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1. Memòria de la intervenció
arxivística 2000-2002

La institució i els fons

Els fons de l’administració reial i senyorial són els fons documentals corresponents a
l’administració dels dominis reials i senyorials, ja siguin generats per administració
directa del rei o senyor com pels seus oficials o delegats territorials (veguers,
sotsveguers i batlles) i, a partir del decret de Nova Planta (1716), per corregidors,
alcaldes majors i batlles. La identificació que es produïa a l’antic règim entre els òrgans
judicials i els político-administratius, com també la diversitat de jurisdiccions existents,
quedà definitivament abolida arran de la implantació durant el primer terç del segle XIX
de l’estat liberal i de la subsegüent divisió de poders.

A l’antic règim, el sistema judicial català estava constituït per quatre grans instàncies:
l’Audiència, els governadors del Principat i dels comtats, els veguers i els batlles.
Aquests darrers eren els encarregats de l’administració de justícia local i tenen origen, al
final del segle X, en els antics administradors dels béns i rendes comtals o senyorials,
tot i que aquesta magistratura es consolidarà sobretot al segle XIII en paral·lel a la
formació dels municipis o les universitats. Amb el pas del temps, el batlle passarà a ser
un delegat del poder reial o senyorial, segons la pertinença de cada universitat a la
jurisdicció reial o d’un senyor baronial, secular o eclesiàstic.

El batlle, com a representant del monarca o del senyor, presidia i supervisava el consell
municipal i aplicava les ordinacions generals i locals, mitjançant crides i bans. Era jutge
de plebeus i les seves competències, tant civils com criminals, variaven segons els
privilegis de cada vila. El batlle no sols tenia assignades funcions judicials, sinó també
governatives i policials (alçament de sometents i unions) i actuava com a administrador
dels béns i rendes reials o senyorials.

Moltes viles aconseguiren, ja ben entrat el segle XVI, que el nomenament es fes
mitjançant el sistema d’insaculació. Cada consell extreia una terna de candidats que es
presentava al rei o al senyor jurisdiccional. El batlle prestava jurament, designava els
membres de la seva cúria i exercia durant un període de tres anys, a l'acabament del qual
havia de presentar els comptes al mestre racional. No podien tornar a ésser insaculats
fins passat un altre trienni.

El batlle, per tal d’administrar justícia, era assistit per una cort o cúria. Aquesta era
integrada per un substitut (sotsbatlle o lloctinent, cas de Sabadell), el notari, l’assessor,
el missatger o nunci i el procurador fiscal.

El notari exercia d’escrivà de la cort, custodiava els documents i podia actuar a l’hora
com escrivà de diversos tribunals. Aquesta és la raó per la qual a l’Arxiu Històric de
Sabadell es conserva part dels fons d'altres batllies, fonamentalment de la rodalia més
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subjecte a l'àrea d’influència de Sabadell. Pobles com Cerdanyola, Polinyà, Castellar,
Ripollet, etc., no deurien tenir notari propi i en conseqüència havien d’anar al notari més
proper. L’existència de processos i llibres de cort més escadussers d’altres viles del
Vallès conservats a l’AHS (Matadepera, Sant Llorenç Savall, Rubí, Sentmenat) sols pot
explicar-se per la proximitat d’aquestes viles a altres centres que sí que comptaven amb
notari propi, com Terrassa o Caldes de Montbui.12 Possiblement, només davant la
impossibilitat d’acudir en determinades ocasions al seu notari “natural”, acudien al
notari de Sabadell, la qual cosa explicaria la dispersió d'aquests fons. D’altra banda, la
documentació conservada de llocs com Mataró, Gelida o la baronia de Montserrat
s’explica perquè determinats notaris que exerciren a Sabadell amb anterioritat havien
exercit a aquests llocs i, tal com era freqüent a l’època, sovint s’enduien amb ells part
dels protocols o documentació judicial. Aquest caràcter patrimonial de la documentació
és el que explica que en molts dels arxius de protocols del país hi hagi la secció
anomenada de notaries foranes. Un cas diferent és el de la documentació pertanyent a
Sant Cugat del Vallès, ja que no encaixa en cap dels supòsits esmentats. Aquests
documents devien ingressar l’any 1883 procedents de Terrassa, després que es constituís
el partit judicial de Sabadell, al qual s'integrà Sant Cugat.13

Una altra figura cabdal de la cúria o cort era l’assessor. Es tractava d’un doctor en drets,
resident a Barcelona, a qui els batlles (jutges llecs) s'havien de remetre sovint per
administrar justícia.

Finalment, el tribunal es completava amb les figures del nunci o missatger i el
procurador fiscal (representant de l'interès públic). Tot i tractar-se, però, de funcions ben
diferenciades, sovint aquests càrrecs requeien en una mateixa persona, que fins i tot
podia exercir simultàniament a diversos tribunals. Aquest fou el cas, per exemple,
d’Angelet Riembau i Esteve Diner, els quals durant bona part de la primera meitat del
segle XVII s’alternaren com a nunci i procurador fiscal a les viles de Sabadell,
Castellar, Sentmenat, Polinyà, Santiga, Cerdanyola i Ripollet. El primer d'aquests, fins i
tot exercí de nunci de Joan Codines, rector de Sentmenat i comissari de la Santa
Inquisició, del qual s'ha conservat un llibre de cort de 5 folis dels anys 1619-1627.

Els fons conservats a l’AHS abracen els anys 1347-1795, tot i que el volum de
documentació més significatiu comprèn el període que abasta de finals del segle XVI
fins al tercer quart del segle XVIII, i el més complet és el de la batllia de Sabadell.14

Així doncs, trobem a faltar tant el període inicial de la institució (segles XIII-XV) com
el període final. Així com no tenim referències de les pèrdues de documentació de finals
del segle XVIII i començaments del XIX, sí que podem afirmar que la documentació
dels segles XIII-XV i bona part del XVI ja no formava part l’any 1626 de l’arxiu de la
cúria i escrivania de la universitat de Sabadell. Un inventari pres el 15 de febrer de 1626

                                               
12 Al fons de la batllia de l'Arxiu Històric Comarcal de Terrassa hi ha, si més no, processos i comptes de
les batllies de Matadepera i Rubí.
13 L’any 1862, amb la promulgació de la llei del notariat, Sabadell passà a formar part del districte
notarial de Terrassa i en conseqüència s'hi degué traslladar el fons notarial, el qual no retornà fins el 1883.
De fet, però, el fons notarial de Sant Cugat devia estar integrat per protocols i llibres de cort. L’any 1977,
l’Ajuntament de Sabadell cedí en dipòsit aquesta documentació a l’Arxiu de la Corona d’Aragó, i en
aquesta cessió degueren restar “oblidats” els llibres de cort i altra documentació avui encara custodiats a
l’Arxiu Històric de Sabadell.
14 Com a documentació més destacable anterior al segle XVI podem citar, per exemple, algunes lletres i
dos llibres de cort de Sabadell (1401-1404 i 1479-1481) i quatre volums de Sant Cugat dels segles XIV i
XV.
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–quan la universitat ja era el titular de la documentació després de l’adquisició de
l’escrivania a Lluís Joan de Calders– ja palesa la manca de la documentació més
antiga.15

Els fons que integren aquesta àrea de l’AHS corresponen tant a batllies reials com
senyorials, a les quals caldria afegir alguns rars espècimens de jurisdicció civil
inquisitorial. Les batllies reials amb més documentació (atès els vincles esmentats amb
l’escrivania de Sabadell) són les de Polinyà, Ripollet i Santiga. Pel que fa a les batllies
senyorials, el volum més considerable correspon a les de Castellar del Vallès (des de
1310 feu de la família Clasquerí, més endavant Meca), Barberà del Vallès (feu de la
família Pinós), Cerdanyola del Vallès (depenent del castell de Sant Marçal) i Sant Cugat
del Vallès (de senyoria del monestir), si bé en aquest cas la major part del fons és
integrat només per llibres de cort. Els documents propis de la jurisdicció civil
inquisitorial, a més del llibre de cort esmentat, són tres expedients (1685-1689) tinguts
als tribunals de Jaume Bogunyà i Francesc Eura, rectors de Sant Julià d'Altura i de
Matadepera, respectivament, i comissaris del Sant Ofici de la vila de Terrassa. Els
comissaris de la Inquisició eren representants dels inquisidors en determinades
poblacions. A més de distribuir les ordres inquisitorials i rebre les denúncies, entre les
seves atribucions hi havia també la resolució de causes civils menors referides als
anomenats familiars del Sant Ofici. Aquests estaven sota les ordres del comissari i
gaudien d'un fur especial i de privilegis fiscals, socials i judicials. Entre aquests, hi
havia el dret d'acollir-se a la jurisdicció civil dels comissaris, sempre com a reus, no pas
com a actors.

Pel que fa a la història de la institució de cadascuna de les corts de l’AHS, de l’única
que tenim força notícies és de la de Sabadell, fonamentalment gràcies a les aportacions
d’Antoni Bosch i Cardellach i de Miquel Carreras. Les primeres referències al batlle les
trobem l’any 1273, quan Sabadell comptava amb dos batlles: l’un amb jurisdicció civil i
criminal (en tant que depenent del senyor principal) i l’altre com a representant dels
drets de caràcter econòmic del senyor subinfeudat, l’anomenat batlle de sac. Aquesta
dualitat significà que, durant la complexa història senyorial de la vila, hi hagués un
permanent conflicte que no es resoldria fins els anys 1574-1582, després d’una
sentència i concòrdia amb Galceran de Meca. Aleshores, Sabadell ja era vila reial.
S’havia incorporat definitivament a la corona l’any 1474, tot i que ja ho havia estat entre
els anys 1366-1391, l'interval comprès entre la compra de la vila per part de la reina
Elionor al vescomte de Castellbò (amb cessió de la jurisdicció i el mer imperi) i la
venda a carta de gràcia feta per l’infant Martí als consellers de Barcelona. Durant aquest
període, el rei concedí a la vila diversos privilegis, entre els quals podem destacar el
relatiu a les facultats atorgades al procurador reial per jutjar tots els delictes dels seus
súbdits, excepte en els casos de condemna a mort i mutilacions de membres, els quals
corresponien al veguer del Vallès.

A Sabadell, a diferència de la major part de viles, el batlle rebrà durant força anys el
nom de procurador reial. Aquesta denominació apareix per primera vegada l’any 1367
(coincidint amb el pas a la jurisdicció reial) i s’emprarà de manera ininterrompuda des
de 1570 fins la dècada de 1720. L’any 1585 un privilegi atorgà el sistema d’insaculació
per a la seva elecció i un altre de 1602 la facultat que el conseller en cap el substituís en
cas d’absència.

                                               
15 Arxiu Històric de Sabadell, Arxiu Notarial, Lligall d’inventaris, 1622-1629, (E-172).
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Descripció de la intervenció

Tal com recull Ismael Almazán a la introducció precedent, la documentació judicial d'antic
règim aporta una quantitat d'informació i de matisos que no trobem en altres fonts.
Informació relativa a preus, intercanvis comercials, endeutament, immigració i moviment
de la població, genealogia, conflictivitat social, toponímia... D'altra banda, els matisos els
trobem en els testimonis dels homes i les dones que ens parlen directament de la seva vida
quotidiana, dels seus temors i de les seves misèries.

Conscient del potencial informatiu d'aquests fons, l'Arxiu Històric de Sabadell es proposà
l'any 2000 d'iniciar-ne el tractament amb la finalitat de posar-los a l'abast dels usuaris i
investigadors. Amb aquest objectiu, en el marc del programa d'intervenció, es convocà una
beca de perfeccionament professional (adjudicada a Glòria Soler i Chic), que, juntament
amb dos tècnics més, es dedicaren durant l'any 2000 de forma gairebé exclusiva a la
classificació i descripció d'aquests fons. Aquesta intervenció fou represa en diverses
ocasions durant els anys 2001 i 2002 i n'és el fruit el treball que us oferim.

El tractament dels fons s'ha desenvolupat en tres fases que podríem resumir en les
següents: anàlisi, classificació, ordenació i reinstal·lació i descripció.

1. La fase d'anàlisi tenia per objectiu prendre un primer contacte amb els fons, amb la
finalitat d'interpretar quin era realment el seu estat d'organització i el seu abast i contingut.
Val a dir que aquests fons han estat històricament oblidats tant pels arxivers com pels
investigadors, i l'Arxiu Històric de Sabadell, fins ara, no havia estat una excepció. Les
intervencions arxivístiques anteriors es corresponen a tres períodes ben diferenciats de la
història de l'AHS. Miquel Carreras (arxiver durant els anys 1928-1938) fou qui més
esforços esmerçà en l’organització dels fons. Els distribuí per organismes productors –és a
dir, per les cúries de les diferents poblacions que integren els fons–16 i elaborà uns regestos
parcials de processos. L’organització donada per Miquel Carreras és la que en bona part ha
perviscut fins avui. A la dècada de 1940, l'arxiver Ernest Mateu centrà la seva atenció en
l'enquadernació de diversos llibres de cort. D'aquesta intervenció en resultà una fusió de
documents que sovint s'ha palesat artificial i antiarxivística i que a voltes fa impossible de
saber quina era la forma i el contingut original dels documents.17 Finalment, a la dècada de
1980 es reinstal·là la documentació, tot substituint els antics lligalls formats per Miquel
Carreras per capses estàndards. Aquesta reinstal·lació es completà amb l'encarpetat de la
documentació, no pas, però, de manera individualitzada sinó per grups d'expedients i, a
més, probablement es completà amb l'afegit d'altra documentació aliena als fons.

                                               
16 Històricament, segons inventaris dels segles XVII i XVIII, la descripció dels fons de la cort del batlle
constituïa un únic cos amb el fons de l'escrivania. Així, aquests inventaris sempre fan al·lusió a la "cúria i
escrivania de Sabadell" i hi trobem indistintament ressenyats llibres de cort, plecs d'enquestes i processos,
manuals notarials, capbreus i plecs d'inventaris i testaments. Al segle XVIII, la descripció es fa per notaris
i dins de cada notari s'hi relacionen tant els plecs de processos com els manuals notarials.
17 Són força els volums que foren desrelligats i als quals s'afegí entre les cobertes originàries unes tapes
de cartró abans de tornar-los a relligar. En aquest procés, tot sembla indicar que s'alterà la integritat d'un
bon nombre de volums. Amb quina finalitat? Possiblement alguns contenien registres de diferents batllies,
o bé incloïen documents que considerà que calia separar. Una mostra d'això n'és la coberta originària d'un
llibre de cort de Sabadell de 1697, avui en dia conservada entre diversos retalls de pergamí de l'AHS.
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D'aquest repàs sumari a la història dels fons ja se'n podien desprendre una sèrie de
necessitats: calia en primer lloc individualitzar físicament els assumptes, inventariar i
catalogar la documentació per tal que l'usuari tingués un accés efectiu als fons i identificar
la documentació més malmesa per tal de poder planificar futurs programes de
restauració.18 Ja hem dit que els regestos de Miquel Carreras eren parcials i, d'altra banda,
no ens remetien a una unitat arxivística determinada. Tot això implicava dotar els
documents d'una signatura definitiva i unívoca i, en conseqüència, reinstal·lar-los. L'únic
instrument de descripció amb què comptaven era un inventari cronològic de sèrie única.
Pel que fa a l’estat de conservació, tot i que en línies generals es pot qualificar de regular,
és evident que de tots els fons històrics custodiats a l’AHS és potser el que més ha patit les
conseqüències de la deixadesa i l’oblit.

