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1 Testament atorgat per Toribi Duran Garrigolas de 
Barcelona 

1 Barcelona, 
24 de juliol 
de 1888 

- - - - 1

Testament de Toribi Duran Garrigolas, comerciant natural 
de Castelló d'Empúries i domiciliat a Barcelona al carrer 
Escudillers, 3. Llega diversos béns immobles i quantitats 
monetàries a diferents persones de Castelló d'Empúries, 
Barcelona, Montevideo (Uruguai), Llançà, Valls, Mataró i 
Tordera. Al seu cosí, Baldomer Hugas li dona la casa de la 
Guarda juntament amb els magatzems, situats a Castelló 
d'Empúries, al seu cosí Lluís, el camp on es troba l'edifici 
de la Guarda i a la seva cosina, Maria, un camp prop de la 
Guarda. 
Els hereus universals, en parts iguals, són els seus cosins, 
Domingo i Carme Bassols Garrigolas, Narcís Garrigolas 
Suro i Rosa Alemany Badell. 
Instrument autoritzat per Ignasi Gallisà Reynés, notari de 
Barcelona. 7f. 

   

3 Testament atorgat per Lluís Hugas Garrigolas de Castelló 
d'Empúries 

3 Figueres 19 
de gener de 
1938 

- - - - 1

Testament atorgat per Lluís Hugas i Garrigolas natural i veí 
de Castelló d'Empúries, vidu de Clemència Gifreu Guiu. 
Morí sense descendència. Constitueix hereva universal a la 
seva neboda, Margarida Teixidor Gifreu. Instrument 
autoritzat per Salvador Dalí Cusí, notari de Figueres, el 19 
de gener de 1938. 4f. 

   

2 Testament atorgat per Margarida Guiu Via de Castelló 
d'Empúries 

2 Figueres 30 
de juny de 
1884 

- - - - 1

Testament atorgat per Margarida Guiu, muller de Joan 
Gifreu Marull de Castelló d'Empúries. Instrument autoritzat 
per Antoni de Puig Descals, notari de Figueres, el 30 de 
juny de 1884. Trasllat autoritzat per Salvador Candal Costa 
, notari de Figueres l'11 de setembre de 1906. 3f. 
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5 Herència de Lluís Hugas Garrigolas de Castelló d'Empúries   5 

Els hereus, Margarida Teixidor Gifreu i el seu marit Ferriol 
Lleonsí Oliveda, jornaler, veïns de Peralada, inscriuen al 
registre de la propietat els béns que el seu oncle, Lluís 
Hugas Garrigolas, va llegar a Margarida en el seu darrer 
testament, datat el 19 de gener de 1938. 12 f. Figueres 14 
d'octubre de 1941 

4 Herencia de doña Margarita Teixidor Gifreu 4 

Relació dels censos, immobles i valors de l'herència rebuda 
per Margarida Teixidor Gifreu de Castelló d'Empúries. 
Document mecanoscrit amb anotacions manuscrites al 
final. Porta imprès un segell de Josep Jou, procurador de la 
ciutat de Figueres. 2f. 

1941 
 
 
 
 
 
 

Sense data 

- - - - 1 
 
 
 
 
 
 

- - - - 1 
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6 Compravenda atorgada per Pere Vià Ferreró a favor dels 
cònjuges Jaume Jou Castelló i Catalina Ayats Arlà de 
Castelló d'Empúries 

6 1886 - - - - 1

 Pere Vià de Castelló d'Empúries ven als cònjuges Jaume 
Jou Casteis i Catalina Ayats Arlà un solar de superfície 2 
àrees i 17 centiàrees situat al barri de Sant Llàtzer, en el 
lloc anomenat la Guarda de Castelló d'Empúries. Els 
compradors hauran de liquidar, cada primer de març, un 
cens a Toribi Duran Garrigolas. L'afectació de l'esmentat 
solar queda especificat a l'escriptura d'establiment signada 
el 1884 entre Pere Vià i Narcís Garrigolas, apoderat de 
Toribi Duran. Instrument autoritzat per Ricard Climent 
Niubó, notari de Castelló d'Empúries el 13 de gener de 
1886. 5f. 

