume contra Pere Vernis, botiguer de Castelló 
d'Empúries en relació al dret del vi que es ven a Castelló d'Empúries, i que va 
signar Pere Vernis davant els cònsuls de la Universitat des de 1633 a 1636. Volum: 
4 f. Llengua: llatí. Format: 21,5 x 16 cm. Estat de conservació: regular. 

 1637 Capsa 14 
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02.03. Procés de detinguts, condemnes 
 

1 Diligència contra Joan Budó àlies 
Parcelita 

 Diligència contra Joan Budó àlies Parcelita, acusat de robar als hortolans de Castelló 
d'Empúries per tal d'evitar la lleva. Inclou declaracions de diversos testimonis. 
Batlle: Pau Marés. Volum: 25 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de conservació: 
bo. 

 

 1776-1777 Capsa 1 

2 Diligència contra Miquel Guillaumes 
àlies lo Galliner de Castelló 

 Diligència contra Miquel Guillaumes, acusat de robar bestiar, sortir de nits per 
beure a diferents tabernes i estafar. Es presenten testimonis. Batlle: Pau Marés. 
Volum: 21 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de conservació: bo. 

 

 1776-1779 Capsa 1 

3 Diligència contra Pau Lluent de Darnius  Diligència contra Pau Lluent, acusat de freqüentar tabernes, ser adicte al joc i anar 
de caça quan no té res per a viure i se'l reclama per la lleva. Es presenten diversos 
testimonis. Batlle: Pau Marés. Volum: 8 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de 
conservació: bo. 

 

 1776 Capsa 1 

4 Diligència contra Julian Busant àlies 
Vallanaire 

 Diligència contra Julian Busant, acusat de passar-se els dies a les tabernes, de no 
tenir domicili fix ni feina i de demanar diners pels carrers. Se'l reclama per a la lleva. 
Es presenten diversos testimonis. Finalment, es posat en llibertat sota vigilància. 
Batlle: Pau Marés. Volum: 9 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de conservació: 
bo. 

 

 1776 Capsa 1 

5 Diligència contra Benet For àlies Savall  Diligència contra Benet For, acusat de freqüentar cases de dones, tabernes, que 
comet robatoris i que juga. Es presenten diversos testimonis. Batlle: Pau Marés. 
Volum: 24 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de conservació: bo. 

 1776 Capsa 1 
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02.04. Informacions i declaracions  
 

6 Informació rebuda a instància d'Antoni 
Boris hisendat de Castelló 

 Antoni Boris declara davant el Batlle les seves possessions, el seu patrimoni i la relació 
dels seus avantpassats. Es recull la informació d'un seguit de testimonis que validen la 
declaració d'Antoni Boris. Batlle: Ignasi Baixeras. Volum: 31 f. Llengua: castellà. Format: 
foli. Estat de conservació: bo. 

 

 1781 Capsa 1 

7 Expedient de definició de comptes dels 
marmessors de Maria Bonet Elias 

 Definició de comptes dels marmessors de Maria Bonet Elias. Volum: 6 f. Llengua: 
castellà. Format: foli. Estat de conservació: regular. 

 

 1802 Capsa 1 

8 Expedient sol·licitat per Teresa Marqués 
vidua de Castelló per a poder vendre i 
cedir una peça de terra 

 Petició de Teresa Marqués Pou per a poder vendre una peça de terra ubicada a Sant 
Joan Sescloses per destinar els diners a l'educació del seu fill a l'escola militar de 
Gandia. Volum: 8 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de conservació: bo. 

 

 1815 Capsa 1 

9 Judici verbal entre Narcís Bahí, hisendat; 
Martí Soler 
 
, pregoner; Joan Cambres i Damià Budó 

 Judici en relació d'un arrendament d'una taba per arrendar els fruits d'uns parcel·les de 
terra que es destinaven a la reparació de l'Església. Batlle: Josep Antoni de Nouviles. 
Volum: 8 f. Llengua: catellà. Format: foli. Estat de conservació: bo. 
 