Si aquest era l'estat de la qüestió inicial, la primera aproximació al fons posà de manifest
que calia intervenir en primer lloc en la classificació del fons. No solament hi havia
barrejades tipologies diverses (fonamentalment, llibres o registres de cort i processos), sinó
que també, dins la documentació classificada per cúries, s'observaren errors d'identificació
i, el més important, es detectà la presència de documentació notarial, municipal o fins i tot
patrimonial. Pel que fa a la documentació notarial, cal dir que possiblement part d'aquesta
documentació havia estat vinculada a determinats processos. En determinades ocasions,
una vegada catalogats els expedients, s'ha pogut apreciar aquest vincle. En d'altres casos,
però, és clar que la presència d'aquesta documentació s'explica per la històrica assimilació
entre ambdós fons (cúria i escrivania). Un exemple clar d'això que diem és la identificació
de 27 petits manuals del notari Jaume Rojas (1636-1668) i un manual de Pau Farrer, notari
de Sant Cugat, de 1721-1722. Una altra prova de la disgregació que patien ambdós fons la
trobem també en la localització d'un índex d'escriptures que ha permès reconstruir un
manual dispers de forasters del notari Pau Puiggener de 1744-1764.19

Com hem dit, però, en l'anàlisi del fons també hi detectàrem documents d'altra
procedència. El cas més evident és el de documentació municipal, que a grans trets respon
a dues tipologies: escriptures notarials relatives a béns i drets del municipi (àpoques,
censals, procures, etc.) i trasllats de plets de la universitat tinguts tant a la mateixa cort del
batlle de Sabadell com a d'altres instàncies judicials. Finalment, també identificàrem
documents pertanyents a diversos fons patrimonials.20

En definitiva, la conclusió a la qual arribàrem després de la fase d'anàlisi fou que havíem
d'organitzar i descriure uns fons en què s’ havien barrejat documents d’altres procedències,
la qual cosa implicava entrar de ple en un seguit d'interrelacions entre diversos fons.
Aquesta tasca, encara no acabada atès l’abast, comportà també haver de fer, si més no, un
cop d'ull a altres fons per tal de veure si es produïa el cas contrari, és a dir, que en aquests
fons hi hagués documentació pròpia de la cúria. I, certament, aquest ha estat el cas.

2. Després d'identificar algunes de les situacions esmentades i de familiaritzar-nos amb les
característiques dels fons, vam iniciar els treballs de classificació i ordenació. La
                                               
18 Un bon nombre de llibres de cort i uns 250 processos, en el moment de l'edició d'aquest inventari, estan
actualment en un estat que en desaconsella la consulta.
19 Vegeu el Diari de Sabadell (p. 8) i El 9 Nou (p. 24) de 26 de gener de 2000.
20 Alguns d’aquests petits fons no eren identificats com a tals a l'inici d'aquesta intervenció. És el cas dels
fons de can Costa de Cerdanyola i Puigvert de Castellar. Aquest darrer s'hauria de complementar amb els
pergamins d'aquesta casa classificats a la col·lecció de pergamins de l'AHS. D'altra banda, alguns
documents han passat al fons patrimonial Oliver-Salt, resultat de la fusió de dos petits fons fins ara
classificats a fons personals.
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metodologia seguida fou de començar per identificar les sèries més evidents i els
documents d'altra procedència, a fi d'anar "buidant" el fons. La primera sèrie en la qual ens
vam centrar fou la dels llibres de cort. De la mateixa manera que amb la resta de
documentació, s'ha organitzat segons les diverses cúries, tot i que en ocasions un mateix
volum s'emprava per a registrar assumptes de diferents batllies. En aquest cas, el llibre s'ha
classificat dins la cúria de la població que predomina, fent esment a l'inventari de
l'existència de registres d'altres poblacions. En d'altres volums en què els registres entre
poblacions són semblants, s'ha optat per repetir l'entrada descriptiva a cadascun dels
inventaris corresponents.

Tot seguit, l'objecte d'atenció foren els processos, tant civils com criminals, que de fet
constitueixen el gruix de la documentació. La metodologia seguida fou la mateixa. Així
com hi havia expedients perfectament intitulats, no mancaven tampoc els documents solts
que no sabíem si formaven part d'un procés o bé no encaixaven dins les característiques
pròpies dels processos. També es donava la circumstància de l'existència de nombrosos
trasllats,21 els quals calia relacionar amb l'original. Per norma general, una mateixa unitat
arxivística pot així estar integrada per l'original i el trasllat a les parts. Així doncs,
procedírem a classificar i ordenar els processos segons la batllia a la qual pertanyien i
segons la seva data d'incoació, en espera d'intercalar posteriorment altres documents. Les
darreres sèries a destacar són les corresponents a les anomenades lletres (la tipologia de les
quals és molt diversa), les requestes i les fermes de dret. Finalment, una escadussera
documentació l'hem inclosa a la cúria corresponent com a municipal. En realitat es tracta
d'esborranys d'actes de la universitat (cas de Castellar del Vallès) o de comptes del clavari
(Matadepera) que restaren en poder del notari. Més excepcional és, però, el llibre de
clavariat de la vila de Sant Cugat que comprèn els anys 1655-1696.

3. Una vegada classificats els fons, el pas següent consistí en l'elaboració dels inventaris i
catàlegs corresponents. Com a norma general, cadascuna de les corts que integren l'àrea de
fons de l'administració reial i senyorial comprèn un inventari i un catàleg dels processos.
Excepcionalment, hem obviat la realització de l'inventari en determinades corts el nombre
de documents de les quals és molt reduït, de manera que hi trobareu directament
ressenyades cadascuna de les unitats arxivístiques que integren el fons.

La descripció dels processos s'ha realitzat a partir d'una fitxa informàtica composta de
diversos camps: data d'inici, signatura, signatura antiga (amb la finalitat d'establir
equivalències amb l'antiga ubicació física), resum de l'assumpte, batllia, observacions i
estat de conservació, a més d'uns altres camps destinats a identificar el caràcter civil o
criminal del document i el tipus d'assumpte.

El procés de catalogació, malgrat les fases de treball fins aquí ressenyades, en certa manera
ha estat també paral·lel a la classificació de determinats documents. Així, a mesura que
hem anat catalogant els expedients hem pogut relacionar tant documentació esparsa com
trasllats de processos a un determinat expedient. Malgrat això, però, no s'ha pogut evitar
que restés pendent d'identificar, adscriure i classificar determinats documents que
constituïen la part més caòtica dels fons. El volum d'aquesta documentació és de 6 capses.

                                               
21 L'existència d'aquests trasllats és difícilment explicable, atès que el notari cobrava les taxes pertinents
per a la seva redacció. No obstant això, aquesta circumstància no és pas extraordinària, ja que també
l'hem identificat a d'altres arxius, com és el cas de l'Arxiu Històric Comarcal de Terrassa.
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Pel que fa als inventaris, hem prestat especial atenció als llibres de cort, els quals són
ressenyats amb expressió de les dates extremes, nombre de folis, enquadernació i estat de
conservació. La simbologia emprada és la següent:

Enquadernació:
Mf = Microfilm
P = Pergamí
Pe = Pergamí escrit
Ru = Rústica
Sc = Sense coberta
Sr = Sense relligar

Conservació:
B = Bona
R = Regular
D = Dolenta
MD = Molt dolenta

No obstant els camps emprats a la base de dades, als catàlegs de processos que aquí us
presentem hi trobareu només la data d'inici, el regest o resum de l'expedient i la matèria o
assumpte. Pel que fa a l'estat de conservació, hem optat per identificar els processos més
malmesos amb un asterisc, la consulta dels quals no és recomanable i resta de moment
reservada a criteri del personal de l'Arxiu, en espera dels programes de restauració. Per tal
de facilitar la recerca, al final del treball oferim un índex alfabètic de les matèries amb què
s'ha identificat cada procés. Ben probablement trobareu a faltar uns índexs toponímics i
onomàstics. La manca d'aquests índexs es deu al fet que en el seu moment la base de dades
fou dissenyada pensant sobretot en la consulta en línia. En aquest sentit, doncs, qualsevol
usuari que s'acosti a l'arxiu podrà visualitzar o llistar les recerques que desitgi.

De la intervenció arxivística, pel seu volum podem destacar bàsicament dues sèries: els
llibres de cort i els processos.

Els llibres o registres de cort són un complement indispensable per a l'estudi de la
conflictivitat social que ofereixen els processos, ja que no tots els processos es registraven
al llibre i, d'altra banda, no tots els registres dels llibres implicaven la incoació d'un
expedient. Per citar-ne només uns quants, als llibres de cort hom podia registrar-hi fermes
de treves, bans, caucions, confessions judicials, crides del batlle, convocatòries de
sometent, nomenament d'oficials, empares, penyores, manlleutes, lletres, etc. Els llibres
acostumaven a ser triennals, d'acord amb el període que exercia el batlle, i en alguns casos
s'hi registraven també els comptes dels ingressos. Malauradament, l’única sèrie conservada
amb una certa continuïtat és la corresponent a Sabadell, sobretot entre els anys 1617-1728.

Els processos, ja siguin civils o criminals, en realitat presenten una extensa diversitat de
tipologies. Els processos criminals s'anomenaven enquestes (inquisitio) i podien incoar-se
després de denúncia o d'ofici, a instància del procurador fiscal, i tot seguit es prenia
declaració als testimonis i no pas sempre a l'acusat. En els plets civils (entre els quals
caldria incloure el que avui anomenem jurisdicció voluntària),22 sovintegen sobretot els
                                               
22 Són els que tenen relació amb actuacions en què es sanciona o estableix una situació legal, sense que hi
hagi un conflicte d'interessos de dues parts. Per exemple, assignacions o emancipacions de tutors,
llicències d'obres, llicències de venda, processos de neteja de sang, informacions a perpètua memòria, etc.
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derivats dels conflictes sobre prestació de censos i censals, d'intercanvis mercantils o
comercials i els anomenats d'execució de béns.

El nombre de processos catalogats és de 3.655 que abracen des del segle XV fins al 1795,
tot i que el gruix significatiu de processos cal situar-lo entre els anys 1587-1635 (53% del
total). Només 6 són dels segles XIV i XV, 560 corresponen al segle XVI, 2220 al segle
XVII i 869 al segle XVIII. Pel que fa a poblacions, el nombre de processos és el següent:
Sabadell, 2.713; Castellar del Vallès, 347; Ripollet, 110; Polinyà, 105; Barberà del Vallès,
95; Cerdanyola del Vallès, 83; Santiga, 56; Sentmenat, 38: Sant Llorenç Savall, 25;
Matadepera, 21; Mataró, 15; Montserrat, 12; Gallifa, 8; Sant Cugat del Vallès, 7; Caldes de
Montbui, 5; Sant Andreu de Llavaneres, 4; Rubí, 4; Argentona, 3; jurisdicció civil
inquisitorial, 3 i Viladecavalls, 1.

En darrer lloc, malgrat el seu escàs volum no podem obviar de fer referència a les sèries de
requestes, lletres i fermes de dret. Les requestes consisteixen en queixes que manifesten la
disconformitat respecte decisions del batlle o bé reclamen uns béns o uns drets a terceres
persones. Les lletres són la correspondència adreçada al batlle des d'altres instàncies
jurisdiccionals i responen a una gran diversitat de tipologies: lletres de reclam,
d'excomunió, de capbrevació, de manament, citatòries, subsidiàries, inhibitòries, etc.
Finalment, les fermes de dret eren els actes jurídics mitjançant els quals algú se sotmetia
voluntàriament a la decisió d'un tribunal. Solien ser el primer pas que hom feia davant
d'una demanda que es considerava irregular.

El volum total dels fons és de 185 capses estàndards, de les quals aproximadament un 75%
pertany a la cort del batlle de Sabadell. Aquest volum és sensiblement superior a les 125
unitats d'instal·lació anteriors a la intervenció, fet que s'explica per una més acurada
instal·lació i l'ús de carpetes individuals per a cadascun dels documents.

Persones que han intervingut en el
tractament dels fons

a) Gener-setembre de 2000
- Glòria Soler. Becària de l'AHS. 1.000 hores. Catalogació de processos.
- Jordi Torruella. Tècnic de l'AHS. Classificació, inventari i catalogació de processos.

a) Octubre 2000-gener de 2001
Jordi Torruella i Antonio Onetti, tècnic de l'AHS. Revisió i intercalat d'expedients. Primera
edició de l'inventari.

c) Octubre 2001-febrer de 2002
Jordi Torruella i Antonio Onetti. Segona revisió, correccions i catalogació de processos de
Sentmenat, Sant Cugat i altres corts no comarcals.
Miquel Torras. Becari de l'AHS (gener 2001). Descripció de documents dels segles XIV i
XV.
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Sabadell - Inventari

Llibres de Cort23

Llibre de cort        AMH 2591/1
1401.03.19-1404.04.02
f. [116]+10 papers
Pe. - R.

Fragment de registre        AMH 2591/2
1452.04.14-1452.06.16
f. [14]
Sc. - R.

Llibre de cort        AMH 2591/3
1454.09.14-1455.06.20
f. [11]
Ru. - B.

Llibre de cort        AMH 2591/4
1479.08.05-1481.01
f. [60]
Sc. - R.

Llibre de cort        AMH 2591/5
1586.07.31-1587.02.21
f. [53]
Ru. - B

Llibreta de comptes del procurador reial        AMH 2591/6
1602.02.20-1605.02.25
f. [16]
Ru. - MD.

Llibre de cort          AMH 2593/1
1607.11.20-1608.02.23
f. [75]
Ru. - B.

                                                       
23 En aquesta sèrie hem inclòs també els comptes del procurador reial, els quals havia de presentar una
vegada acabat el seu exercici, ja que sovint aquests comptes es registraven al final del llibre de cort.
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Llibreta de comptes del procurador reial        AMH 2593/2
1608.03.12-[1609]
f. [9]
Sr. - MD

Llibre de cort        AMH 2593/3
1617.06.17-1617.08.14
f. [36]24

Ru. - R.

Libre de Cort del molt honorable Joan Balle...           AMH 2592
1620.03.12-1623.02.25
f. [336]+[132]  + 14 papers25

Pe. - B.

Llibreta de comptes del procurador reial        AMH 2593/4
1623.05.02-1624.06.01
f. [10] (5 en blanc)
Sr. - MD

Liber Curie Honor. Procutaroris Regii ville Sabadelli        AMH 2593/5
1623.06.23-1623.08.2326

f. [12]
Pe. - D.

Llibre de cort        AMH 2593/6
1626.06.28-1629.02.23
f. [181] + 17 papers27

Pe.28 - D.

                                                       
24 En el decurs dels treballs de classificació es localitzà un bifoli que s'integrà al quadern.
25 Possiblement es tracta de dos volums reunits per l'arxiver Ernest Mateu. El primer volum correspon als ff.
1 a 336, que abasta fins al 9 de juliol de 1621. Són mal ordenats, ja que els ff. 330-336 són intercalats entre
els folis 26 i 27 del segon volum. Els folis 249 a 273 són un plet entre Joan Duran, administrador de la
confraria de Sant Antoni, contra els hereus de Bernat Argemir.
El segon volum, titulat Incipit liber primus curie ville et termini Sabadelli de Tempore moltu honor. Joannis
Balle, pro S.C. et R. Magte.Procuratoris Regii dicte ville, comença el 12 de juliol de 1621 i consta de 132
folis. Entre els folis 93 i 94 hi ha intercalat un document de 15 folis no numerats titulat Resumen dels
instruments produhits per part del Rector de Sabadell ab sa sedula de 20 de maig 1758. Es tracta de
documentació municipal i sembla còpia o resum dels plets tinguts entre el rector Josep Blanch i els obrers i
regidors de la vila entorn unes obres efectuades a l'església. Part d'aquest afer, esmentat sovint per Bosch i
Cardellach a les seves memòries de Sabadell, ha estat reconstruït a partir de la documentació municipal
localitzada als fons de la cort del batlle, de la Comunitat de Preveres i del propi fons municipal.
26 Conté 4 registres de 1624 i 2 de 1630.
27 Foliat possiblement per l'arxiver Miquel Carreras. El foli 95 és entre els 17 papers solts relligats per
l'arxiver Ernest Mateu. Als 172 folis inicials s'ha afegit un plec de 9 folis que abasta del 13 de desembre de
1628 al 23 de febrer de 1629.
28 Es tracta del nomenament de batlle de Joan Fontanet de data 28 de gener de 1602.
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Llibre de cort        AMH 2594/1
1629.02.28-1630.01.14
f. [69] + 3 papers
Sc. - R.