   

7 Compravenda atorgada per Joan Amiel Blanch a favor de 
Francesc Selva Astort d'un solar a Castelló d'Empúries. 

7 1894 - - - - 1

 L’atorgant, Joan Amiel, pagès de Castelló d'Empúries ven a 
Francesc Selva, pagès de Castelló, un solar amb unes 
parets construïdes en el lloc de la Guarda de Castelló 
d'Empúries, i que amida 2 àrees i 30 centiàrees. Instrument 
autoritzat per Isidre Mayor Singla, notari de Castelló 
d'Empúries el 17 d'octubre de 1894. Consta de 3f. 

   

23 Compravenda atorgada per Pere Mingall Casadevall, 
bracer, a favor de Joan Pagès Custou, barber de Castelló 
d'Empúries, d'una peça de terra al lloc de la Guarda, al 
terme municipal de la mateixa població. 

23 1899 - - - - 1

 L'atorgant, Pere Mingall Casadevall, bracer de Castelló 
d'Empúries, ven a Joan Pagès Custou, barber de Castelló 
d'Empúries, un terreny en el lloc conegut com la Guarda, al 
terme de Castelló. Iinstrument autoritzat per Isidre Mayor 
Singla, notari de Castelló d'Empúries, el 21 d'abril de 1899. 
Consta de 5f. 

   

8 Venda atorgada per Francesc Selva Astort pagès de 
Garriguella a favor de Joaquim Pui Daunis, propietari de 
Castelló d'Empúries 

8 1905 - - - - 1

 L'atorgant, Francesc Selva de Garriguella ven a Joaquim 
Puig de Castelló d'Empúries, un solar amb un paller en el 
paratge de la Guarda al terme de Castelló d'Empúries per 
dues mil pessetes. El domini directe de la finca el té Lluís 
Hugas i Garrigolas de Castelló, el qual rep un cens anual 
de 25 pessetes a pagar el primer de març. Antigament la 
finca havia estat propietat de Joan Amiel Blanch. 
Instrument autoritzat per Josep Pere Cañellas, notari de 
Figueres el 28 d'abril de 1905. Consta de 4 f. 
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9 Inscripció al registre de la propietat de diverses finques a 
favor de Lluís Hugas Garrigolas de Castelló d'Empúries 

9 1894 - - - - 1

Joaquim Carbó Trullols, escrivent de Figueres, com a 
apoderat de .Lluís Hugas Garrigolas, serraller de Castelló 
d'Empúries, fa inscriure en el registre de la propietat els 
béns heretats del seu difunt pare, Josep Hugas Vilanova 
que morí el 23 de setembre de 1893. Consta de 6 f. 

   

10 Inscripció del títol de propietat d'un nínxol al cementiri de 
Castelló d'Empúries 

10 1950 - - - - 1

Títol de propietat del nínxol número 120 del cementi de 
Castelló d'Empúries a favor del Lluís Hugas Garrigolas. 
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11 Subestabliment atorgat per Joan Caralt, propietari i 
adroguer de Figueres, a favor de Josep Comas, pagès de 
Vilajuïga 

11 1852 - - - - 1

L'atorgant, Joan Caralt, propietari i adroguer de Figueres, 
subestableix a Josep Comas, menestral de Vilajuïga, una 
peça de terra situada en el terme de Pedret i Marzà 
anomenada el Puig de la Creu i abans Perafita. Al nord, la 
finca afronta amb la carretera de Castelló d'Empúries a 
Vilajuïga. El domini directe de la finca el té Bartomeu Gifreu 
de Castelló d'Empúries, abans l'ostentava el prior de Nostra 
Senyora del Camp de Garriguella, el qual rebrà un cens 
anual de 27 pessetes. Instrument autoritzat per Joan Pla, 
notari de Figueres el 16 de setembre de 1852, el trasllat es 
autoritzat per Salvador Candal Costa, notari de Figueres el 
15 de maig de 1920. Consta de 4f. 

   

12 Establiment emfitèutic atorgat per Narcís Garrigolas Suro, 
farmacèutic de Castelló d'Empúries, procurador de Toribi 
Duran Garrigolas, comerciant de Barcelona, a favor de 
Miquel Amiel Perxés i el seu fill Joan Amiel Blanch de 
Castelló d'Empúries. 

12 1884 - - - - 1

L'atorgant, Narcís Garrigolas, propietari i farmacèutic de 
Castelló d'Empúries, com a apoderat de Toribi Duran i 
Garrigolas veí de Barcelona, signa establiment emfitèutic a 
favor de Miquel Amiel i el seu fill Joan, bracers de Castelló 
d'Empúries, d'una peça de terra en el paratge la Guarda del 
terme de Castelló d'Empúries, que amida 2 àrees i 30 
centiàrees i és part d'una gran finca, propietat de Toribi 
Duran. El cens estipulat fou de 25 pessetes anuals. 
L'instrument fou autoritzat per Ricard Climent Niubó, notari 
de Castelló d'Empúries, el 2 de febrer de 1884. Consta de 
5f. 