 1815 Capsa 1 

10 Expedient de subrogació de marmessoria 
en favor de Pere Estrada. 

 Martí Pastoret otorgà testament al 1795 al veinat de les Corts i va disposar com a 
marmessor a Francesc Mirosa, el qual morí a continuació del testador. La vídua també 
va morir, amb el qual es va haver de designar un nou marmessor en la persona Pere 
Estrada, qui s'encarregà de la venda d'una casa a Castelló d'Empúries. Inclou la 
transcripció del testament de Martí Pastoret, datat al 2 de juliol de 1815 i el registres 
d'òbits de Francesc Mirosa i de Maria Pastoret. Batlle: Josep Antoni de Nouviles. 
Volum: 20 f. Llengua: Castellà i llatí. Format: foli. Estat de conservació: bo. 

 

 1815 Capsa 1 
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11 Sol·licitud d'una cópia d'una causa de 
possessió sobre una peça de terra, 
sol·licitat per Miquel Transfont de 
Garriguella 

 

 Sol·licitud d'una cópia d'una causa de possessió sobre una peça de terra, sol·licitat per 
Miquel Transfont de Garriguella. Batlle: Josep Antoni de Nouviles. Volum: 1 f. Llengua: 
catellà. Format: foli. Estat de conservació: bo. 

 1815 Capsa 1 

12 Relació de testimonis en defensa de 
Manuel Margarit Joals durant la invasió 
francesa 

 S'inicia una causa contra el notari de Castelló d'Empúries Manuel Margarit Joals per 
haver-se adherit a la causa francesa durant la guerra del francès. Volum: 6 f. Llengua: 
castellà. Format: foli. Estat de conservació: bo. 

 

 1816 Capsa 1 

13 Procés per la recuperació d'un fusell 
propietat de Narcís Bahí, hisendat de 
Castelló 

 Denuncia presentada per Narcís Bahí contra Esteve Casas per haver-li prés el seu fusell 
durant el primer dia de la invasió francesa a Castelló d'Empúries. Batlle: Josep Antoni 
de Nouviles. Volum: 4 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de conservació: regular. 

 

 1816 Capsa 1 

14 Actes d'informació per a la neteja de sang 
de Francesc Guilmetas i Saló, estudiant de 
medicina 

 Estatut de neteja de sang de Francesc Guilmetas i Saló fet a petició pròpia i pel seu 
interès personal. Es presenten diversos testimonis que declaren en favor de Francesc 
Guilmetas. Volum: 5 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de conservació: bo. 

 1817 Capsa 1 

15 Compte de marmessoria de Narcís Serra  Presentació dels comptes de la marmessoria del testament del difunt Narcís Serra a 
favor de Francesc Colomer. Batlle: Pere Canet. Volum: 4 f. Llengua: castellà. Format: 
foli. Estat de conservació: bo. 

 

 1822 Capsa 1 

16 Expedent d'informació de testimonis 
sobre les obres de Casa Marés. 

 Declaració per part de Magdalena Marés en relació a la casa de la família del seu difunt 
marit, a Castelló d'Empúries. Batlle: Pere Canet. Volum: 10 f. Llengua: castellà. Format: 
foli. Estat de conservació: bo. 

 1825 Capsa 1 

17 Actes d'informació per a la neteja de sang 
de Josep Pomareda Mateu, practicant de 
farmàcia 

 Estatut de neteja de sang de Josep Pomareda Mateu a petició pròpia. Batlle: Josep 
Carles. Volum: 6 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de conservació: regular. 

 1825 Capsa 1 

18 Informació sobre la conducta política i 
moral de Ramon Bahí i Pouplana 

 Informació sobre la conducta política i moral de Ramon Bahí i Pouplana, que declara 
que durant el període constitucional (1820-1823) va viure a Castelló d'Empúries i no va 
pertanyer a cap grup, associació o milícia a favor del sistema liberal. Sotsbatlle: Josep 
Antoni de Nouviles. Volum: 5 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de conservació: bo. 

 

 1830 Capsa 1 
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19 Actes d'informació per a la neteja de sang 
de Josep Monet 

 Actes d'informació per a la neteja de sang de Josep Monet. Volum: 5 f. Llengua: 
castellà. Format: foli. Estat de conservació: bo. 