Llibre de cort        AMH 2594/2
1630.01.16-1631.01.0829

f. [84]+ 1 paper
Sc. - D.

Llibre de cort        AMH 2594/3
1632.02.05-1635.03.24
f. [225]
Sc. - D.

Regestrum        AMH 2595/1
1635.03.25-1636.04.10
f. [55]
Ru. - R.

Llibre de cort        AMH 2595/2
1636.04.11-1638.02.05
f. [85]
Sc. - D.

Llibre de cort30        AMH 2595/3
1638.05.21-1639.02.15
f. [37]
Sc. - MD.

Llibre de cort31        AMH 2595/4
1639.02.18-1640.12.11
f. [50] + 2 papers
Sc. - D.

Llibre de cort        AMH 2595/5
1641.03.03-1642.06.21
f. [40] + 1 paper
Ru. - D.

                                                       
29 2 plecs relligats per separat. El segon plec conté els comptes del procurador reial, Bartomeu Lletget, de 14
de gener de 1630 a 24 de febrer de 1632.
30 Pèrdua ostensible del suport per estrips i efectes dels rosegadors.
31 Pèrdua de suport als marges superiors. Els dos darrers folis són estripats.
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Regestrum Curie Publice ville Sabadelli...32        AMH 2595/6
1642.06.25-1644.02.13
f. [47]
Ru. - R.

Libre de Cort de temps del Honor. Onofre Parés...        AMH 2595/7
1644.02.19-1647.03.02
f. [52] + 1 paper
Ru. - R.

Regestrum de tempore Honor. Joannis Pujades...        AMH 2595/8
1647.03.11-1649.03.02
f. [30] + 1 paper
Ru. - R.

Thomas Borrull, Procurador Real        AMH 2595/9
1649.03.13-1650.02.22
f. [21]
Ru. - D.

Pujades major, Procurador Real      AMH 2595/10
1650.05.10-1652.09.28
f. [25] + 2 papers
Ru. - R.

Regestrum de tempore Honor. Raymundi Alzina...33        AMH 2596/1
1656.03.09-1659.03.03
f. [55]
Ru. - B.

Llibre de cort34        AMH 2596/2
1659.03.04-1662.03.20
f. [71]
Ru. - R.

                                                       
32 Bon estat excepte per la pèrdua del suport per efecte dels rosegadors als marges superiors.
33 Bon estat excepte els 9 darrers folis, amb pèrdua de suport i text al marge superior dret.
34 S'hi adjunta un plec de format octau amb els comptes del procurador reial Onofre Sanmartí, de 13 de març
de 1659 a 20 de setembre de 1661.
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Llibre de cort        AMH 2596/3
1662.03.31-1664.07.21
f. [46]
Ru. - B

Llibre de cort        AMH 2596/4
1664.07.21-1665.03.03
f. [15] + 2 papers
Sc. - D

Llibre de cort35        AMH 2596/5
1665.03.?-1668.03.02
f. [80]
Sr. - MD.

Llibre de cort        AMH 2596/6
1668.03.03-1671.08.19
f. [90]
Ru. - D.

Regestrum Curie publice ville et termini Sabadelli...de tempore        AMH 2597/1
Felicis Argemir...
1671.09.20-1674.04.07
f. [86] + 9 papers
Ru. - R.

Regestrum Curie publice ville et termini Sabadelli...de tempore        AMH 2597/2
Honor. Joannis Moret...
1674.04.08-1675.08.20
f. [44] + 5 papers36

Ru. - R.

Secunda manus Registri Curie Honor. Joannis Moret...        AMH 2597/3
1675.08.23-1677.04.10
f. [43]
Ru. - R.

Llibre de cort        AMH 2597/4
1677.05.12-1680.03.07
f. [40] + 13 papers
Ru. - R.

                                                       
35 Els 20 primers folis i el darrer presenten pèrdua ostensible del suport.
36 D'aquests 5 documents solts afegits, 2 són registres de cort de setembre i octubre de 1672 i agost de 1675.
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Llibre de cort        AMH 2597/5
1680.04.06-1683.03.30
f. [30] + 11 papers
Ru. - R.

Llibre de cort37        AMH 2597/6
1683.05.16-1692.01.25
f. [120] + 13 papers
Sr. - MD.

Liber Curie Honor. Josephi Peig...        AMH 2598/1
1692.03.11-1698.03.20
f. [48] + 6 bifolis + 19 papers38

Ru. - R.

Llibre de Cort de Joseph Crus...        AMH 2598/2
1698.07.09-1701.04.10
f. [25]
Sc. - D.

Llibre de Cort del honor. Pau Moret        AMH 2598/3
1702.02.14-1704.04.04
f. [25]39 + 8 papers
Ru. - D.

Llibre de cort        AMH 2598/4
1704.05.14-1707.03.04
f. [30] + 21 papers40

Sc. - R.

Llibre de cort        AMH 2598/5
1707.03.05-1710.02.21
f. [45] + 16 papers
Sc. - R.

                                                       
37 Aproximadament al foli 70 conté un bonic encapçalament, amb l'escut de Catalunya i de Sabadell (Llibre
de cort de Feliu Argemir).
38 El plec enquadernat per Ernest Mateu conté 48 folis que abasten fins el 7 d'agost de 1996 [f. 46]. Els dos
darrers folis contenen registres de 1693 i 1694. En el decurs dels treballs de classificació es localitzen i
s'integren 6 bifolis de registres desordenats esparsos de 1696, 1697 i 1698.
39 Els quatre primers folis són estripats. Conté 4 registres de 1705. S'adjunta un plec de 8 fulls de comptes del
procurador reial de 1701-1703, localitzat en un manual de Joan Baptista Asbert de 1704 (E 222/2).
40 Després d'uns fulls en blanc, segueixen 4 fulls invertits amb registres esparsos, alguns d'ells de corts de la
rodalia. Entre els papers esparsos hi ha una llibreta de comptes del procurador reial Pau Font.
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Llibre de Cort del Honor. Joseph Borrell...        AMH 2598/6
1710.03.10-1713.02.18
f. [35] + 3 papers41

Ru. - R.

Llibre de Cort del 1713 fins lo any 1717        AMH 2599/1
1713.02.23-1718.04.2742

f. [80] + 3 papers
Ru. - D.

Llibre de cort        AMH 2599/2
1718.05.13-1719.12.01
f. [30]
Sc. - R.

Llibre de cort43        AMH 2599/3
1721.03.21-1723.01.14
f. [60]
Sc. - R.

Llibre de cort44        AMH 2599/4
1723.01.02-1726.07.06
f. [80]
Sc. - D.

Llibre de Cort del temps de Francesch Rifós y Bogunyà... 45        AMH 2599/5
1726.07.04-1728.01.01
f. [35]
Ru. - MD.

Regestrum Curia Baiuli villa et termini Sabadelli de tempore honor.        AMH 2599/6
Josephi Turull...46

1737.02.09-1738.12.20
f. [35]
Ru. - R.

Llibre de cort        AMH 2599/7
1747.04.22-1757.03.05
f. [90]
Sc. - R.
                                                       
41 Els darrers fulls són invertits i contenen registres esparsos de corts de la rodalia.
42 Els dos darrers fulls són invertits i contenen registres esparsos de 1713 a 1715, alguns corresponents a corts
de la rodalia.
43 Conté alguns registres de corts de la rodalia, principalment de Castellar.
44 Conté nombrosos registres de les corts de la rodalia, sobretot de Castellar.
45 Conté nombrosos registres de les corts de la rodalia, sobretot de Castellar.
46 Corts de Sabadell i rodalia.
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Fragment de registre        AMH 2599/8
1761.01.16-1761.12.19
f. [14]
Sr. - R.

Processos

1347-1431                AMH 2605/4-9

1551-1586           AMH 2560

1587-1588           AMH 2467

1588           AMH 2468

1589-1590           AMH 2469

1590-1591           AMH 2470

1591           AMH 2471

1592           AMH 2472

1592-1593           AMH 2473

1593           AMH 2474

1593-1594           AMH 2475

1594-1595           AMH 2476

1595-1596           AMH 2477

1596           AMH 2478

1596-1597           AMH 2479

1598           AMH 2480

1599           AMH 2481

1599           AMH 2482

1600           AMH 2401
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1600-1601           AMH 2402

1602           AMH 2403

1603-1604           AMH 2404

1604           AMH 2405

1605           AMH 2406

1605-1606           AMH 2407

1606           AMH 2408

1606-1607           AMH 2409

1607           AMH 2410

1607            AMH 2411

1608           AMH 2412

1608           AMH 2413

1609           AMH 2414

1609-1610           AMH 2415

1610           AMH 2416

1611           AMH 2417

1611-1612           AMH 2418

1612           AMH 2419

1612-1613           AMH 2420

1613-1614           AMH 2421

1614           AMH 2422

1614-1615           AMH 2423

1615           AMH 2424

1616           AMH 2425
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1616-1617           AMH 2426

1617           AMH 2427

1617-1618           AMH 2428

1618           AMH 2429

1619           AMH 2483

1619           AMH 2484

1620           AMH 2430

1620           AMH 2431

1621           AMH 2432

1621-1622           AMH 2433

1622           AMH 2434

1623           AMH 2435

1623-1625           AMH 2436

1626           AMH 2485

1627-1628           AMH 2486

1628-1629           AMH 2487

1629-1630           AMH 2488

1630-1631           AMH 2489

1631           AMH 2490

1631           AMH 2491

1632           AMH 2492

1632           AMH 2493

1632-1633           AMH 2494

1633-1634           AMH 2495
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1633-1635           AMH 2437

1635-1637           AMH 2438

1637-1638           AMH 2439

1639-1641           AMH 2440

1641-1643           AMH 2441

1644-1646           AMH 2442

1646-1649           AMH 2443

1650-1653           AMH 2444

1653-1656           AMH 2445

1656-1660           AMH 2446

1660-1663           AMH 2447

1664-1666           AMH 2448

1667-1669           AMH 2449

1670-1671           AMH 2450

1671-1673           AMH 2451

1673-1674           AMH 2452

1674-1676           AMH 2453

1676-1678           AMH 2454

1678-1680           AMH 2455

1681-1684           AMH 2456

1684-1685           AMH 2461

1685-1687           AMH 2462

1687-1689           AMH 2463

1690-1692           AMH 2464
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1692-1697           AMH 2465

1698-1699              AMH 2466/1-14

1700-1703           AMH 2197

1704-1706           AMH 2198

1707           AMH 2199

1708-1710           AMH 2200

1711-1716           AMH 2201

1717-1722           AMH 2202

1723-1726           AMH 2203

1726-1727           AMH 2204

1727-1728           AMH 2205

1727-1729           AMH 2206

1730-1732           AMH 2207

1732-1736           AMH 2208

1737-1739           AMH 2209

1740-1741           AMH 2210

1739-1742           AMH 2211

1742-1743           AMH 2212

1743-1744           AMH 2213

1743-1746           AMH 2214

1745-1748           AMH 2215

1748-1751           AMH 2216

1751-1754           AMH 2217

1755-1757           AMH 2218
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1757-1759           AMH 2219

1759-1760           AMH 2220

1761-1763           AMH 2221

1764-1767           AMH 2222

1767-1770           AMH 2223

1770-1772           AMH 2224

1772-1795           AMH 2225

Requestes

s.d. i 1421-1632           AMH 2604

1678-1698        AMH 2605/1

1711-1761        AMH 2605/2

Fermes de dret

1672-1773        AMH 2605/3

Lletres

1378-1417 i 1561-1634        AMH 2602/1

1648-1698        AMH 2602/2

1700-1732        AMH 2602/3

1739-1772           AMH 2603

1600-1754 Lletres d'excomunió        AMH 2602/4



Sabadell - Catàleg de processos 

SABADELL

1347.12.29
AMH 2605/4Inventari dels béns de Guillem d'Oliveres que es trobaren al mas 

de Guillem de Brugueres, gendre seu, el qual rep part dels béns en 
comanda per la cúria de Sabadell.

Inventari

1401.07.04
AMH 2605/5Demanda de Jaume Riera a Francesc del Mas de Vilanova perquè 

li restitueixi una tassa d'argent que li prestà i el preu de la 
manutenció dels tres mesos que estigué pres.

Despeses de presó

1403.03.31
AMH 2605/6Recurs que fa Elionor, muller de Joan de Togores, en el plet 

sostingut entre el seu marit i Pere Rovira.

Apel·lació de sentència

1405.10.03
AMH 2605/7Nomenament de Ramon Dalmau com a curador dels béns de 

Margarit Esmenart, a instància de Joan Togores i Guillem de l'Om.

Assignació de curadors

1424.02.10[]
AMH 2605/8Arbitratge entre Genís Solà i Pere Canals, prevere i marmessor 

dels béns de Francesc Riera, àlies Xovell, sobre uns censos d'unes 
peces de terra.

Deute de censos

1431.06.16
AMH 2605/9Nomenament d'Antoni Salvany com a curador dels béns de Pere 

Sibiula, fet a instància dels seus creditors, Bernat Soler, Ramon 
Marc i Bartomeu Deganet.

Assignació de curadors

1551.10.07
AMH 2560/1Francesc Borrull, paraire, contra Joan Vendrell, pagès, en plet 

possessori sobre una peça de terra, situada al pla de Sant Antoni, 
de pertinences del mas Cabanyes.

Propietat i usdefruit

1552.02.11
AMH 2560/2Procés d'assignació de curadors dels fills d'Esteve Savinyac, ferrer.

Assignació de curadors

1557.03.24
AMH 2560/3Enquesta sobre el robatori d'una llana propietat d'Antoni Quer, 

paraire.

Robatori de llana

64



1557.12.18
AMH 2560/4Enquesta contra Francesc Asbert, paraire, per agredir Ramon Julià, 

ferrer del regne de França, diòcesi de Tolosa.

Agressió

1562.08.06
AMH 2560/5Enquesta a instància de Joan Viloca, pagès de Sant Julià d'Altura, 

qui denuncia haver estat atacat amb cops de bordons al cap, al 
carreró d'en Montllor.

Agressió

1565.11.15
AMH 2560/6Enquesta a instància de Bartomeu Fuster, paraire, a qui dos 

desconeguts atacaren i perseguiren a trets de pedrenyal al mas 
Isern.

Bandolerisme

1566.03.30
AMH 2560/7Enquesta contra Antoni Fuster per treure de casa violentament 

Gabriela, la seva mare.

Violència domèstica

1567.06.20
AMH 2560/8Apel·lació d'Antiga, muller de Jaume Benet, paraire, contra 

l'execució dels béns del seu marit instada per diversos creditors.

Execució de béns

1567.09.21
AMH 2560/9Enquesta sobre l'assassinat de Jaume Amat, paraire, mort d'un tret 

de pedrenyal.

Assassinat

1568.06.25
AMH 2560/10Enquesta contra Antoni Bidunet, la casa del qual s'escorcollà i en 

la qual es trobaren diversos objectes robats.

Escorcoll

1570.04.24
AMH 2560/11Assignació de curadors a Marianna, filla d'Antoni Oromir.

Assignació de curadors

1574.05.17
AMH 2560/12Testimonis rebuts per Jaume Arús, paraire, contra Elisabet, vídua 

de Gabriel Arús, pagès, en reclamació d'uns comptes pendents.