   

13 Establiment emfitèutic atorgat per Narcís Garrigolas Suro, 
farmacèutic de Castelló d'Empúries, com a procurador de 
Toribi Duran Garrigolas, a favor dels cònjuges Joan 
Puignau i Llorença Oliva de Castelló d'Empúries. 

13 1884 - - - - 1

L'atorgant, Narcís Garrigolas, propietari i farmacèutic de 
Castelló d'Empúries, com a apoderat de Toribi Duran i 
Garrigolas veí de Barcelona, signa establiment emfitèutic a 
favor de Joan Puignau Espelt, bracer i la seva dona 
Llorença Oliva Caussa, de Castelló d'Empúries, d'una peça 
de terra en el paratge la Guarda del terme de Castelló 
d'Empúries, que amida 2 àrees i 94 centiàrees i és part 
d'una gran finca, propietat de Toribi Duran. El cens estipulat 
fou de 30 pessetes anuals a pagar el primer de març. 
L'instrument fou autoritzat per Ricard Climent Niubó, notari 
de Castelló d'Empúries, el 27 de juliol de 1884. Consta de 4 
f. 
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14 Compromís contret per Salvador Masó Barceló, pagès de 
Castelló d'Empúries, en relació a l'establiment emfitèutic 
atorgat per Lluís Hugas Garrigolas d'una peça de terra al 
terme de Castelló d'Empúries. 

14 1890 - - - - 1 

L'atorgant, Narcís Garrigolas, propietari i farmacèutic de 
Castelló d'Empúries, estableix a favor de Salvador Masó 
Barceló, pagès de Castelló d'Empúries, una peça de terra 
en el paratge la Guarda del terme de Castelló d'Empúries. 
El cens estipulat fou de 12 pessetes i 50 cèntims anuals. 
L'instrument fou autoritzat per Ricard Climent Niubó, notari 
de Castelló d'Empúries, l'1 de març de 1890. Document 
imprès amb anotacions manuscrites. 

   

16 Establiment emfitèutic atorgat per Lluís Hugas Garrigolas a 
favor de Pere Puig Secret, pagès de Castelló d'Empúries, 
d'un solar en el terme de Castelló. 

16 1891 - - - - 1 

L'atorgant, Lluís Hugas Garrigolas, serraller de Castelló 
d'Empúries, estableix a Pere Puig Secret, pagès de 
Castelló d'Empúries, el solar número 27 que havia estat 
segregats de la finca coneguda com la Guarda, al terme de 
Castelló. El solar amidava 7 àrees i 50 centiàrees i el cens 
estipulat és de 30 pessetes anuals a pagar el primer de 
març. Instrument autoritzat per Isidre Mayor Singla, notari 
de Figueres, l'1 de març de 1891. Consta de 4f. 

   

15 Establiment emfitèutic atorgat per Lluís Hugas Garrigolas a 
favor de Pere Mingall i Casadevall, de Castelló d'Empúries, 
d'uns solars al lloc de la Guarda del mateix terme. 

15 1891-1896 - - - - 1 

L'atorgant, Lluís Hugas Garrigolas, serraller de Castelló 
d'Empúries, estableix a favor de Pere Mingall Casadevall, 
bracer de Castelló d'Empúries, tres lots o solars, els 
números 22,23 i 24, segregats de la finca coneguda com la 
Guarda, al terme de Castelló. El cens estipulat és de 50 
pessetes anuals a pagar el primer de març. Instrument 
autoritzat per Narcís Gay Heras, notari de Castelló 
d'Empúries, el 30 de juny de 1891. Consta de 5f. 

   

18 Establiment emfitèutic atorgat per Lluís Hugas Garrigolas a 18 
favor de Miquel Salleras Bru, propietaris de Castelló 
d'Empúries, d'un solar a la mateixa població. 

L'atorgant, Lluís Hugas Garrigolas estableix a Miquel 
Salleras Bru, ambdós propietaris de Castelló d'Empúries, el 
solar número 26 segregat de la finca coneguda com la 
Guarda, al terme de Castelló. El cens estipulat és de 15 
pessetes anuals a pagar el primer de març. Instrument 
autoritzat per Isidre Mayor Singla, notari de Castelló 
d'Empúries, el 20 de febrer de 1894. Consta de 5f. 