 

 1835 Capsa 1 

20 Definició i rendició de comptes de 
marmessoria de Pere Jofra, treballador de 
Pau 

 Pere Jofra deixa Jaume Busquets com a marmessor. Es tracta d'un inventari de tots els 
béns de Pere Jofra i s'hi adjunten còpies del testament i d'àpoques de pagament a 
convents i monestirs. Batlle: Casimir Hernández. Volum: 12 f. Llengua: castellà. Format: 
foli. Estat de conservació: regular. 

 

 1835 Capsa 1 

21 Còpia del procés d'informació de les obres 
de les tres cases de Ramon Ferran i Font 

 Expedient d'informació sobre les obres que es volen fer a tres cases de Castelló 
d'Empúries. Una es troba entre la Plaça dels Homes i el Barri de Sant Domènec, l'altra 
contigua al Quarter Vell i la última a fora dels mur antics del poble. S'ordena que 
fusters i paletes visitin les cases per determinar l'abast de les obres, que necessisten 
cadascuna de les tres cases. Volum: 12 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de 
conservació: bo. 

 1797 Capsa 1 

22 Instància d'embargament a Pere Giralt, 
parcer. 

 Instància d'embargament dels fruits al masover Pere Giralt dels terrenys de Teresa 
Solé, difunta dona del demandant de l'embargament Salvador Lluís, veí de Figueres. La 
protesta s'origina per un mal ús per part dels marmessors de l'herència a gestionar de 
Teresa Solé. El crédit que motiva l'embargament és de 97 sous i 568 diners. Els 
marmessors són el rector de la parròquia d'Arenys d'Empordà i Narcís pagès. Durant la 
causa, Salvador Lluís també mor. Sostbatlles: Josep Antoni de Nouviles i Andreu Gandí. 
Volum: 7 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de conservació: bo. 

 

 1830-1831 Capsa 1 

23 Instància d'embargament per 
l'impagament de la manutenció de Maria 
Costa i Campany. 

 A la mort de Joan Costa, els fills acorden repartir-se l'herència i fixar un pagament a la 
vídua, Maria Costa i Campany. Un impagament d'aquesta manutenció provoca la 
petició d'embargament als inquilins de la casa de Joan Costa, que ha estat llogada. 
Batlle: Joan Casadevall i de Riera. Volum: 4 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de 
conservació: bo. 

 

 1819 Capsa 1 
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25 Autorització per a la venda dels mobles de 
Josep Collet de Castelló 

 Sol·licitud per part de la vídua de Pere Puig, Mariana Puig, per poder vendre els mobles 
que han quedat a la casa, per a la manutenció de la seva neboda, Ana Collet i Vilanova. 
Sotsbatlle: Joan Cambra. Volum: 4 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de 
conservació: bo. 

 

 1816 Capsa 1 

26 Expedient per a la venda de la finca 6 
Camp dels Pilans de la família de Francesc 
Ullantres de la Causa pia de Castelló 
d'Empúries 

 Es nomenen dos pèrits per a la taxació i valoració de la parcel·la nº 6 Camp dels Pilans. 
Pere Mingall és el taxador nomenat pels administradors de la causa pia i Mateu 
Garrigoles és el triat pels síndics del Comú. Es forma una taba per a la subhasta i venda 
de la peça de terra. El comprador és Joan Torrent comerciant de Roses. Relació de les 
finques pròpies de la Causa pia. Batlle: Narcís Suro i Pere Casamor. Volum: 16 f. 
Llengua: castellà. Format: foli. Estat de conservació: bo. 

 1800-1801 Capsa 1 

27 Expedient per a la venda de les finques 8 i 
12 Francesc Ullastres de la Causa pia de 
Castelló d'Empúries 

 Es nomenen dos pèrits per a la taxació i valoració de les parcel·les nº 8 del Pas de Roses 
anomenada la Muga Vella i nº12 anomenada lo Camp del Pont de Sant Joan, situada a 
la zona dels Aspres de Sant Joan Sesclosas. Pere Mingall és el taxador nomenat pels 
administradors de la causa pia i Mateu Garrigoles és el triat pels síndics del Comú. Es 
forma una taba per a la subhasta i venda de les dues peces de terra. Miquel Serra 
Junyer és el comprador de les dues finques. Batlle: Narcís Suro i Pere Casamor. Volum: 
20 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de conservació: bo. 