Deute comercial

1574.08.27
AMH 2560/13Els germans Joan i Rafael Fatjó, teixidors, contra els germans 

Jaume i Antoni Arús, sol·licitant ésser emancipats de la cura de 
dits Arús, atès que són majors d'edat i que la cura fou assignada en 
contra de la seva voluntat.

Emancipació de curadors
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1577.03.05
AMH 2560/15Execució dels béns de Jaume Arús a instància de Joan Olivella, 

adroguer de Barcelona.

Execució de béns

1579.05.12
AMH 2560/16Antic Argemir, pagès, contra Francesc Oromir, també pagès, per 

tal que restitueixi al seu estat una tanca del riu, la qual dit Oromir 
desfé per no ajustar-se a la norma.

Conflictes d'aigües

1579.05.16
AMH 2560/17Antoni Xestenet, mestre de cases veí de Sabadell, contra Mateu 

Calçada, també mestre de cases, en reclamació de les soldades 
degudes com a mosso de dit Calçada.

Deute laboral

1579.10.15
AMH 2560/18Assignació de tutors i curadors dels fills de Francesc Gorina.

Assignació de tutors

1580.06.15
AMH 2560/19Joan Sanmartí, sabater, contra Antoni Bidonet, reclamant ésser 

indemnitzat pels danys causats en anegar el seu hort.

Conflictes d'aigües

1581.08.26
AMH 2560/20Enquesta contra Antic Arús, jove paraire, per agredir amb un bastó 

Lluís Moret, teixidor.

Agressió

1581.10.01
AMH 2560/21Aixecament del cadàver de Domènec [Decortets], trobat mort dins 

un cubell ple de vinassa al celler del senyor Joan Terré.

Aixecament de cadàver

1583.04.23
AMH 2560/23Enquesta contra dos mossos francesos, dits Lleonart i Joan del 

Cros, per fugir de la presó on eren presos per treballar el dia Sant 
Jordi i no anar a la processó de Nostra Senyora de Montcada.

Evasió de la presó

1583.07.28
AMH 2560/22Fragment d'un plet de Joan Canals, pagès de Rubí, contra Elionor, 

vídua de Lluís Feu, pagès.

Sense adscripció

1583.07.30
AMH 2560/24Enquesta contra Joan Font, arrendatari del molí d'en Vallcorba, 

denunciat per Francesc Rifós per cometre frau en el pes d'un sac 
de farina.

Frau
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1584.10.10
AMH 2560/25Concòrdia entre els paraires, Francesc Pereta i Pere Ros, en relació 

a la causa aportada al lloctinent i capità general del Principat.

Concòrdia

1585.10.14
AMH 2560/26Execució dels béns de Joan Feu, pagès, en virtut de lletres del braç 

secular i a instància de Joan March.

Execució de béns

1585.11.15
AMH 2560/27El cirurgià Pasqual d'Esparreguera contra els hereus de Joan 

Moret, en reclamació de les cures efectuades en ser ferit d'un tret 
de pedrenyal el dia de Sant Pere de 1584.

Honoraris professionals

1586.02.26
AMH 2560/14Plet entre la universitat de la vila i el monestir i convent dels 

Frares de la Mercè de Barcelona, en relació als drets sobre les 
imposicions reials de la vila.*

Imposicions reials

1586.08.02
AMH 2560/28La universitat de Sabadell contra la universitat de la part forana de 

Terrassa, per tal que els habitants de Sabadell no estiguin obligats 
a pagar les imposicions i altres drets.

Jurisdicció

1586.11.21
AMH 2560/29Pere Amat, prevere de Sant Vicenç de Jonqueres, contra Joan 

Vergés, paraire, instant-lo a capbrevar els béns tinguts en senyoria 
alodial.

Capbrevació

1586.11.21
AMH 2560/30Pere Amat, prevere de Sant Vicenç de Jonqueres, contra Esteve 

Marçal, mestre de cases, instant-lo a declarar els béns tinguts en 
alou i directa senyoria.

Capbrevació

1586.12.02
AMH 2560/31Esteve Galí, paraire i arrendatari de les imposicions de la vila, 

contra Jaume Argemir, paraire, per tal que pagui el ban que li 
imposà per haver comprat 5 saques de llana d'Urgell no declarades.

Deute fiscal

1587.03.14
AMH 2467/1Visura d'un cos d'un fadrí d'aproximadament setze anys, trobat a la 

vila.

Aixecament de cadàver
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1587.04.08
AMH 2467/2Salvador Ubach, pagès i hereu de Joan Ubach, contra Ramon 

Torrella, paraire, per un deute de 27 rals per la compra de dues 
quarteres de forment.

Deute comercial

1587.05.22
AMH 2467/24Bernat Gili, pagès de Sant Quirze, i Gabriel Gorchs, pagès de 

Barberà, contra els cònjuges Pere Joan i Joana Trullàs, en 
execució dels seus béns.

Execució de béns

1587.07.12
AMH 2467/25Miquel Balla, pagès, contra Joan i Pere Serra Arrupit i llurs 

fidejussors, en execució dels béns que foren de Francesc Serra 
Arrupit.

Execució de béns

1587.09.02
AMH 2467/3Bernat Bayó, tintorer, contra Onofre Gatuelles, retorcedor de llana, 

per un deute de 28 lliures relatiu a la compra d'un torn.

Deute comercial

1587.11.08
AMH 2467/4Enquesta contra Susanna, muller de Bartomeu Guàrdia, i 

Montserrat, vídua de Pere Fàbregues, per "provocar" alguns 
fadrins de la vila.

Escàndol públic

1587.11.24
AMH 2467/5Pere Amat, rector de  l'església de Sant Feliu, contra Antic 

Salavert, pagès, per un deute de 7 lliures.

Deute

1587.12.02
AMH 2467/6Enquesta contra Antoni Marçal, paraire, per acusar Jaume 

Bugatell, paraire de Sant Esteve Sesrovires i habitant de  Sabadell, 
de provenir de llinatge de jueus i perjudicar-lo així per ser pròxim 
el seu casament amb una filla d'Antoni Arús.

Calúmnies

1588.03.03
AMH 2467/26Ordre de capbreu a instància de Francesc Rifós, procurador de la 

Pabordia de Sant Salvador, de tots els béns tinguts en senyoria 
alodial de dita pabordia.

Capbrevació

1588.03.23
AMH 2467/7Joan Nuell i altres curadors dels pupils Nuell contra Margarida, 

vídua i mare de dits pupils, per arrendar sense facultat un molí.

Arrendament il·legal
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1588.03.31
AMH 2467/8[Ordre de capbrevació, per part de la Cort de Sabadell, de tots els 

drets de Sant Salvador.]

Capbrevació

1588.04.16
AMH 2467/9Enquesta contra un tal Bernabé, estranger capturat a la serra de 

Sant Iscle, sospitós d'haver robat diversos objectes de valor.

Robatori de joies

1588.04.18
AMH 2467/23Enquesta sobre l'assassinat d'Elisabet, muller de Guillem Siurà, 

paraire de llana.

Assassinat d'una dona

1588.05.10
AMH 2467/10Enquesta contra Joan Llonch, pagès de Sant Julià d'Altura, per 

haver robat un rusc d'abelles propietat d'Antic Oriach, també pagès 
de Sant Julià d'Altura.

Robatori d'un rusc

1588.06.25
AMH 2467/11Plica de testimonis a instància de Joan Canals, pagès de Rubí, 

contra Antic Feu, Francesc Font i Pere Fontanet per un deute 
relatiu a les pensions d'un censal.

Deute d'un censal

1588.07.29
AMH 2467/12Enquesta contra Scarra Canals, pagès de Sant Vicenç de 

Jonqueres, per bastonejar Guillem de Tiana, bracer del regne de 
França i habitant de Sabadell.

Agressió

1588.08.29
AMH 2467/13Enquesta contra Pere Casals i Lluch Català, paraires, per tenir 

paraules i amenaçar Antoni Ros, paraire de Vilafranca,  i Onofre 
Torrents.

Amenaces

1588.09.02
AMH 2467/14La universitat de Sabadell contra la universitat forana de Terrassa, 

per tal que els homes de Sabadell amb terres a Terrassa no hagin 
de pagar imposicions i altres drets, ja que tampoc són acollits ni 
admesos en els beneficis de dita universitat.

Jurisdicció

1588.09.02
AMH 2467/15Antoni Parera, pagès de Santa Maria de Barberà, contra els 

fidejussors del monestir de Santa Maria de la Mercè, en empara de 
pensions de censal que presta la universitat a dit monestir.

Empara
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1588.09.07
AMH 2467/16Jaume Santmartí, pagès de Sabadell i habitant de Cerdanyola, 

sol·licita ser reconegut  hereu dels béns de Gladis Santmartí, pagès 
difunt.*

Adjudicació de béns

1588.09.09
AMH 2467/17Enquesta contra Gabriel Gay, àlies el Vinagre, Sebastià Broquetes 

i Ramon Saler, teixidors de draps, i altres, per prendre raïm i nous 
de l'heretat d'Antic Lletget.

Robatori d'aliments

1588.09.12
AMH 2467/18Enquesta contra Joan Llonch, de Sant Julià d'Altura, i Joan 

Albareda, ambdós pagesos, per apedregar Joan Gràcia, moliner de 
farina, en discutir sobre el rec monar que porta aigua al molí del 
dit Gràcia.

Agressió

1588.11.25
AMH 2467/19Enquesta contra Silvestre Arús i Valentí Asbert, àlies lo Moreu de 

Castellterçol, per prendre diverses peces de roba de la casa de 
Jaume Arús, paraire i pare del dit Silvestre, que no acceptava el 
matrimoni del seu fill.

Robatori de robes

1588.12.02
AMH 2467/20Jeroni Torrella, moliner, contra Pere Francí, moliner de farina, per 

tal que aquest deixi vàcua la casa i el molí on habita o li sigui 
duplicat el lloguer.

Desnonament

1588.12.12
AMH 2467/21Enquesta contra un fadrí per tractar de gavatx Gladis Vilanova de 

Barberà i clavar-li bastonades amb un bordó .

Agressió

1588.12.12
AMH 2467/22Francesc Font, procurador de Maria Surias, donzella i hereva dels 

béns que foren de Jaume Janer, ferrer, contra Marianna Gervasi i 
Francesc Surias, nebots del dit Janer.

Propietat i usdefruit

1589.01.28
AMH 2468/1Lluís Ponç, pagès de Sant Quirze, contra Narcís Pi, pagès,  deutor 

de 23 lliures per la compra d'un parell de bous, les quals va 
prometre pagar  pel seu difunt germà Jaume Pi, pagès de 
Cerdanyola.

Deute comercial
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1589.03.14
AMH 2468/2Gabriela, vídua de Joan Oriach, paraire de llana, contra els hereus 

del difunt Bernat Bayó, tintorer, per tal que desocupin una casa 
que tenia arrendada al dit Bayó.

Desnonament

1589.03.14
AMH 2468/3Enquesta contra Guillem Badia, àlies Gorina, pagès, per cobrir 

amb terra un rec de Jaume Folch, pagès.

Conflictes d'aigües

1589.03.17
AMH 2468/4Miquel Vallcorba, pagès de Jonqueres, contra Joan Fontanet i 

Andreu Corder, curadors dels pupils Ubach, per un deute de 4 sous 
relatiu a uns censos d'unes terres de Sant Julià d'Altura

Deute de censos

1589.03.18
AMH 2468/5Enquesta contra els qui agrediren Joan Tosa, francès del lloc de 

Laroque-Timbaut i habitant de Sabadell, a la vinya de Francesc 
Rifós.

Agressió

1589.03.23
AMH 2468/6Enquesta contra un mercer francès i Pedro Soriano i Antonio de 

Campos, del regne d'Aragó, acusats de rodamons i de jugar a 
l'hostal a un joc de cartes dit "guballets".

Jocs prohibits

1589.04.08
AMH 2468/7Procés informatiu a instància de Bernat Miravet, de Barcelona, 

sobre el fet que va portar un matxo a casa de Jaume Salvany, de 
Sabadell, i quan el va anar a buscar dit animal anava coix.

Informació a perpètua memòria

1589.04.12
AMH 2468/8Joan Nuell, sabater i habitant de Rubí, fill i hereu del difunt 

Guillem Nuell, contra Margarida, vídua i hereva de Pau Nuell, 
perquè aquesta doni comptes de l'administració de la dita heretat.

Comptes de tutoria

1589.04.22
AMH 2468/9Joan Riquer, rector de Santa Maria d'Ullastrell i procurador dels 

cònjuges Coll de la vila d'Esparreguera, contra Antic Salavert, 
àlies Julià, pagès, en reclamació de 60 lliures de dot.

Restitució de dot

1589.05.05
AMH 2468/10Guillem Badia, àlies Gorina, pagès, contra Jeroni Samunta, pagès, 

per perjudicar-lo en construir un rec prop de la riba dita d'en Nuell.

Conflictes d'aigües
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1589.05.05
AMH 2468/11Enquesta contra Brunet Duran, Joan Sants, Ramon Torrella, Pau 

Bruguera, Francesc Guasch, Gabriel Gay, àlies lo Vinagre, i altres, 
per tractar de lladres els jurats de la vila i amotinar-se contra Antic 
Esteve, jurat menor.

Injúries a l'autoritat

1589.05.10
AMH 2468/12Llicència  als tutors i curadors de la filla d'Esteve Soler, fuster, per 

manllevar un censal i poder satisfer així els deutes contrets.

Llicència de venda

1589.05.13
AMH 2468/13Enquesta contra Narcís Pi, pagès,  per entregar una íntima escrita, 

sense permís del procurador ni de l'escrivà de la Cort de Sabadell, 
a Lluís Pons, pagès de Sant Quirze.

Usurpació d'autoritat

1589.05.24
AMH 2468/14Denúncia de Pere Morral, pagès, a qui dos desconeguts robaren 

faves.

Robatori d'aliments

1589.06.10
AMH 2468/15Enquesta contra Joan Barceló, Antoni Arús i Brunet Duran per 

faltar al respecte als jurats Joan Fontanet i Antic Esteve, els qual 
es negaven a lliurar-los còpia d'una escriptura.

Menyspreu a l'autoritat

1589.07.19
AMH 2468/16Assignació de curadors i tutors als fills de Pere Carner, paraire.

Assignació de tutors

1589.07.22
AMH 2468/17Enquesta sobre el robatori de roba i altres objectes d'una carreta  

de Frederic Cornet, prop del camí que va de Sabadell a Caldes de 
Montbui.

Bandolerisme

1589.08.16
AMH 2468/18Enquesta contra Ramon Burgada, paraire, per voler entrar 

violentament per un portal de la vila, essent temps de pesta.

Pesta

1589.10.02
AMH 2468/19Bartomeu Llobet, paraire, contra Antoni Fadó i el seu fill Nicolau, 

per un deute de 15 lliures.

Deute d'un debitori

1589.10.04
AMH 2468/20Procés informatiu instat per Joan Fivaller, ardiaca de Vilaseca i 

canonge de la Seu de Tarragona, habitant de Sabadell durant dos 
mesos, sobre l'estat de la vila: neta de pesta i de mals contagiosos.

Pesta
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1589.10.08
AMH 2468/21Enquesta contra Joan Estany, paraire, i Joan Rovira, teixidor,  per 

agredir amb un bordó serrat Joan Arús, rajoler de Sant Quirze i 
habitant de Sabadell.

Agressió

1589.11.14
AMH 2468/22Enquesta contra Antic Arús, menor d'edat, per injuriar i agredir 

Antònia, vídua d'Antic Estany, paraire de llana.