1894 - - - - 1 



INVENTARI/CATÀLEG DEL FONS : 
78 - Família Sunyer Bover 

Pàgina 7 08/03/2021 

 

 

 
 

 

CLASSIFICACIÓ 

Codi i nom del nivell 

01 - Lluís Hugas Garrigolas 
01.02 - Documentació patrimonial 
01.02.02 - Administració del patrimoni 
01.02.02.01 - Establiments 

 
 

 
Codi unitat 
instal·lació 

Codi unitat 
documental 

 
Títol 

Número 
d'expedient 

 
Dates 

 
Topogràfica 

 

19 Establiment emfitèutic atorgat per Lluís Hugas Garrigolas, 
propietari de Castelló d'Empúries, a favor d'Eusebi Isach 
Cortada, ferrer de Castelló d'Empúries, d'un solar al mateix 
terme municipal. 

19 1894 - - - - 1

L'atorgant, Lluís Hugas Garrigolas, propietari, estableix a 
Eusebi Isach Cortada, ferrer, ambdós de Castelló 
d'Empúries, el solar número 26 duplicat segregat de la finca 
coneguda com la Guarda, al terme de Castelló. El cens 
estipulat és de 5 pessetes anuals a pagar el primer de 
març. Instrument autoritzat per Isidre Mayor Singla, notari 
de Castelló d'Empúries, el 20 de febrer de 1894. Consta de 
5f. 

   

20 Establiment emfitèutic atorgat per Lluís Hugas Garrigolas, 
propietari de Castelló d'Empúries, a favor de Jaume Pujol 
Forch, ferrer de Castelló d'Empúries, d'un solar al terme 
municipal de la mateixa població. 

20 1897 - - - - 1

L'atorgant, Lluís Hugas Garrigolas, propietari de Castelló 
d'Empúries, estableix a Jaume Pujol Forch, ferrer de 
Castelló d'Empúries, el solar número 11 segregat de la 
finca coneguda com la Guarda, al terme de Castelló. El 
cens estipulat és de 25 pessetes anuals a pagar el primer 
de març. Instrument autoritzat per Isidre Mayor Singla, 
notari de Castelló d'Empúries, el 2 de novembre de 1897. 
Consta de 5f. 

   

21 Establiment emfitèutic atorgat per Lluís Hugas Garrigolas, 
propietari de Castelló d'Empúries, a favor de Josep Almar 
Badosa de Castelló d'Empúries, d'un solar al terme 
municipal de la mateixa població. 

21 1897 - - - - 1

L'atorgant, Lluís Hugas Garrigolas, propietari de Castelló 
d'Empúries, estableix a Josep Almar Badosa de Castelló 
d'Empúries, els solars números 29 i 30 segregats de la 
finca coneguda com la Guarda, al terme de Castelló. El 
cens estipulat és de 28 pessetes anuals a pagar el primer 
de març. Instrument autoritzat per Isidre Mayor Singla, 
notari de Castelló d'Empúries, el 7 de setembre de 1897. 
Consta de 4f. 

   

22 Establiment emfitèutic atorgat per Lluís Hugas Garrigolas, 
propietari de Castelló d'Empúries, a favor de Josep Montrós 
Ferraró de Castelló d'Empúries, d'un solar al terme 
municipal de la mateixa població. 

22 1898 - - - - 1

L'atorgant, Lluís Hugas Garrigolas, propietari de Castelló 
d'Empúries, estableix a Josep Montrós Ferraró, metge de 
Castelló d'Empúries, el solar número 34 segregat de la 
finca coneguda com la Guarda, al terme de Castelló. El 
cens estipulat és de 23 pessetes anuals a pagar el primer 
de març. Instrument autoritzat per Isidre Mayor Singla, 
notari de Castelló d'Empúries, el 21 d'octubre de 1898. 
Consta de 4f. 
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24 Establiment emfitèutic atorgat per Lluís Hugas Garrigolas, 
propietari de Castelló d'Empúries, a favor de Catalina 
Bosch Bayó i Antoni Municoy Baldú, pagès de Castelló 
d'Empúries, d'un solar al terme municipal de la mateixa 
població. 