 

 1800-1801 Capsa 1 

28 Expedient per a la venda de la finca 5 de la 
Causa pia de Francesc Ullastres al Camp 
dels Colangres 

 Es nomenen dos pèrits per a la taxació i valoració de la parcel·la nº 5 Camp dels 
Colangres de 16 vessanes. Pere Mingall és el taxador nomenat pels administradors de 
la causa pia i Mateu Garrigoles és el triat pels síndics del Comú. Es forma una taba per a 
la subhasta i venda de la peça. Josep Casadevall és el comprador de les dues finques. 
Batlle: Narcís Suro i Pere Casamor. Volum: 21 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de 
conservació: bo. 

 

 1800-1801 Capsa 1 

29 Expedient per a la venda de la finca 11 de 
la Causa pia de Francesc Ullastres situada 
a Sant Joan Sascloses 

 Es nomenen dos pèrits per a la taxació i valoració de la parcel·la nº 11 situada al Camp 
dels Colangres. Pere Mingall és el taxador nomenat pels administradors de la causa pia 
i Mateu Garrigoles és el triat pels síndics del Comú. Es forma una taba per a la subhasta 
i venda de la peça. Josep Arnella és el comprador. Batlle: Narcís Suro i Pere Casamor. 
Volum: 14 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de conservació: bo. 

 

 1800-1801 Capsa 1 
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30 Expedient per a la venda de la finca 3 de la 
Causa pia de Antic Andreu situada a 
Castelló d'Empúries 

 Es nomenen dos pèrits per a la taxació i valoració de la parcel·la nº 3, situada als Aspres 
de Castelló. Francesc Mirosa és el taxador nomenat pels administradors de la causa pia 
i Joan Casadevall és el triat pels síndics del Comú. Es forma una taba per a la subhasta i 
venda de la peça. Francesc Moner és el comprador. Batlle: Narcís Suro. Volum: 17 f. 
Llengua: castellà. Format: foli. Estat de conservació: bo. 

 1800 Capsa 1 

31 Expedient per a la venda de la finca 2 de la 
Causa pia de Antic Andreu situada a 
Castelló d'Empúries 

 Es nomenen dos pèrits per a la taxació i valoració de la parcel·la nº 2, situada als Aspres 
de Castelló. Francesc Mirosa és el taxador nomenat pels administradors de la causa pia 
i Joan Casadevall és el triat pels síndics del Comú. Es forma una taba per a la subhasta i 
venda de la peça. Francesc Moner és el comprador i Francesc Vergés alies Pallola és el 
masover. Batlle: Narcís Suro i Pere Casamor. Volum: 15 f. Llengua: castellà. Format: foli. 
Estat de conservació: bo. 

 

 1800-1801 Capsa 1 

32 Expedient per a la venda de la finca 10 de 
la Causa pia de Francesc Ullastres de Sant 
Joan Sascloses 

 Es nomenen dos pèrits per a la taxació i valoració de la parcel·la nº 10 situada als 
Aspres de Sant Joan Sescloses. Pere Mingall és el taxador nomenat pels administradors 
de la causa pia i Mateu Garrigoles és el triat pels síndics del Comú. Es forma una taba 
per a la subhasta i venda de la peça. Baldiri Padrosa és el comprador per 460 lliures. 
Batlle: Narcís Suro i Pere Casamor. Volum: 18 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de 
conservació: bo. 

 

 1800-1801 Capsa 1 

33 Expedient per a la venda de la finca 4 de la 
Causa pia de Francesc Ullastres de Sant 
Joan Sascloses 

 Es nomenen dos pèrits per a la taxació i valoració de la parcel·la nº 4 situada als Aspres 
de Sant Joan Sescloses de 4 vessanes. Pere Mingall és el taxador nomenat pels 
administradors de la causa pia i Mateu Garrigoles és el triat pels síndics del Comú. Es 
forma una taba per a la subhasta i venda de la peça. Pere Figa Ferrer és el comprador. 
Batlle: Narcís Suro i Pere Casamor. Volum: 15 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de 
conservació: regular. 

 

 1800-1801 Capsa 2 
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34 Expedient per a la venda d'una peça de 
terra anomenada la Closa Sura de 20 
vessanes propietat de la Causa Pia de Joan 
Boris Prats. 