Agressió a una dona

1589.11.29
AMH 2469/1Joan Casalí, mestre de cases, contra Bartomeu de Gaià, teixidor de 

llana, per un deute de 4 lliures i 10 sous relatiu a les obres d'una 
casa.

Deute comercial

1589.12.04
AMH 2469/2Procés de testimonis sobre el dret d'herència de Nicolau Fadó dels 

béns de sa mare, Elisabet Quer.

Herències

1589.12.09
AMH 2469/3Enquesta contra Joan Nuell, retorcedor de llana, per acusar de 

robatori i agredir amb una daga Huguet Fau, barretaire.

Agressió amb arma blanca

1589.12.23
AMH 2469/4Enquesta contra Antic Samsó, moliner de Jonqueres i pretès 

mostassaf de la universitat forana de Terrassa, per usurpar la 
jurisdicció del procurador de Sabadell, en escorcollar Antoni 
Garrigosa, pagès de Matadepera.

Jurisdicció

1589.12.28
AMH 2469/26Enquesta contra Joan Gràcia, moliner de farina, per haver barrejat 

calç amb la sal que li havia entregat Antic Feu, pagès.

Frau

1590.02.09
AMH 2469/5Enquesta contra Francesc Esteve, paraire de llana, per  tallar una 

soca i part de les branques d'una alzina de Pau Llobet, pagès de 
Sant Vicenç de Jonqueres.

Robatori de llenya

1590.02.17
AMH 2469/6Enquesta contra Francesc Guasch, abaixador de llana, per 

apedregar Rafael Quer mentre aquest cardava llana a una botiga 
del carrer de la Rossa.

Agressió

1590.02.28
AMH 2469/22Enquesta contra Antoni Moncontre i Joan Prats, el seu gendre, per 

haver robat llenya a Pere Avellaneda, boter.

Robatori de llenya
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1590.03.13
AMH 2469/7Enquesta contra Jaume Fajula, Pasqual Moret, Jaume Pinosa i 

Ramon Baster, per fer un forat i espatllar la muralla de la vila, 
prop de la casa de Brunet Duran.

Danys a les muralles

1590.03.21
AMH 2469/8Enquesta contra Jerònima, muller de Ramon Torrella, paraire de 

llana, per insultar i apedregar a l'Horta Novella Joana, muller de 
Joan May, rajoler.

Agressió a una dona

1590.04.06
AMH 2469/9Procés d'execució dels béns d'Antoni Farreres, pagès, a instància 

de Joan Barceló, procurador de Jaume Farreres, paraire.

Execució de béns

1590.05.05
AMH 2469/10Enquesta contra els que han robat a Pere Molins, teixidor de llana, 

i a Joan Marxet al camí ral de la vila, prop de les muralles.

Bandolerisme

1590.05.10
AMH 2469/14Pere Francí, moliner de farina de Mollet, contra Jeroni Torrella, 

moliner, per 60 lliures corresponents a les despeses de dos anys 
del temps en què el dit Torrella habità a casa del dit Francí.

Despeses d'hostalatge

1590.05.27
AMH 2469/11Enquesta contra Guillem de Gaià, i un tal Joan, àlies Cap sense 

Dents, per agredir a bastonades Joan Casalí prop del portal de 
n'Arús.

Agressió

1590.06.13
AMH 2469/12Joan Gràcia, moliner, contra Antic Feu, pagès, per haver-lo acusat 

sense justificació i haver passat 35 dies a la presó.

Calúmnies

1590.06.30
AMH 2469/13Pere Ramon, arrendatari de la imposició de la vila, juntament amb 

Antic Lletget i Joan Torrella, contra Joan Sants, teixidor de llana, i 
Pau Valls, arrendataris de tall del moltó, requerint el pagament 
d'un ban.

Deute fiscal

1590.07.19
AMH 2469/15Enquesta contra Montserrat Murtra per matar d'un tret d'escopeta 

Joan Gual, causídic habitant de Cardedeu.

Assassinat
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1590.08.07
AMH 2469/17Enquesta contra un tal Fajula, teixidor de llana, i dos mossos seus, 

per robar llenya d'un bosc propietat de Pau Llobet, de la parròquia 
de Sant Vicenç de Jonqueres.

Robatori de llenya

1590.08.23
AMH 2469/18Samsó Barnés, paraire de llana, contra Andreu Pera, corder, per un 

deute de 4 lliures i 9 sous relatiu al cardatge i tissatge d'un drap.

Deute comercial

1590.09.07
AMH 2469/16Enquesta contra Pere Bosch, escardassador de llana, per tallar amb 

una destral tres branques grosses d'un roure propietat de Francesc 
Guasch.

Robatori de llenya

1590.10.16
AMH 2469/19Enquesta contra Joan Beson, abaixador de llana, acusat de prendre 

de casa del seu fillastre, Arne Gravella, quatre parells d'estisores 
d'abaixar draps, un burro carregat, robes i altres objectes.

Robatori d'objectes diversos

1590.10.24
AMH 2469/25Procés de testimonis sobre la subrogració dels tutors i curadors 

dels fills de Francesc Oromir, pagès.

Subrogació de tutors

1590.11.03
AMH 2469/20Enquesta contra Pau Ginesta, teixidor de llana, per haver comprat 

blat a Andreu Font, pagès de la parròquia de Sant Llorenç 
d'Ortons, i haver marxat sense pagar.

Robatori d'aliments

1590.11.04
AMH 2469/21Enquesta contra Joan Vergés, paraire, Antic Comadran, teixidor, 

Pasqual Moret, retorcedor de llana, i altres per robar pinyes d'un 
bosc d'Antic Canals, pagès de Sant Vicenç de Jonqueres.

Robatori d'aliments

1590.11.28
AMH 2469/23Enquesta contra Ramon Soler, teixidor de llana, i la seva muller, 

per prendre llana de la casa d'Esteve Galí, paraire.

Robatori de llana

1590.11.28
AMH 2469/24Enquesta contra Pau Farran, pagès de la casa de Sant Iscle, per 

robar un sac de blat de la casa de Gabriel Ullastrell, pagès de Sant 
Julià d'Altura.

Robatori d'aliments

1590.12.03
AMH 2470/1Enquesta contra Pau Valls i Joan Sans, carnissers, per haver mort 

un porc mesell i venut la carn a la carnisseria de la vila.

Infracció d'ordenances del mercat

75



1590.12.17
AMH 2470/2Procés d'execució dels béns de Nicolau Ferreres, difunt, i Antoni 

Ferreres, pagès, a instància de Gaspar Ferrer, procurador de 
Petronila, vídua de Joan Clarís, de la ciutat de Barcelona.

Execució de béns

1590.12.21
AMH 2470/3Denúncia de Joan de Rua, traginer francès del lloc de Carbo[na], 

diòcesi de Commenge,  contra Francesc Mas, teixidor, i Guillem 
Marxet, paraire, als quals acusa de robar-li carbó.

Robatori de carbó

1591.01.07
AMH 2470/5Enquesta sobre l'assassinat de Joan Bartra, pastor habitant de 

Sabadell, el cos del qual fou trobat al carrer d'en Muntada.

Assassinat

1591.01.30
AMH 2470/6Feliu Duran, paraire, contra Pere [Arenous], moliner de draps 

natural del regne de França, per un deute relatiu a tres pensions de 
censal.

Deute d'un censal

1591.02.06
AMH 2470/7Enquesta contra Joana de [Maus], del regne de França, acusada 

d'infanticidi.

Infanticidi

1591.02.15
AMH 2470/8Miquel Àngel Salavert i Pere Balaguer, clavaris i arrendataris de la 

carnisseria de Barcelona, contra Arne Gravella, abaixador, per tal 
que els restitueixi un rossí obligat en un debitori.

Deute comercial

1591.03.02
AMH 2470/9Miquel Rovira, pagès de la vila de Terrassa, contra Antic Salavert, 

curador dels fills de Joan Trescents, en reclamació d'un deute.

Deute comercial

1591.03.28
AMH 2470/10Francesc Comes, receptor de les bolles de Barcelona, demana a 

Elionor, vídua de Francesc Rifós, receptor de la bolla de Sabadell, 
i a Antic Bellsolà, com a curadors dels béns del dit Rifós, el 
pagament de 628 lliures relatiu a les terces de158[0].

Deute fiscal

1591.05.14
AMH 2470/11Subrogació de Jaume Gorchs, pagès, com a tutor i curador de 

Caterina, filla d'Esteve Soler, fuster, i assignació de Pau Bruguera, 
paraire, com a tutor de la dita pupil·la.

Subrogació de tutors
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1591.05.16
AMH 2470/12Pere Fàbregues, baster, contra Antoni Julià, sastre, fidejussor de 

Elionor, vídua de Francesc Rifós, pagès, per un deute  contret pel 
dit Rifós de 4 lliures i 5 sous.

Deute comercial

1591.05.16
AMH 2470/13Llicència a Jaume Gorchs, pagès, per vendre una casa, situada al 

carrer de la Rutlla, única heretat d'Esteve Soler, i així poder-se 
cobrar les 25 lliures que se li deuen.

Llicència de venda

1591.05.26
AMH 2470/14Enquesta contra Francesc Esteve, Nicolau Fadó i Esteve 

Avellaneda, paraires de llana, per anar armats amb pedrenyals i 
anar carregats amb faves, presumptament robades.

Robatori d'aliments

1591.06.04
AMH 2470/15Enquesta contra Antic Vallcorba, pagès i traginer de carbó, per 

tractar de lladre Pere Fàbregues, baster, davant de l'escrivania i 
cort de la vila.

Calúmnies

1591.06.08
AMH 2470/16Enquesta contra Feliu Franch, cirurgià, i Joan Boada, sastre, per 

anar armats amb pedrenyals per la vila.

Tinença d'armes

1591.06.13
AMH 2470/17Enquesta contra Narcís Carner, pagès de la parròquia de Sant 

Esteve de Castellar, per apunyalar amb una daga Valentí Quer, 
jove paraire.

Agressió amb arma blanca

1591.06.15
AMH 2470/18Enquesta contra Onofre Vilar, sabater, per dir paraules injurioses a 

Pere Guàrdia, sabater de Manresa, en reclamar aquest uns diners 
deguts.

Calúmnies

1591.06.17
AMH 2470/19Enquesta contra Jeroni Manter i Pere Ferrades, escrivents, i Jaume 

Soldevila, cirurgià, per buscar brega.

Amenaces

1591.06.18
AMH 2470/20Enquesta contra Joan Marçal, mestre de cases, per insultar, clavar 

una bocinada i amenaçar amb un pedrenyal a Jaume Valada, 
daguer.

Agressió
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1591.06.18
AMH 2470/21Enquesta contra Feliu Franch, cirurgià, Joan Boada i Benet Sala 

per amenaçar de mort Jaume Soldevila, cirurgià.

Amenaces

1591.06.26
AMH 2470/22Montserrat Moret, retorcedor de llana, contra Maria Llorenç, 

vídua, apel·lant una sentència sobre la millora d'un drap de color 
anomenat "bisarro".

Apel·lació de sentència

1591.07.08
AMH 2471/1Enquesta contra Joan Rassenque [per vendre unes teles tarades].

Frau

1591.07.10
AMH 2471/2Enquesta contra Miquel Sabater, àlies Roqueta, per regar a 

deshora el seu hort i clavar una bastonada a Joan Font, moliner, 
quan aquest li va recriminar aquest fet.

Agressió

1591.07.16
AMH 2471/3Joan Barceló, procurador de Joan Sants, teixidor de llana, i Pau 

Valls, paraire de llana, contra Elionor, vídua de Francesc Rifós, 
pagès, per un deute de 24 lliures.

Deute comercial

1591.07.23
AMH 2471/4Magí Torrella, fuster, contra Miquel Muntells, calderer, perquè 

aquest li restituexi 65 lliures, les quals el dit Torrella aportà en dot.

Restitució de dot

1591.08.27
AMH 2471/5Enquesta contra Joan Prats, àlies Sanset, francès, per robar un 

mocador amb diners de la cambra d'Esteve Marçal, mestre de 
cases.

Robatori de diners

1591.09.02
AMH 2471/6Onofre Parés contra Antoni Julià, sastre, perquè aquest restitueixi 

el dany causat a casa seva, en foradar el dit Julià el costat d'una 
paret que feia de suport de la casa del dit Parés.

Obres perjudicials

1591.09.26
AMH 2471/7Denúncia d'Antic Vinyes, paraire, contra Antic Comadran, 

teixidor de draps, acusant-lo d'usura.

Usura

1591.10.06
AMH 2471/8Joan Barceló, procurador de Galceran de Sarrià, contra Antic Feu, 

pagès, per un deute de 5 lliures relatiu a una pensió de censal mort.

Deute d'un censal
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1591.10.07
AMH 2471/9Antonia, vídua de Pere Parera, contra Galceran Duran, paraire, per 

la cancel·lació d'una empara feta pel dit Duran.

Empara

1591.10.22
AMH 2471/10Esteve Galí, paraire, contra Antic Arús, paraire, per un deute de 7 

lliures i 8 sous.

Deute comercial

1591.10.24
AMH 2471/11Enquesta contra Benet Sala, teixidor de draps, per haver venut una 

llana, suposadament robada a Bernat Balle, sastre.

Robatori de llana

1591.10.25
AMH 2471/12Elionor, vídua de Francesc Rifós, pagès, contra Joan Argemir, 

procurador i curador dels fills i hereus d'Antic Busqueta, paraire, 
per un deute de 54 sous i 5 lliures i mitja de llana vermella.

Deute comercial

1591.10.25
AMH 2471/13Brunet Duran, flassader, contra Joan Sants, teixidor de llana, per 

un deute de 3 lliures deixades en préstec.

Deute d'un préstec

1591.11.05
AMH 2471/14Arne Gravella, abaixador, contra Galceran Duran, paraire, per un 

deute de 13 lliures relatiu al preu de dos quintars de cànem.

Deute comercial

1591.11.16
AMH 2470/4Plica de testimonis rebuts a instància de Francesc Forns, pàgès 

d'Esplugues, en la causa contra Jaume Matalí, pagès de Sant Julià 
d'Altura, per tal de restar exempt de pagar-li els aliments.

Prestació d'aliments

1591.11.16
AMH 2471/15Antoni Rius, causídic de la ciutat de Barcelona i procurador de 

Pere Baldés, moliner de la parròquia de Ripollet, i la seva muller 
Antònia, contra Rafael Duran, paraire de llana, per un deute de 26 
lliures.

Deute comercial

1591.11.18
AMH 2471/16Enquesta contra qui va clavar una bastonada a Guillem Bartra, 

treballador, i el va agredir.

Agressió

1591.12.03
AMH 2471/17Enquesta contra Antic Ametller, pagès de Sant Esteve de 

Palaudàries, per prendre uns diners a Pere Llobateres, pagès de 
Sant Quirze, mentre dormien a casa de Joan Artiga, mestre de 
cases.

Robatori de diners
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1591.12.08
AMH 2471/18Antic Matalí, pagès de Sant Julià d'Altura, contra Joan Pujades, 

àlies Oromir, i Magdalena Pujades, per un deute de 30 lliures de 
pensions d'un violari.

Deute d'un violari

1591.12.18
AMH 2471/19Antoni Ros, paraire de Vilafranca, i la seva muller Antiga, abans 

muller de Bernat Baió, contra els curadors de Feliu, fill del dit 
Baió, perquè aquests es facin responsables d'alimentar Margarida, 
filla pòstuma de Bernat.

Prestació d'aliments

1592.01.16
AMH 2472/1Procés d'execució dels béns d'Antic Font i Joan Fontanet, a 

instància d'Antic Miret, procurador de Joan Canals, pagès de Sant 
Pere de Rubí.