24 1899 - - - - 1 

 L'atorgant, Lluís Hugas Garrigolas, propietari de Castelló 
d'Empúries, estableix a favor de Catalina Bosch Bayó de 
Castelló d'Empúries, i esposa d'Antoni Municoy Baldrú, 
pagès, el solar número 17 que havia estat segregat de la 
finca coneguda com la Guarda, al terme de Castelló. El 
cens estipulat és de 25 pessetes anuals a pagar el primer 
de març. Instrument autoritzat per Isidre Mayor Singla, 
notari de Castelló d'Empúries, l'11 de setembre de 1900. 
Consta de 4f. 

   

17 Establiment emfitèutic atorgat per Lluís Hugas Garrigolas a 
favor de Domènec Vidal, ambdós de Castelló d'Empúries 
un solar al mateix terme municipal. 

17 1900 - - - - 1 

 L'atorgant, Lluís Hugas Garrigolas, serraller de Castelló 
d'Empúries, estableix a Domènec Vidal, pagès de Castelló 
d'Empúries, el solar número 15 segregat de la finca 
coneguda com la Guarda, al terme de Castelló. El cens 
estipulat és de 25 pessetes anuals a pagar el primer de 
març. Instrument autoritzat per Isidre Mayor Singla, notari 
de Castelló d'Empúries, el 14 de març de 1894. Consta de 
5f. 

   

26 Establiment emfitèutic atorgat per Lluís Hugas Garrigolas, 
propietari de Castelló d'Empúries, a favor de Domènec 
Marisch Pagès, comerciant de Castelló d'Empúries, d'un 
solar al terme municipal de la mateixa població. 

26 1901 - - - - 1 

 L'atorgant, Lluís Hugas Garrigolas, propietari de Castelló 
d'Empúries, estableix a Domènec Marisch Pagès, 
comerciant de Castelló d'Empúries, el solar número 13 que 
havia estat segregat de la finca coneguda com la Guarda, 
al terme de Castelló. El cens estipulat és de 25 pessetes 
anuals a pagar el primer de març. Instrument autoritzat per 
Isidre Mayor Singla, notari de Castelló d'Empúries, del 14 
de  maig de 1901. Consta de 5f 

   

25 Establiment emfitèutic atorgat per Lluís Hugas Garrigolas, 
propietari de Castelló d'Empúries, a favor de Miquel 
Casanovas Beya, propietari de Castelló d'Empúries, d'un 
solar al terme municipal de la mateixa població. 

25 1901-1923 - - - - 1 

 L'atorgant, Lluís Hugas Garrigolas, propietari de Castelló 
d'Empúries, estableix a Miquel Casanovas Beya de la 
mateixa vila, el solar número 12 segregat de la finca 
coneguda com la Guarda, al terme de Castelló. El cens 
estipulat és de 25 pessetes anuals a pagar el primer de 
març. Instrument autoritzat per Isidre Mayor Singla, notari 
de Castelló d'Empúries, l'11 de setembre de 1900. Consta 
de 6f i un document solt. El plec inclou un reconeixement de 
deute atorgat per Miquel Casanovas de 75 pessetes pels 
censos que devia i que serien liquidats pel seu fill i hereu, 
Mateu Casanovas, a 21 de maig de 1923, 

   



INVENTARI/CATÀLEG DEL FONS : 
78 - Família Sunyer Bover 

Pàgina 9 08/03/2021 

 

 

 
 

 

CLASSIFICACIÓ 

Codi i nom del nivell 

01 - Lluís Hugas Garrigolas 
01.02 - Documentació patrimonial 
01.02.02 - Administració del patrimoni 
01.02.02.01 - Establiments 

 
 

 
Codi unitat 
instal·lació 

Codi unitat 
documental 

 
Títol 

Número 
d'expedient 

 
Dates 

 
Topogràfica 

 

27 Establiment emfitèutic atorgat per Lluís Hugas Garrigolas, 
propietari de Castelló d'Empúries, a favor dels germans 
Faustí i Joaquim Juncà Quintana, bracer i hortolà, 
respectivament, de Castelló d'Empúries, d'un solar al terme 
de la mateixa població. 

27 1902 - - - - 1

L'atorgant, Lluís Hugas Garrigolas, propietari de Castelló 
d'Empúries, estableix als germans Faustí i Joaquim Juncà 
Quintana de Castelló d'Empúries, el solar número 21 que 
havia estat segregat de la finca coneguda com la Guarda, 
al terme de Castelló. El cens estipulat és de 25 pessetes 
anuals a pagar el primer de març. Instrument autoritzat per 
Isidre Mayor Singla, notari de Castelló d'Empúries, el 10 de 
setembre de 1902. Consta de 4f 

   

28 Establiment emfitèutic atorgat per Lluís Hugas Garrigolas, 
propietari de Castelló d'Empúries, a favor dels Francesc 
Mingall Ribas, pagès de Castelló d'Empúries, d'un solar al 
terme de la mateixa població. 