 Es nomenen dos pèrits per a la taxació i valoració d'una peça de terra anomenada la 
Closa Sura de Sant Joan Sescloses de 20 vessanes. Pere Mingall és el taxador nomenat 
pels administradors de la causa pia i Mateu Garrigoles és el triat pels síndics del Comú. 
Es forma una taba per a la subhasta i venda de la peça. Joan de Escofet és el 
comprador. Batlle: Narcís Suro. Volum: 15 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de 
conservació: regular. 

 

 1800 Capsa 2 

35 Expedient per a la venda d'una peça de 
terra anomenada Comuna de Dalt de 15 
vessanes propietat de la Causa pia de Joan 
de Lluch. 

 Es nomenen dos pèrits per a la taxació i valoració d'una peça anomenada la Comuna de 
Dalt de la Causa Pia de Joan de Lluch de 15 vessanes. Joan Casadevall és el taxador 
nomenat pels administradors de la Causa Pia i Mateu Garrigola és el taxador nomenat 
pels regidors del Comú. El comprador és Joan Torrent. Batlle: Narcís Suro i Pere 
Casamor. Volum: 18 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de conservació: regular. 

 

 1800-1801 Capsa 2 

36 Expedient per a la venda d'una casa a la 
Plaça de les Monges de Castelló 
d'Empúries i propietat de la Causa pia de 
Joan Boris Prats. 

 Es nomenen quatre pèrits per a la taxació i valoració d'una peça de terra propera a la 
plaça de les Monges de Castelló. Els pèrits són Pere Antic, Josep Puig, Ciprian Prat i 
Isidre Casadevall. Pere Mingall és el comprador. Batlle: Narcís Suro i Pere Casamor. 
Volum: 15 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de conservació: regular. 

 

 
 

1800-1801 Capsa 2 

37 Expedient per a la venda de la Casa Gran 
propietat de la Causa pia de Joan Boris 
Prats 

 La Casa Gran és adossada a una Casa Petita i té un hort. Es nomenen quatre pèrits per a 
la taxació i valoració d'una peça de terra propera a la plaça de les Monges de Castelló. 
Els pèrits són Pere Antic, Josep Puig, Ciprian Prat i Isidre Casadevall. El comprador és 
Joan de Escofet. Batlle: Narcís Suro. Volum: 16 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de 
conservació: bo. 

 

 1800 Capsa 2 

38 Expedient per a la venda de la finca 9, el 
Camp Llanec, de la Causa pia de Francesc 
Ullastres situada als Aspres d'extensió 11 
vessanes 

 Es nomenen dos pèrits per a la taxació i valoració de la parcel·la nº 9, situada als Aspres 
de Castelló. Pere Migall és el taxador nomenat pels administradors de la causa pia i 
Joan Casadevall és el triat pels síndics del Comú. Es forma una taba per a la subhasta i 
venda de la peça. Joan Torrent és el comprador. Batlle: Narcís Suro. Volum: 17 f. 
Llengua: castellà. Format: foli. Estat de conservació: bo 

 

 1800-1801 Capsa 2 
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39 Expedient per a la venda de la finca 7, 
Font Pastella, de la Causa pia de Francesc 
Ullastres situada als Aspres d'extensió 16 
vessanes 

 Es nomenen dos pèrits per a la taxació i valoració de la parcel·la nº 7, la Font Pastella. 
Pere Migall és el taxador nomenat pels administradors de la causa pia i Joan Casadevall 
és el triat pels síndics del Comú. Es forma una taba per a la subhasta i venda de la peça. 
El comprador és Antoni Vergés. Batlle: Narcís Suro i Pere Casamor. Volum: 15 f. 
Llengua: castellà. Format: foli. Estat de conservació: bo. 

 1800-1801 Capsa 2 

40 Expedient per a la venda de la peça 3 
anomenada Closa del Mig de 6 vessanes 
propietat de la Causa pia de Joan de Lluch. 