Execució de béns

1592.01.23
AMH 2472/2Enquesta contra Jaume Tapioles, cardador, per apunyalar 

Domènec Paratgí, també cardador, a la casa on habitaven, al carrer 
Nou.

Agressió amb arma blanca

1592.02.01
AMH 2472/3Procés d'execució dels béns i reclam d'Antoni Farrés, pagès, a 

instància de Josep Farrer, ciutadà de Barcelona.

Execució de béns

1592.02.06
AMH 2472/4Ramon Torrella, paraire, contra Joan Sants, teixidor de llana.

Sense adscripció

1592.02.14
AMH 2472/5Enquesta contra Joan Albareda, pagès, per treure el flabiol de la 

boca a un músic mentre ballaven a la plaça de la vila.

Bretolada

1592.03.06
AMH 2472/6Procés informatiu a instància d'Antoni Vernet, teixidor de lli del 

lloc de [Solomàs], diòcesi de Cahors, regne de França, per 
demostrar la seva solteria.

Informació de solteria

1592.04.15
AMH 2472/7Testimonis rebuts a instància de Paula Pi, donzella, filla del difunt 

Jaume Pi, ferrer, per reclamar l'herència del seu pare.

Herències

1592.04.20
AMH 2472/8Enquesta sobre la crema d'una olivera de l'heretat del senyor 

Galceran de Sarrià.

Incendi
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1592.04.22
AMH 2472/9Enquesta contra Climent Roig, pagès de Sant Cugat del Vallès, per 

anar amb un pedrenyal carregat per la plaça de la vila.

Tinença d'armes

1592.05.09
AMH 2472/10Joan Vendrell i Antic Lletget, pagesos i marmessors de Joan 

Llater, àlies Joan Millo, paraire, contra Esteve Marçal, mestre de 
cases, per un deute de 28 lliures relatiu a la compra d'una tela de 
llana.

Deute comercial

1592.05.20
AMH 2472/11Enquesta contra Joan Nachs, paraire de llana, per insultar i agredir 

Joana, muller d'Antoni Boixó, treballador.

Agressió a una dona

1592.05.21
AMH 2472/12Execució dels béns de Miquel Montells, calderer, a instància de 

Magí Torrella, fuster, per tal de satisfer un deute de 50 lliures.

Execució de béns

1592.06.09
AMH 2472/26Procés de subrogració de la tutela de Jaume, fill de Joan Llorenç, 

mestre de cases.*

Subrogació de tutors

1592.06.17
AMH 2472/13Francesc Coll, paraire de llana, contra Joan Labòria, cirurgià de 

Sant Vicenç de Mollet, reclamant-li diners a compte per dos draps.

Deute comercial

1592.06.23
AMH 2472/15Enquesta contra Joan Pujol, teixidor de llana, per apunyalar Joan 

Moysa, de nacionalitat francesa, mentre jugaven a un joc dit 
"catxo".

Agressió amb arma blanca

1592.06.26
AMH 2472/14Enquesta contra Bartomeu Llopart, sastre, i un tal Sobregrau, 

fuster, per escorcollar la casa de Joan Barceló, paraire.

Escorcoll il·legal

1592.06.26
AMH 2472/16Enquesta contra Antic Lletget i Antic Font, pagesos, per arrencar 

uns termes prop del raval Nou.

Arrencament de termes

1592.07.07
AMH 2472/17Enquesta contra Pere Sol, teixidor de lli, i la seva muller per 

injuriar Isabel Orriols, en acusar el seu marit de cometre adulteri 
amb Antiga Vinyals.

Calúmnies
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1592.07.08
AMH 2472/18Galceran de Sarrià, donzell, contra Pere Savinyac, ferrer i 

fidejussor de Nicolau Farrés, per un deute relatiu a pensions d'un 
violari.

Deute d'un violari

1592.07.28
AMH 2472/19Paula, muller de Guillem Badia i filla d'Elionor Gorina, en últimes 

núpcies Fontanet, contra Joan Fontanet, pagès, reclamant el dot 
que havia aportat la dita Elionor.

Restitució de dot

1592.08.27
AMH 2472/21Enquesta contra Antoni Ros, paraire de Vilafranca, per clavar una 

bastonada i dues punyalades a Gabriel Gay, cardador.

Agressió amb arma blanca

1592.08.28
AMH 2472/20Enquesta contra Bartomeu Llobet, paraire de llana, per robar els 

fesols d'un hort de Narcís Amat.

Robatori d'aliments

1592.09.12
AMH 2472/22Miquel Solà, blanquer i sabater de la vila de Granollers, contra 

Joan Pobla, sabater, per un deute de 7 lliures.

Deute comercial

1592.09.22
AMH 2472/23Galceran de Sarrià, donzell de Barcelona, contra Antic Feu, pagès, 

per un deute de 5 lliures de pensió d'un censal.

Deute d'un censal

1592.09.23
AMH 2472/24Enquesta contra els qui han donat bastonades a Joan Vernet, prop 

de la casa de Rafael Solà, al carrer Nou.

Agressió

1592.10.05
AMH 2472/27Procés d'execució dels béns de Guillem Molins, teixidor de lli, a 

instància de Pau Boada, pagès de Sant Pere de Terrassa, tutor i 
curadors dels fills de Bartomeu Llobateres, pagès de Sant Quirze.*

Execució de béns

1592.10.08
AMH 2473/18Procés d'execució dels béns de Francesc Serra Arrupit, pagès, a 

instància de Gaspar Farrer, donzell i procurador d'Arnau Saver, 
forner de Barcelona.

Execució de béns

1592.10.10
AMH 2473/14Procés d'execució dels béns de Jaume Arús, paraire, a instància de 

Joan Tasi, causídic de la vila de Terrassa, procurador dels tutors i 
curadors dels fills i hereus de Bartomeu Llobateres, pagès de la 
parròquia de Sant Quirze.

Execució de béns
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1592.10.12
AMH 2472/25[Jerònima de Calders, donzella de Barcelona, contra Joan Pujades, 

àliàs Oromir, i Pere Ros, sastre], per un deute relatiu a un censal.

Deute d'un censal

1592.10.13
AMH 2473/15Enquesta contra Joan Sants, teixidor de llana, per amenaçar amb 

una daga Jerònima, muller de Ramon Torrella.

Amenaces

1592.10.21
AMH 2473/17Antoni Teixidor, pagès, contra Miquel Lletget, paraire i fidejussor 

de Joan Maura, sastre, per un deute de 10 lliures.

Empara

1592.10.30
AMH 2473/16Pere Savinyac, ferrer, contra Antic Macià, paraire, perquè li 

restitueixi la roba de la seva difunta germana, Aldonça, muller del 
dit Macià.

Restitució de dot

1592.11.12
AMH 2473/22Jaume Gorchs, pagès, contra Pau Bruguera, paraire, com a curador 

subrogat de la filla d'Esteve Soler, fuster, per un deute de 25 
lliures.

Deute comercial

1592.11.22
AMH 2473/21Enquesta contra Joan Mimó, pagès, per haver-se emportat la 

llenya d'un roure que féu tallar Antic Sampsó, moliner, de la seva 
heretat del mas Portell.

Robatori de llenya

1592.12.01
AMH 2473/20Enquesta contra un tal Borrell, pagès, natural de Sant Llorenç 

Savall, per matar un porc propietat de Miquel Matalí, pagès de 
Sant Julià d'Altura.

Mort de bestiar

1592.12.19
AMH 2472/28Testimonis rebuts a instància de Joan Barber, pagès de Barberà, 

per tal de poder provar ésser menor de 23 anys.

Informació de minoria d'edat

1592.12.19
AMH 2473/19Procés d'execució dels béns d'Antic Borrell, pagès de la parròquia 

de Sant Pau de Riu-sec, a instància de Montserrat Planes, 
procurador de Lluís Mateu.

Execució de béns

1592.12.27
AMH 2473/4Enquesta contra Lleonart Pagès, paraire, per robar llenya, prop del 

torrent del Trull, de l'heretat de Jaume Fossar, pagès de Sant 
Vicenç de Jonqueres.

Robatori de llenya
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1593.01.13
AMH 2473/5Enquesta contra Domènec Moysa, teixidor de llana, per agredir 

amb un bordó serrat Miquel Fornés, teixidor de llana.

Agressió

1593.01.13
AMH 2473/6Enquesta contra Guillem Ayter i el seu mosso, un tal Domènec, 

francès, ambdós teixidors de llana, acusats d'haver destrossat un 
teler propietat de Joan Fornés, també teixidor de llana.

Danys a la propietat

1593.01.16
AMH 2474/8Procés de subrogació dels tutors de Joan i Beneta, fills de Joan 

Trescents, pagès francès de la diòcesi de Comenges.

Subrogació de tutors

1593.01.28
AMH 2473/7Enquesta contra Miquel Coll, paraire d'Olot [per incitar a la 

prostitució] Victoria Rabaquer, natural de Martorell.

Prostitució

1593.01.29
AMH 2473/8Enquesta contra Joan Gràcia, moliner, per agredir a bastonades 

Pere Pedragosa, treballador del regne de França.

Agressió

1593.03.03
AMH 2473/9Enquesta contra un tal Miquel, mosso de Jaume Pinós, retorcedor 

de llana, i un tal Sever, mosso de Ramon Baster, teixidor, per 
trencar i espatllar les muralles al raval de Manresa.

Danys a les muralles

1593.03.08
AMH 2473/10Joan Argemir, pagès, contra Joan Galceran Noguera, notari, 

perquè capbrevi tot el que té en senyoria per dit Argemir.

Capbrevació

1593.03.09
AMH 2473/11Enquesta contra Joan Albareda, pagès, per tractar de lladre Joan 

Barceló, paraire de draps, a la plaça Major de la vila.

Calúmnies

1593.03.13
AMH 2473/12Execució feta en la persona i béns de Margarida Arnella, a 

instància de Pere Mata, pagès habitant de Sabadell.

Execució de béns

1593.03.19
AMH 2473/13Joan Argemir, dit de l'Església, contra Rafael Morral, àlies Cirera, 

pagès, perquè capbrevi tots els béns tinguts en senyoria alodial. 
(Conté un altre procés de 1591-1594 de Rafael Morral contra 
Antoni Roquer i altres.)

Capbrevació
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1593.03.24
AMH 2473/1Joan Argemir, dit de l'Església, pagès, contra Andreu Corder, 

perquè capbrevi tots els béns que tingui en alou per dit Argemir.

Capbrevació

1593.03.25
AMH 2473/2Enquesta contra Antoni Julià, sastre, per haver clavat una 

bastonada a Joan Bru, pagès, i a un bou seu, mentre llauraven a les 
hortes de la Garriga.

Agressió

1593.03.31
AMH 2473/3Procés de subrogació dels curadors de Galceran Llobet, fill 

d'Elionor Llobet, vídua, per la mala administració del seu 
patrimoni.

Subrogació de tutors

1593.04.10
AMH 2474/1Plica de testimonis instada per Antic Sampsó, moliner de Sant 

Vicenç de Jonqueres, contra Jaume Fossar, entorn del dret de 
recollir brossa per a les rescloses del molí dit d'en Carbó.

Conflictes agraris

1593.04.16[]
AMH 2473/23Informació rebuda sobre el sacrifici d'un porc mesell fet pel 

carnisser i posteriorment cremat a la plaça de la vila.*

Informació a perpètua memòria

1593.04.23
AMH 2474/2Enquesta contra Francesc Guasch, abaixador, per tractar de 

garrepa i lladre August Bruch, paraire, mentre visuraven un drap 
als estricadors.

Calúmnies

1593.04.28
AMH 2474/3Onofre Parés, arrendatari de les imposicions de la universitat de 

Sabadell, contra Pere Blanxart, paraire, a qui reclama 3 lliures per 
no haver declarat en el termini establert una compra de llana.

Deute fiscal

1593.05.02
AMH 2474/4Enquesta contra Esteve Avellaneda, un tal Antoni, cardador, i 

altres, per apedregar les portes de la casa de Pere Fàbregues, baster.

Danys a la propietat

1593.05.02
AMH 2474/5Enquesta contra Esteve Avellaneda, paraire, i Francesc Esteve, 

àlies Garsula, per intentar robar a casa de Jaume Arnella, cirurgià.

Robatori frustrat

1593.05.05
AMH 2474/7Joan Argemir, dit de l'Església, pagès, contra Joan Argemir, dit de 

la Volta, també pagès, perquè capbrevi totes les possessions que 
tingui en senyoria alodial.

Capbrevació
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1593.05.08
AMH 2474/6Enquesta contra Joan Gràcia, moliner de farina, per tallar un om al 

torrent dit de Sant Nicolau, propietat de Jerònima de Calders, 
vídua.

Tala d'arbres

1593.05.17
AMH 2474/9Enquesta contra Pere Sol, teixidor de lli, per introduir moltes 

escalunyes del terme de Castellar.

Infracció d'ordenances del mercat

1593.07.06
AMH 2474/10Procés d'execució dels béns de Bartomeu Lleopart, sastre, i Onofre 

Parés, boter, a instància de Joan Tasi, procurador de Joana, vídua 
de Joan Prim.

Execució de béns

1593.07.09
AMH 2474/11Procés d'execució dels béns de Beneta, vídua de Jaume Amat.

Execució de béns

1593.07.16
AMH 2474/12Antoni Castanyer, taverner, contra Ramon Burgada per un deute 

relatiu a la compra de vi blanc.

Deute comercial

1593.08.05
AMH 2474/13Plet d'Antic Padró, teixidor de Barcelona, i la seva muller contra 

els cònjuges Salvany, paraires de llana, entorn de la propietat 
d'una casa del raval de Manresa.

Propietat i usdefruit

1593.08.07
AMH 2474/16Joan Labòria, cirurgià de Mollet, contra Lluís Monvert, també 

cirurgià, per un deute de 14 lliures relatiu a cures realitzades.

Honoraris professionals

1593.08.10
AMH 2474/14Enquesta contra Gabriel Quer, pagès, per agredir amb un càvec 

Joana, muller de Jaume Arnella, paraire, quan aquesta arranjava 
l'aigua d'un rec que li havien desviat.

Agressió a una dona

1593.08.17
AMH 2474/15Enquesta contra els qui van arrencar llavors i fesols de l'horta de la 

Garriga.

Robatori d'aliments

1593.08.21
AMH 2474/24Galceran Font, escrivent i procurador de Magdalena Terré i de 

Gualbas, vídua de Joan Terré, contra Antic Lletget, pagès, per un 
deute relatiu al delme.

Delme
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1593.08.25
AMH 2474/23Esteve Galí, paraire de llana, contra Eulàlia, muller de Pere Puig, 

mercer, per un deute de 66 lliures.

Deute comercial

1593.08.30
AMH 2474/21Enquesta contra un tal Moreu dit de Castellterçol, i altres, per 

haver clavat bastonades a Montserrat, muller d'Olivi Ster, paraire.

Agressió a una dona

1593.08.30
AMH 2474/22Enquesta contra Jeroni Torrella, moliner de farina, per injuriar 

Antoni Julià i altres, a l'horta de la Garriga, increpant-los perquè la 
brossa del cànem obturava el rec de seu molí.

Calúmnies

1593.08.31
AMH 2474/20Esteve Galí, paraire, contra Pere Puig, mercer, i la seva muller 

Eulàlia, per un deute de 136 lliures.*

Deute comercial

1593.09.07
AMH 2474/19Enquesta contra Miquel Coll, paraire, per emportar-se de la casa 

de Bernat Company, situada al carrer dit dels Scasots, on habitava 
com a llogater, una taula, una pastera, un torn de filar i altres 
objectes..

Robatori d'objectes diversos

1593.09.16
AMH 2474/18Enquesta contra Antoni Ros, paraire de Vilafranca, per haver 

acusat Antiga, muller de Pere Vinyes, paraire, de lladre, bagassa i 
alcavota.