28 1903 - - - - 1

L'atorgant, Lluís Hugas Garrigolas, propietari de Castelló 
d'Empúries, estableix a Francesc Mingall Ribas, pagès de 
Castelló d'Empúries, el solar número 20 que havia estat 
segregat de la finca coneguda com la Guarda, al terme de 
Castelló. El cens estipulat és de 25 pessetes anuals a 
pagar el primer de març. Instrument autoritzat per Isidre 
Mayor Singla, notari de Castelló d'Empúries, el 22 de juliol 
de 1903. Consta de 3f 

   

29 Establiment emfitèutic atorgat per Lluís Hugas Garrigolas, 
propietari de Castelló d'Empúries, a favor del Josep Malla 
Pairó, bracer de Castelló d'Empúries, d'un solar al terme de 
la mateixa població. 

29 1903 - - - - 1

L'atorgant, Lluís Hugas Garrigolas, propietari de Castelló 
d'Empúries, estableix a Josep Malla Pairó, bracer de 
Castelló d'Empúries, els solars números 31 i 32 que havien 
estat segregats de la finca coneguda com la Guarda, al 
terme de Castelló. El cens estipulat és de 50 pessetes 
anuals a pagar el primer de març. Instrument autoritzat per 
Isidre Mayor Singla, notari de Castelló d'Empúries, el 22 de 
juliol de 1903. Consta de 3f 

   

30 Establiment emfitèutic atorgat per Lluís Hugas Garrigolas, 
propietari de Castelló d'Empúries, a favor de Pau Colls 
Geli, pagès de Castelló d'Empúries, d'un solar al terme de 
la mateixa població. 

30 1903 - - - - 1

L'atorgant, Lluís Hugas Garrigolas, propietari de Castelló 
d'Empúries, estableix a Pau Colls Geli, pagès de Castelló 
d'Empúries, el solar número 29 que havia estat segregat de 
la finca coneguda com la Guarda, al terme de Castelló. El 
cens estipulat és de 25 pessetes anuals a pagar el primer 
de març. Instrument autoritzat per Isidre Mayor Singla, 
notari de Castelló d'Empúries, el 22 de juliol de 1903. 
Consta de 3f 

   



INVENTARI/CATÀLEG DEL FONS : 
78 - Família Sunyer Bover 

Pàgina 10 08/03/2021 

 

 

 
 

 

CLASSIFICACIÓ 

Codi i nom del nivell 

01 - Lluís Hugas Garrigolas 
01.02 - Documentació patrimonial 
01.02.02 - Administració del patrimoni 
01.02.02.01 - Establiments 

 
 

 
Codi unitat 
instal·lació 

Codi unitat 
documental 

 
Títol 

Número 
d'expedient 

 
Dates 

 
Topogràfica 

 

37 Establiment emfitèutic atorgat per Lluís Hugas Garrigolas, 
propietari de Castelló d'Empúries, a favor de Catalina Ayats 
Arlà de Castelló d'Empúries, d'un solar al terme de la 
mateixa població. 

37 1903 - - - - 1

L'atorgant, Lluís Hugas Garrigolas, propietari, estableix a 
Catalina Ayats Arlà, ambdós de Castelló d'Empúries, el 
solar número 10 segregat de la finca coneguda com la 
Guarda, al terme de Castelló. El cens estipulat és de 25 
pessetes anuals a pagar el primer de març. Instrument 
autoritzat per Isidre Mayor Singla, notari de Castelló 
d'Empúries, el 24 de juliol de 1903. Trasllat autoritzat per 
Florenci Junyer Moret, notari de Castelló d'Empúries el 22 
de juliol de 1913. Consta de 4f 

   

38 Establiment emfitèutic atorgat per Lluís Hugas Garrigolas, 
propietari de Castelló d'Empúries, a favor de Salvador Turró 
Iglesias, pagès de Castelló d'Empúries, d'un solar al terme 
de la mateixa població. 