 Es nomenen dos pèrits per a la taxació i valoració de la parcel·la nº 3, la Closa del Mig. 
Joan Casadevall és el taxador nomenat pels administradors de la causa pia i Mateu 
Garrigoles és el triat pels síndics del Comú. Es forma una taba per a la subhasta i venda 
de la peça. El comprador és Antoni Vergés. Batlle: Pere Casamor. Volum: 15 f. Llengua: 
castellà. Format: foli. Estat de conservació: bo. 

 

 1801-1803 Capsa 2 

41 Expedient per a la venda de la peça 4 de la 
Causa pia d'Antich Andreu 

 Es nomenen dos pèrits per a la taxació i valoració de la parcel·la nº 4. Joan Casadevall 
és el taxador nomenat pels administradors de la causa pia i Mateu Garrigoles és el triat 
pels síndics del Comú. Es forma una taba per la subhasta i venda de la peça. El 
comprador és Antoni Vergés. Batlle: Pere Casamor. Volum: 15 f. Llengua: castellà. 
Format: foli. Estat de conservació: regular. 

 

 1801-1803 Capsa 2 

42 Expedient per a la venda de la peça 4, 
anomenada Prat del Pont, de la Causa pia 
Joan de Lluch de 10 vessanes 

 Es nomenen dos pèrits per a la taxació i valoració de la parcel·la nº 4 de la Causa pia 
Joan de Lluch. Joan Casadevall és el taxador nomenat pels administradors de la causa 
pia i Mateu Garrigoles és el triat pels síndics del Comú. Es forma una taba per a la 
subhasta i la venda de la peça. El comprador és Antoni Vergés. Batlle: Pere Casamor. 
Volum: 17 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de conservació: bo. 

 

 1801-1803 Capsa 2 

43 Expedient per a la venda de la peça 5 de la 
Causa pia d'Antich Andreu, d'una extensió 
de 2 vessanes 

 Es nomenen dos pèrits per a la taxació i valoració de la parcel·la nº 5 de la Causa pia 
d'Antich Andreu. Francesc Mirosa és el taxador nomenat pels administradors de la 
Causa pia i Joan Casadevall és el taxador nomenat pels síndics procuradors. Es forma 
una taba per a la subhasta i venda de la peça. Antoni Vergés és el comprador. Batlle: 
Pere Casamor. Volum: 16 f. Llengua: castellà. Format: foli. Estat de conservació: 
regular. 

 

 1801-1803 Capsa 2 



AMCE 02 CORT DEL BATLLE DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES 

40 

 

44 Expedient per a la venda de la peça 2, 
anomenada la Closa Petita, de la Causa pia 
de Joan de Lluch i d'una extensió de 4 
vessanes 

 Es nomenen dos pèrits per a la taxació i valoració de la parcel·la nº2 de la Causa pia de 
Joan de Llach, anomenada la Closa Petita. Joan Casadevall és el taxador nomenat per 
l'administrador de la Causa pia. Mateu Garrigoles és el taxador nomenat pels síndics 
del Comú. Es forma una taba per la subhasta i venda de la peça. El comprador és 
Antoni Vergés, que paga 250 lliures. Batlle: Pere Casamor. Volum: 15 f. Llengua: 
castellà. Format: foli. Estat de conservació: regular. 

 

 1803 Capsa 2 

45 Borrador del capbreu de la Causa pia del 
Pa de Cortó començat el 21 de juny de 
1807 en poder de Ramon Francesc. 

 

 Esborrany de capbreu fragmentat amb la relació de capbrevants de la Causa pia del Pa 
de Cortó. Volum: 5 f. Llengua: català. Format: foli. Estat de conservació: regular. 

 1807 Capsa 2 

200 Declaració del porter reial Patllari Tubert 
en relació a una apel·lació de Francesc 
Posach Parer Bosch i Moni de la Bisbal. 

 Declaració del porter reial Patllari Tubert en relació a una apel·lació de Francesc Posach 
Parer Bosch i Moni de la Bisbal i la seva notificació a Joan Antoni Sabater i Pere Berta 
de Roses, rebuda pel parcer del Mas Sabater de Roses, Honorat Pasyret. Apel·lació en 
relació a la publicació d'uns edictes i bans referents a l'entrada de bestiar i a la pastura. 
Volum: 2 f. Format: foli. Llengua: castellà. Estat de conservació: bo. 

 1792 Capsa 14 

 

 