Calúmnies

1593.09.18
AMH 2474/17Enquesta contra Miquel Coll, paraire, per donar una peça falsa a 

Bertran Casanoves, francès del lloc de Cassagnabèra, diòcesi de 
Comenges, habitant de Sant Julià d'Altura, mentre jugaven a un 
joc de cartes dit el "catxo".

Falsificació de moneda

1593.10.02
AMH 2475/1Assignació d'Esteve Galí, paraire, com a curador i administrador 

dels béns de Gabriel Nuell, fill i hereu universal de Margarida, 
vídua de Pau Nuell.

Assignació de tutors

1593.10.07
AMH 2475/2Procés d'execució dels béns de Joan Pere Trullàs, pagès, a 

instància de Joan Barceló, procurador de Margarida Colomer.

Execució de béns
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1593.10.08
AMH 2475/3Montserrat Estaper, pagès de Santa Maria de Barberà, contra 

Antoni Castanyer, mestre de cases, fidejussor d'Antic Barata, 
pagès, per un deute de 17 lliures.

Deute d'un violari

1593.10.10
AMH 2475/4Enquesta contra els qui han llançat una "ginebrada" a les portes de 

les cases d'Antònia Estany i Montserrat Ster.

Bretolada

1593.10.19
AMH 2475/5Enquesta contra Montserrat Camps, traginer, per maltractar de 

paraula Miquel Lletget, jurat de la vila, que li recriminà en 
diverses ocasions que passés per un camp de la seva propietat, 
vora  la muralla de la vila.

Injúries a l'autoritat

1593.10.24
AMH 2475/7Enquesta contra Antoni Ros, paraire, per robar raïms de la vinya 

de Francesc Gil, pagès de Sant Quirze.

Robatori d'aliments

1593.10.25
AMH 2475/6Enquesta contra Guillem Badia, pagès, per tallar dos pins dels que 

havia concertat amb Joan Fontanet, també pagès.

Tala d'arbres

1593.10.30
AMH 2475/8Enquesta contra Domènec Alirós, sabater francès, habitant de la 

casa de Salvador Mir, també sabater, per haver solat unes sabates 
d'un seu germà, i no pagar res al dit Mir.

Afers gremials

1593.11.05
AMH 2475/9Enquesta contra Mateu de l'Hom, de nacionalitat francesa, per 

robar a Esteve Valls 3 lliures i dotze sous.

Robatori de diners

1593.11.09
AMH 2475/10Enquesta contra Joan Sampsó, moliner de Sant Vicenç de 

Jonqueres, per ferir d'una punyalada Guillem Sa Mata, pastor.

Agressió amb arma blanca

1593.11.09
AMH 2475/11Execució dels béns de Joan Fornés, teixidor, a instància de Joan 

Barceló, causídic, procurador de Guillem Pellicer, sastre de la 
ciutat de Barcelona.

Execució de béns

1593.11.14
AMH 2475/12Enquesta contra Antoni Arús, paraire, i altres, per jugar a jocs 

prohibits a casa del dit Arús armats amb arcabussos i pedrenyals.

Jocs prohibits
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1593.11.15
AMH 2475/13Joan Casalí, mestre de cases, procurador d'Aldonça Codonyà, 

donzella, contra Joan Larua, àlies Poquer, propietari de la casa que 
fou de Pere Codonyac, pare d'Aldonça, perquè satisfaci els drets 
de legítima.

Herències

1593.11.22
AMH 2475/14Enquesta contra Joan Barceló per clavar un cop de puny a 

Bartomeu Lleopart, sastre, al cementiri de la vila.

Agressió

1593.11.27
AMH 2475/15Enquesta contra els qui agrediren a bastonades Joan Blasi, de 

nacionalitat francesa, quan es dirigia amb un matxo carregat de 
blat cap al molí d'en Gràcia.

Agressió

1593.12.06
AMH 2475/16Enquesta contra Antoni Castanyer, taverner, per consentir jugar a 

jocs prohibits.

Jocs prohibits

1593.12.29
AMH 2475/29Enquesta contra un tal Guillem, mosso i aprenent de Joan Pere 

Moret, teixidor de llana, per haver robat un feix de garbons de la 
vinya propietat de Pau Canals, pagès de Sant Esteve de Castellar.

Robatori d'aliments

1593.12.30
AMH 2475/30Enquesta contra Francesc Guasch, abaixador, per emportar-se de 

casa d'Antoni Ros, paraire, dues teles acabades de filar i una altra 
ja començada.

Robatori de robes

1594.02.01
AMH 2475/17Denúncia de Miquel Lletget, paraire i jurat de la vila, contra Joan 

Calçada, mestre de cases i arrendatari de la imposició, per negar-se 
a donar  fermances pel preu de l'arrendament.

Arrendaments comunals

1594.03.09
AMH 2475/18Salvador Ubach, pagès i procurador de Marquesa, vídua de Bernat 

Ribalta, fuster, contra Joan Ribalta, germà de Bernat, també fuster, 
reclamant-li els béns que té del seu difunt marit.

Herències

1594.03.29
AMH 2475/19Testimonis rebuts a instància d'Andreu Pera, corder, sobre el dot 

d'Aldonça, muller d'Esteve Marçal.

Restitució de dot
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1594.06.09
AMH 2475/20Enquesta contra un tal Calvet, àlies Calçada, i Guillem Llobet per 

disparar amb pedrenyals, tot fent "música" a les fadrines de casa 
d'en Balles i fugir del procurador reial.

Bretolada

1594.06.16
AMH 2475/21Enquesta contra Joan Fornés, teixidor, per apropiar-se de cinc 

troques de llana que li havia entregat Miquel Lletget per tal que li 
teixís un drap, les quals foren trobades a l'hort de casa seva.

Apropiació indeguda

1594.06.16
AMH 2475/22Enquesta contra Elisabet, muller de Joan Fornés, teixidor de llana, 

per tractar de garrepa i lladre el procurador reial.

Injúries a l'autoritat

1594.07.12
AMH 2475/23Miquel Tristany, notari, contra Melcior Amat, pagès i hereu de 

Jaume Amat, per un deute de 26 lliures.

Deute comercial

1594.07.31
AMH 2475/24Enquesta contra Gabriel Quer i el seu nebot, Joan Argemir, dit de 

l'Església, ambdós pagesos, per agredir Lluís Esquerré, beneficiat 
de Sant Antoni de Vilanova de Meià, a la plaça de la vila.

Agressió a un clergue

1594.08.03
AMH 2475/25Enquesta contra Ramon Burgada, paraire i taverner, per clavar una 

bocinada a Joan Munt, nunci i procurador fiscal.

Agressió a l'autoritat

1594.08.28
AMH 2475/27Jaume Sanmartí, teixidor de llana, contra Pere Mas, paraire de 

llana, per un deute de 21 rals.

Deute comercial

1594.09.28
AMH 2475/28Bartomeu de Gaià, teixidor de llana, contra Brunet Duran, 

flassader, per un deute relatiu al teixit d'un drap.

Deute comercial

1594.10.07
AMH 2475/26Enquesta contra Joan Marçal, mestre de cases, per pegar Antiga, 

muller de Ramon Soler, quan aquesta li reclamava un llençol que 
li havia deixat.

Agressió a una dona

1594.10.11
AMH 2476/1Enquesta contra Bartomeu de Gaià, teixidor de llana, per dir 

paraules injurioses contra el procurador reial.

Injúries a l'autoritat
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1594.11.13
AMH 2476/2Enquesta contra Rafaela, muller de Bernat Company, teixidor de 

lli, per tractar de lladre i traïdor Bartomeu Roca, paraire.

Calúmnies

1594.11.29
AMH 2476/3Antic Arús, procurador de Joan Vendrell, pagès, contra Pere Mas, 

paraire i procurador de Violant Mas, la seva mare, per un deute de 
4 lliures.

Deute

1594.12.12
AMH 2476/4Enquesta contra els qui dispararen contra Pere Gay i Silvestre 

Mimó, ambdós teixidors, i Feliu Vallcorba i Joan Costa, àlies 
Botifarró, ambdós paraires, al carrer de la Rutlla.

Agressió amb arma de foc

1594.12.18
AMH 2476/5Enquesta contra Esteve Vergés, Damià Font i un tal Rafael, criat 

de Jaume Feu, tots paraires, per disparar amb un pedrenyal contra 
Pere Grimalt, també paraire.

Agressió amb arma de foc

1595.01.03
AMH 2476/8Enquesta contra Jaume Turull, paraire, per tractar de lladre Feliu 

Vallcorba, també paraire, a la plaça de la vila.

Calúmnies

1595.01.09
AMH 2476/9Enquesta contra la filla de Pere Puig, mercer, per haver robat una 

camisa a Esperança, muller d'Esteve Feu.

Robatori de robes

1595.01.24
AMH 2476/10Enquesta contra Salvador Canyameres, paraire, per portar una 

escopeta amb la metxa encesa i anar disfressat i amb una màscara.

Ús d'armes de foc

1595.01.24
AMH 2476/11Valentí Quer, paraire, contra Antic Arús, també paraire, en 

reclamació d'uns diners deguts per aparellar un drap.

Deute comercial

1595.02.02
AMH 2476/12Enquesta contra Antic Sala, paraire, per disparar accidentalment 

contra Baptista Folch, pagès, mentre jugaven de camí cap a un 
trull d'oli propietat del dit Folch.

Accident amb arma de foc

1595.02.21
AMH 2476/13Denúncia de Pere Pla, teixidor, contra Miquel Lletget, paraire, per 

retenir el pagament de 10 rals.

Apropiació indeguda
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1595.02.22
AMH 2476/14Enquesta contra Brunet Duran, teixidor de llana, per clavar una 

bocinada a Benet Sala, també teixidor de llana.

Agressió

1595.02.23
AMH 2476/15Joan Casalí, mestre de cases, contra Joan Larrua, àlies Poquet, 

traginer, en empara d'un drap.

Empara

1595.03.10
AMH 2476/16Salvador Estrany,  porter reial de la Cort del Mestre Racional, 

contra els jurats i síndics de la universitat de Sabadell, procedint a 
una execució de béns per valor de 500 ducats.

Execució de béns

1595.03.28
AMH 2476/17Enquesta contra Samsó Porta, teixidor, per haver donat una 

punyalada a Joan Pujol, també teixidor.

Agressió amb arma blanca

1595.04.13
AMH 2476/18Procés d'execució dels béns de Joan i Bartomeu Quer a instància 

de Pere Brugada, paraire de Terrassa i procurador de Joan Barata, 
pagès de Sant Joan de Matadepera.

Execució de béns

1595.04.15
AMH 2476/19Procés d'execució dels béns d'Eulàlia, vídua de Brunet Duran, 

flassader, a instància de Joan Galí, pagès de Polinyà.

Execució de béns

1595.04.28
AMH 2476/20Procés d'execució dels béns d'Eulàlia, vídua de Brunet Duran, 

flassader, a instància de Joan Fatjó, teixidor, per un deute de 9 
lliures i 4 sous.

Execució de béns

1595.05.01
AMH 2476/22Enquesta contra Joan Arús, àlies Seyet, per clavar puntades de peu 

a Jaume Cristòfol, fill d'Anna, vídua de Celdoni Cristòfol, teixidor 
de llana.

Agressió

1595.05.17
AMH 2476/21Enquesta contra Pere Ramon, paraire, per intentar agredir Joan 

Calçada, mestre de cases.

Agressió

1595.06.01
AMH 2476/23Margarida, muller de Baptista Vigo, fargaire, contra Jaume 

Canals, pagès de Sant Julià d'Altura, en reclamació de 16 
càrregues de carbó, valorades en 8 lliures.

Deute comercial
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1595.06.11
AMH 2476/24Enquesta sobre l'assassinat de Domènec Paretgí, cardador, el cos 

del qual fou trobat davant del portal de Nostra Senyora.

Assassinat

1595.06.16
AMH 2476/25Denúncia de Joan Coret, pastor i mosso de Salvador Arimon, àlies 

Roqueta, contra Joan Roig, carnisser del moltó, el qual l'agredí per 
negar-se a retirar el bestiar.

Agressió

1595.06.27
AMH 2476/26Enquesta contra un fill d'Antiga Soler per tractar de bagassa 

Beneta, muller d'Antic Amat, traginer.

Calúmnies

1595.06.29
AMH 2476/6Enquesta contra Bernat Fajula, Antic Comadran, Jaume Favaró, 

Joan Blanch, Pere Suís i un tal Sardanya per disparar trets de 
pedrenyal al raval de Manresa.

Ús d'armes de foc

1595.07.21
AMH 2476/7Enquesta contra Antic Serra, sotsveguer del Vallès, per procedir 

criminalment contra Joan Font, moliner de farina de Barberà, cosa 
que corresponia a la jurisdicció de Sabadell.

Jurisdicció

1595.08.03
AMH 2477/1Enquesta contra Pere Vilanova, àlies Peu Descalç, per clavar dues 

punyalades a Montserrat Canut, pagès de Santa Maria d'Artés, 
arran d'una partida de cartes.

Agressió amb arma blanca

1595.08.09
AMH 2477/2Procés d'execució dels béns d'Esteve Feu, negociant, a instància de 

Joan Bonaventura Vidal.

Execució de béns

1595.08.10
AMH 2477/3Joan Restrany, aposentador de la companyia de Jaume Bordoy, 

contra Jaume Antic Carranca, pagès de Martorelles, per negar-se a 
allotjar uns soldats a casa seva i no reconèixer l'autoritat del jurat.

Resistència a l'autoritat

1595.08.17
AMH 2477/4Enquesta contra Jaume Mates, teixidor, per agredir amb una daga 

Joan Marçal, mestre de cases, el qual assentava unes bigues de la 
casa de dit Mates.

Agressió amb arma blanca
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1595.08.27
AMH 2477/6Enquesta contra Montserrat Moret, retorcedor de llana, per prendre 

terra d'un pati propietat de Pere Fàbregues per tal d'edificar una 
casa.

Apropiació indeguda

1595.08.28[]
AMH 2477/5Enquesta contra uns homes encaputxats que van matar les polles i 

els pollastres que el notari Tristany tenia a l'era de Joan Bru.

Mort d'aviram

1595.09.09
AMH 2477/8Enquesta sobre el robatori d'una burra propietat de Bernat 

Vallcorba, dit de la Serra, pagès de Sant Julià d'Altura.

Robatori d'animals

1595.09.18
AMH 2477/9Testimonis rebuts a instància d'Onofre Capdevila, rector de Sant 

Pau de Riu-sec, en la causa contra els cònjuges Montrodon entorn 
dels delmes deguts.

Delme

1595.10.01
AMH 2477/12Antic Corbera, paraire, contra Silvestre Fulló, clavari del pallol, 

per tal que li restitueixi 3 lliures que li deixà.

Deute d'un préstec

1595.10.06
AMH 2477/11Joan Moragues, teixidor, contra Joan Barceló, paraire, en 

reclamació d'un deute per serveis prestats.

Deute comercial

1595.10.17
AMH 2477/10Enquesta contra Joan Attane, paraire, per clavar una bocinada a 

Guillem Carreres, ferrer, ambdós de nacionalitat francesa.

Agressió

1595.11.14
AMH 2477/13Enquesta contra Clara, muller d'un tal Joan, sastre, per robar llana 

a Antoni Julià, sastre i paraire.

Robatori de llana

1595.11.14
AMH 2477/14Enquesta sobre el robatori d'un drap de llana propietat d'Antic 

Esteve, abaixador.

Robatori d'un drap

1595.11.21
AMH 2477/15Enquesta contra Joan Vergés, paraire, per pegar Miquel Fornés, 

teixidor de llana, amb un bordó serrat.