38 1903 - - - - 1

L'atorgant, Lluís Hugas Garrigolas, propietari de Castelló 
d'Empúries, estableix a Salvador Turró Iglesias, pagès de 
Castelló d'Empúries, el solar número 26 segregat de la 
finca coneguda com la Guarda, al terme de Castelló. El 
cens estipulat és de 25 pessetes anuals a pagar el primer 
de març. Instrument autoritzat per Joaquim Barraquer Ros, 
notari de Castelló d'Empúries, el 29 de novembre de 1917.. 
Consta de 4f 

   

31 Establiment emfitèutic atorgat per Lluís Hugas Garrigolas, 
propietari de Castelló d'Empúries, a favor de Francesc Puig 
Jorgas de la Bisbal d'Empordà, d'un solar al terme de la 
mateixa població. 

31 1905 - - - - 1

L'atorgant, Lluís Hugas Garrigolas, propietari de Castelló 
d'Empúries, estableix a Francesc Puig Jorgas de la Bisbal 
d'Empordà, el solar número 33 que havia estat segregat de 
la finca coneguda com la Guarda, al terme de Castelló. El 
cens estipulat és de 25 pessetes anuals a pagar el primer 
de març. Instrument autoritzat per Isidre Mayor Singla, 
notari de Castelló d'Empúries, el 4 d'abril de 1905. Consta 
de 3f 

   

32 Establiment emfitèutic atorgat per Lluís Hugas Garrigolas, 
propietari de Castelló d'Empúries, a favor d'Agapito Nadal 
Viñas, pagès de Castelló d'Empúries, d'un solar al terme de 
la mateixa població. 

32 1905 - - - - 1

L'atorgant, Lluís Hugas Garrigolas, propietari de Castelló 
d'Empúries, estableix a Agapito Nadal Viñas de Castelló 
d'Empúries, el solar número 16 que havia estat segregat de 
la finca coneguda com la Guarda, al terme de Castelló. El 
cens estipulat és de 25 pessetes anuals a pagar el primer 
de març. Instrument autoritzat per Isidre Mayor Singla, 
notari de Castelló d'Empúries, el 15 de juny de 1905. 
Consta de 3f 
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33 Establiment emfitèutic atorgat per Lluís Hugas Garrigolas, 
propietari de Castelló d'Empúries, a favor de Jaume Clos 
Marull, propietari de Castelló d'Empúries, d'un solar al 
terme de la mateixa població. 

33 1908 - - - - 1

L'atorgant, Lluís Hugas Garrigolas, propietari de Castelló 
d'Empúries, estableix a Jaume Clos Marull, propietari, de 
Castelló d'Empúries, el solar número 38 que havia estat 
segregat de la finca coneguda com la Guarda, al terme de 
Castelló. El cens estipulat és de 25 pessetes anuals a 
pagar el primer de març. Instrument autoritzat per Isidre 
Mayor Singla, notari de Castelló d'Empúries, el 15 de gener 
de 1908. Consta de 3f 

   

34 Establiment emfitèutic atorgat per Lluís Hugas Garrigolas, 
propietari de Castelló d'Empúries, a favor de Joan Margall 
Roura, jornaler de Vilatenim, d'un solar al terme de la 
mateixa població. 

34 1908 - - - - 1

L'atorgant, Lluís Hugas Garrigolas, propietari de Castelló 
d'Empúries, estableix a Joan Margall Roura, jornaler de 
Vilatenim, el solar número 18 que havia estat segregat de 
la finca coneguda com la Guarda, al terme de Castelló. El 
cens estipulat és de 25 pessetes anuals a pagar el primer 
de març. Instrument autoritzat per Isidre Mayor Singla, 
notari de Castelló d'Empúries, el 3 de setembre de 1908. 
Consta de 5f 

   

35 Establiment emfitèutic atorgat per Lluís Hugas Garrigolas, 
propietari de Castelló d'Empúries, a favor de Francesc 
Ferraró Llensà de Castelló d'Empúries, d'un solar al terme 
de la mateixa població. 

35 1908 - - - - 1

L'atorgant, Lluís Hugas Garrigolas, propietari de Castelló 
d'Empúries, estableix a Francesc Ferraró Llensà de 
Castelló d'Empúries, el solar número 35 que havia estat 
segregat de la finca coneguda com la Guarda, al terme de 
Castelló. El cens estipulat és de 20 pessetes anuals a 
pagar el primer de març. Instrument autoritzat per Isidre 
Mayor Singla, notari de Castelló d'Empúries, el 18 d'abril de 
1908. Consta de 4f 

   

36 Establiment emfitèutic atorgat per Lluís Hugas Garrigolas, 
propietari de Castelló d'Empúries, a favor de Pere Bardés 
Campins, pagès de Castelló d'Empúries, d'un solar al terme 
de la mateixa població. 

36 1911 - - - - 1

L'atorgant, Lluís Hugas Garrigolas, propietari de Castelló 
d'Empúries, estableix a Pere Bardés Campins, pagès de 
Castelló d'Empúries, els solars números 35 i 36 que havien 
estat segregats de la finca coneguda com la Guarda, al 
terme de Castelló. El cens estipulat és de 55 pessetes 
anuals a pagar el primer de març. Instrument autoritzat per 
Manuel Arnalot Canut, notari de Castelló d'Empúries, el 29 
de novembre de 1911. Consta de 5f 
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39 Establiment emfitèutic atorgat per Lluís Hugas Garrigolas, 39 
propietari de Castelló d'Empúries, a favor de Joaquima 
Jutclà Carbonell assistida pel seu espòs, Jaume Clos 
Marull de Castelló d'Empúries, d'un solar al terme de la 
mateixa població. 

L'atorgant, Lluís Hugas Garrigolas, propietari de Castelló 
d'Empúries, estableix a Joaquima Jutclà Carbonell assistida 
pel seu marit Jaume Clos Marull, pagès de Castelló 
d'Empúries, el solar número 18 segregat de la finca 
coneguda com la Guarda, al terme de Castelló. El cens 
estipulat és de 15 pessetes anuals a pagar el primer de 
març. Instrument autoritzat per Ignasi Barjau Martí, notari de 
Castelló d'Empúries, el 7 de novembre de 1919. Consta de 
4f 

1919 - - - - 1 
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40 Relacions dels censataris dels lots en que es dividí la finca 40 
anomenada la Guarda de Castelló d'Empúries. 

1920-1947 - - - - 1

Relació i llistats dels censataris de les finques o lots dividits 
per Lluís Hugas Garrigoles, propietari del terreny conegut 
com la Guarda a Castelló d'Empúries. Consta de 4 unitats 
documentals simples, una datada el 1920, l'altra el 1947 i la 
resta, sense data. 

 

41 Redempció d'un cens a favor de Maria Figueres Pujol sobre 41 
una finca en el territori de la Guarda al terme de Castelló 
d'Empúries que es pagava a M. Carme Bover, Àngels 
Gudayol i Mercè Calvó 

1985 - - - - 1

Redempció d'un cens a favor de Maria Figueras Pujol de 
Cabanes que es pagava a Carme Bover Calvó, 
bibliotecària de Salt; Àngels Gudayol Calvó, de Girona; i a 
Mercè Calvó Teixidor de Calonge per un solar -lot número 
27- segregat de la finca de la Guarda de Castelló 
d'Empúries, després del pagament de la suma de cent mil 
pessetes. Salt, 23 de maig de 1985. 
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43 Plànol parcel·lari del barri del Toribi Duran de Castelló 
d'Empúries 

43 
 

Plànol parcel·lari del barri del Toribi Duran de Castelló 
d'Empúries amb la designació dels noms de carrers i la 
numeració de totes les parcel·les o lots. Plànol traçat amb 
tinta vermella. Autor desconegut. Mides 23 x 21,5 cm 

 

44 Plànol parcel·lari del barri del Toribi Duran de Castelló 
d'Empúries 

44 [1890] 

Plànol parcel·lari del barri del Toribi Duran de Castelló 
d'Empúries amb els lots o parcel·les numerades i, en 
alguns casos, amb el nom de l’emfiteuta. Autor desconegut. 
Traçat amb tinta negra i a escala de pams. Mides: 63 x 62 
cm. 

  

42 "Croquis de la barriada Duran en terrenos de D. Luis Hugas 
sita en las afueras de la villa de Castellon de Ampurias" 

42 1898 

Plànol del barri del Toribi Duran de Castelló d'Empúries 
amb el traçat i nom dels carrers. Autor: Manuel Almeda, 
arquitecte provincial. Girona, 9 de març de 1898. Mides; 33 
x 30 cm 
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45 Fotografies de Mossèn Àngel Sunyer, rector de la parròquia 45 
de Santa Maria de Castelló d'Empúries. 

Conjunt de 241 unitats documentals simples agrupades en 
102 reportatges fotogràfics vinculats a l'activitat pastoral i 
litúrgica de Mn. Àngel Sunyer Aymerics, rector de la 
parròquia de Santa Maria de Castelló d'Empúries. 

1976-1998 

 
 