Agressió
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1595.11.24
AMH 2477/16Pere Fàbregues, baster i paraire, i la seva muller Elisabet contra els 

tutors i curadors dels fills d'Antic Argemir, entorn dels drets sobre 
un pati situat al raval.

Propietat i usdefruit

1595.12.14
AMH 2477/17Enquesta contra Rafael Sallarès, pagès  de Talamanca, per haver 

robat set porcs de Pere Joan Bussanyà, batlle de Moià.

Robatori d'animals

1596.01.11
AMH 2477/18Procés d'execució dels béns de Pere Fàbregues, baster, a instància 

de Rafael Lladó, procurador de Pau Jordà, mercader de Barcelona.

Execució de béns

1596.01.26
AMH 2477/19Enquesta sobre el robatori d'unes rajoles dels estricadors de la vila.

Robatori de rajoles

1596.01.30
AMH 2477/20Joan Pujades, àlies Oromir, procurador de Silvestre Arnella, 

doctor en medicina, contra Bernat Fajula, teixidor de llana, per un 
deute de 11 lliures i 6 sous.

Deute comercial

1596.02.08
AMH 2477/21Procés d'execució dels béns de Pere Melcior March, retorcedor de 

llana, i Jaume Salvany, pagès, a instància de Rafael Lladó, 
causídic de la ciutat de Barcelona, procurador dels pupils d'Antic 
Alzina.

Execució de béns

1596.02.26
AMH 2477/7Enquesta contra Damià Llobet, pagès, per llaurar les terres del mas 

Perelló, sense permís de Feliu Duran, propietari del dit mas, i 
sembrar-hi civada

Usurpació de terres

1596.02.27
AMH 2478/1Enquesta contra Antoni Ros, paraire, per dir paraules deshonestes 

a Antoni Arús, lloctinent de Damià Fulló, procurador reial.

Injúries a l'autoritat

1596.02.27
AMH 2478/2Enquesta contra Jaume Farrés, àlies lo Morèn de Muntanya, i Joan 

Malet, ferrer, per agredir amb una daga Gabriel Sala, teixidor, i 
Damià Font, paraire.

Agressió amb arma blanca

1596.02.28
AMH 2478/3Enquesta contra Baltasar Homet, de Polinyà, i Montserrat Umbert, 

habitant de Sabadell, ambdós sabaters, per pegar amb un 
pedrenyal Pau Oller, paraire de llana.

Agressió
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1596.03.06
AMH 2478/4Galceran de Sarrià, donzell de Barcelona, contra Jaume Aymerich, 

paraire, perquè aquest capbrevi i reconegui unes peces de terra i 
pagui 29 anyades.

Capbrevació

1596.03.10
AMH 2478/5Enquesta contra Pau Oller, d'Esparraguera, Damià Font i Antoni 

Esteve, tots paraires, Bernat Cases, Lluís Montvert, cirurgià, 
Gabriel Sala i Joan Llobet, ambdós teixidors, per endur-se una 
dona de l'hospital i forçar-la.

Violació

1596.03.23
AMH 2478/6Procés d'execució dels béns de Pere Fàbregues, baster i paraire, a 

instància d'Antic Vinyes, procurador d'Augustí Bruc, paraire.

Execució de béns

1596.03.26
AMH 2478/7Enquesta contra Francesc Guasch, abaixador, per acusar Bartomeu 

Sagiter, paraire, d'haver-li robat llana.

Calúmnies

1596.03.30
AMH 2478/8Enquesta contra Joan Carreres, àlies lo Regatxo, fadrí de tretze 

anys de Puigcerdà, per furtar 6 rals a Salvador Tous, revenedor de 
la ciutat de Barcelona.

Robatori de diners

1596.04.26
AMH 2478/9Enquesta contra els germans Joan i Antic Calçada per insultar i 

agredir Joan Marçal, mestre de cases.

Agressió

1596.05.07
AMH 2478/10Silvestre Arús, paraire, contra Gabriel Quer, curador dels fills de 

Galceran Duran, per un deute de 4 lliures relatiu a tres anyades de 
censos.

Deute de censos

1596.05.07
AMH 2478/11Enquesta contra els cònjuges Esteve i els germans Benet i Gabriel 

Sala, per robar dues gallines de Antic Arús, paraire.

Robatori d'animals

1596.05.25
AMH 2478/12Enquesta contra un tal Bernat, jove mosso de Lluís Monvert, 

ambdós barbers, per treure un pedrenyal i fugir del procurador 
reial.

Resistència a l'autoritat
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1596.05.30
AMH 2478/13Testimonis rebuts a instància de Galceran de Sarrià, donzell 

habitant de Barcelona, procurador de Jerònima de Planella i 
d'Aymerich, baronessa de Talamanca, sobre el robatori d'un 
forment portat a Sabadell.

Robatori d'aliments

1596.05.31
AMH 2478/14Procés d'execució dels béns de Lluís Montvert, barber, a instància 

de Bartomeu Llobet, paraire.

Execució de béns

1596.06.28
AMH 2478/15Enquesta contra Pere Ramon, carnisser de la vila, per agredir amb 

un tallant  Adrià Estrada, treballador francès, en reclamar-li aquest 
uns diners deguts.

Agressió amb arma blanca

1596.07.05
AMH 2478/16Enquesta contra Ramon Burgada, paraire, per clavar una bocinada 

i amenaçar amb una daga Antoni Salvany, sastre.

Agressió

1596.07.18
AMH 2478/17Enquesta contra Miquel Fornés, teixidor habitant de Sabadell, per 

apropiar-se de dues [vies] d'una tela de Melcior Amat.

Estafa

1596.07.25
AMH 2478/18Enquesta contra Pere Gay, Silvestre Mimó i Arnau Colom, tots 

teixidors, per robar garbes i civada de l'era de Joan Argemir, dit de 
l'Església.

Robatori d'aliments

1596.08.13
AMH 2478/19Feliu Duran, pagès, contra Damià Llobet, també pagès, perquè 

aquest no pertorbi la possessió del dit Duran sobre el mas Perelló 
de Sant Vicenç de Jonqueres.

Propietat i usdefruit

1596.08.17
AMH 2478/20Antic Barba, curador dels béns de Joana Ametller, de Castellar, 

contra Gabriel Bolló, paraire, per un deute relatiu a un censal.

Deute d'un censal

1596.09.08
AMH 2478/21Enquesta contra Esteve Vergés, Sebastià Torrella, Jaume Oliveres, 

Montserrat Umbert, i altres, per llançar pedres i disparar amb 
pedrenyal contra Jaume Calvet, paraire.

Agressió amb arma de foc
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1596.09.12
AMH 2478/22Enquesta contra els germans Jaume i Montserrat Camps, paraires, 

els quals foren trobats, prop del camí de Granollers, armats amb 
pedrenyals i amb una cistella de raïm i una carabassa tendra.

Robatori d'aliments

1596.09.17
AMH 2478/23Beneta i el seu fill Melcior Amat contra Gabriel Quer, paraire, 

perquè capbrevi totes les possessions que té pels dits Amat.

Capbrevació

1596.09.28
AMH 2478/24Pau Barba, àlies Canals, pagès de Sant Vicenç de Jonqueres, 

contra Jeroni Torrella, moliner, perquè aquest li restitueixi els 
danys causats en fer un nou rec.

Conflictes d'aigües

1596.09.30
AMH 2478/25Enquesta contra Gabriel Aymerich, àlies lo Postillo, i altres, per 

jugar a casa del nunci Joan Munt a un joc dit el "quinzet" i 
desobeir una crida del procurador reial.

Jocs prohibits

1596.10.29
AMH 2478/26Enquesta contra tres individus que dispararen contra Esteve 

Avellaneda i la seva família.

Agressió amb arma de foc

1596.11.05
AMH 2478/27Sebastià Arús i Antic Amat, ambdós paraires, contre Bartomeu 

Alzina, pagès Polinyà, per un deute corresponent a la compra de 
carbó.

Deute comercial

1596.12.10
AMH 2478/28Enquesta contra Miquel Lletget, paraire, per clavar un cop de 

pedrenyal a Joan Sampsó, pastor, a qui recriminava per no guardar 
prou bé el bestiar.

Agressió

1596.12.28
AMH 2479/1Enquesta contra Miquel Rossell, fadrí de la vila de Guissona, 

acusat de diversos robatoris.

Robatori de robes

1597.01.28
AMH 2479/2Procés d'execució dels béns de Ermengard Serra, pagès, a 

instància de Francina, vídua d'Antoni Gorina, corredor d'orella de 
Barcelona.

Execució de béns

1597.02.03
AMH 2479/3Enquesta contra Antoni Castanyer, hostaler, per jugar en 

companyia d'altres a un joc anomenat el "tiro".

Jocs prohibits
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1597.02.11
AMH 2479/4Procés de subrogació dels curadors dels fills i hereus de Jaume 

Feu, pagès.

Subrogació de curadors

1597.02.20
AMH 2479/5Enquesta contra Galceran Moragues, corder d'Olot, Bartomeu Pla, 

Andreu Alzina, pagès de Lliçà d'Amunt i Joan Pagès, boter de 
Granollers, acusats de la venda d'un béns mobles robats a l'encant 
públic.

Venda de béns robats

1597.03.26
AMH 2479/6Joan Casalí, mestre de cases, contra Antoni Tet, aprenent a casa 

del dit Casalí, reclamant-li 22 lliures i la restitució dels danys 
causats per incomplir el contracte d'aprenentatge.

Despeses d'aprenent

1597.04.17
AMH 2479/7Enquesta contra un tal Jaume, francès, per agredir amb un bordó 

Antoni, fill de Guillem de Nat, també francès.

Agressió

1597.05.01
AMH 2479/8Enquesta contra els tres individus que apedregaren les cases de 

Pere Cabanyes, àlies Morral, i de Joan Vila, les finestres de la 
rectoria i espatllaren els escorxadors de les carnisseries de la vila.

Danys als escorxadors

1597.05.03
AMH 2479/9Enquesta contra Antoni Sales, cardador francès del bisbat de 

Llemotges, per anar armat amb un pedrenyal.

Tinença d'armes

1597.05.23
AMH 2479/11Enquesta contra Joan Vernet, dit Joan Gras, per tallar un arbre  de 

l'hort de Ramon Cortias, paraire.

Tala d'arbres

1597.05.29
AMH 2479/10Plica de testimonis a instància de Pere Ramon, paraire de Sabadell 

i habitant de Ripollet, contra Antic Ramon, pagès de Ripollet i 
familiar del Sant Ofici, entorn dels béns del seu pare, mort sense 
testar.

Herències

1597.06.01
AMH 2479/12Enquesta contra Joan Larch, teixidor francès habitant de Terrassa, 

per portar pedrenyal i clavar bastonades a Llorenç Luis, teixidor, 
també francès.

Agressió
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1597.06.24
AMH 2479/13Enquesta contra Esteve Dostés, teixidor de llana francès, per 

passejar-se armat per la vila.

Tinença d'armes

1597.07.07
AMH 2479/14Enquesta contra Josep Lluís, treballador de Torres de Segre, per 

robar un sarró amb diners a Arnau Calvet, també treballador.

Robatori de diners

1597.08.09
AMH 2479/15Joan Boixó, carreter de Barcelona, contra Bartomeu Roca, Pasqual 

Moret i Pere Calçada, com a curadors de Jaume Feu, per un deute 
de 40 rals d'uns diners que deixà a Antic Feu.

Deute d'un préstec

1597.10.07
AMH 2479/16Enquesta contra Antoni del Bosch, calderer francès, per tractar de 

bagassa i mala dona Filipa, muller de Miquel Muntells, també 
calderer.

Calúmnies

1597.10.11
AMH 2479/17Enquesta contra Jaume del Bosch, calderer francès, per agredir 

amb una daga Jaume Carner, pagès de Sant Quirze, al mercat de la 
vila.

Agressió amb arma blanca

1597.10.15
AMH 2479/18Enquesta contra Salvador Arimon, àlies Roqueta, pagès, per 

espatllar un "transtallador" del rec monar del molí fariner de Joan 
Font de Barberà.

Danys al rec monar

1597.10.22
AMH 2479/19Enquesta contra Jaume Camps, paraire, per robar 15 rals de la 

butxaca de Pau Esteve, paraire.

Robatori de diners

1597.11.03
AMH 2479/20Enquesta contra Jaume Jerònim i Esteve Avellaneda, ambdós 

paraires, per disparar un tret de pedrenyal contra la casa del 
procurador reial.

Agressió a l'autoritat

1597.11.07
AMH 2479/21Enquesta contra Ramon Llobet, teixidor de llana, per robar nesples.

Robatori d'aliments

1597.11.07
AMH 2479/22Enquesta contra els qui robaren cols de l'hort de Joan Daviu, 

paraire, i contra Antic Ramoneda, també paraire, i un tal Sol, 
teixidor de lli, per robar fruites i verdures dels horts de Montserrat 
Moret, retorcedor de llana.

Robatori d'aliments
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1597.11.07
AMH 2479/23Enquesta contra els qui robaren capons i gallines de l'hort del 

senyor Galceran de Sarrià, donzell.

Robatori d'animals

1597.11.07
AMH 2479/29Joan Calçada, arrendatari de les imposicions de la vila, contra 

Onofre Fontanet, paraire, per haver comprat i abaratit unes cardes i 
no pagar el dret de la imposició.

Deute fiscal

1597.11.18
AMH 2479/24Enquesta contra Joan Vendrell, pagès, que en el consell general de 

la vila va tractar Antoni Arús, jurat segon, de garrepa i l'acusà de 
"donar paraules falses" al consell.

Injúries a l'autoritat

1597.11.21
AMH 2479/25Pau Lletget, beneficiat de l'església de Sant Feliu de Sabadell, 

contra Bartomeu Roca, Pasqual Moret, Pere Calçada i Joan Maura, 
tutors dels fills de Jaume Feu, perquè aquests capbrevin totes les 
possessions que tenen per dita església.

Capbrevació

1597.11.29
AMH 2479/26Enquesta contra Pere Farrer, revenedor, per haver comprat 

volateria al mercat abans de la una del migdia.

Infracció d'ordenances del mercat

1597.12.09
AMH 2479/27Enquesta contra Joan, àlies Poquet, fill de Joan Larua, per llançar 

una pedra al cap de Joan Estaper, paraire.

Agressió

1597.12.09
AMH 2479/28Enquesta contra Feliu i Bartomeu Vallcorba, Bertran Fau, Joan i 

Esteve Dostés, Miquel Bru, Francesc Duran, Joan Argemir, 
Gabriel Aymerich i Mateu Torrella, per sortir de la vila a jugar a 
cartes en hora de missa, contravenint crides reials.

Jocs prohibits

1597.12.14
AMH 2479/30Enquesta contra Nicolau Fadó, paraire, i Nicolau, fill d'un tal 

Roig, sabater, per robar llenya de les hortes de Pere Bartro, 
moliner.

Robatori de llenya

1598.02.11
AMH 2480/1Procés d'execució dels béns de Jaume Aymerich, paraire, a 

instància de Benet Vilar, causídic de la ciutat de Barcelona, 
procurador de Gabriel Planes, mercader de Barcelona.

Execució de béns
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1598.03.25
AMH 2480/2Enquesta contra Jaume Llobet, sabater, per robar diferents objectes 

d'una caixa propietat de Joan Riera, ferrer, i Blasi Badia, sastre 
francès.

Robatori d'objectes diversos

1598.03.29
AMH 2480/6Enquesta contra Antoni Marçal per agredir d'una ganivetada i a 

cops de pedra Guillem Bru, paraire.

Agressió amb arma blanca

1598.04.18
AMH 2480/3Procés d'execució del béns de Guillem Jordà, Jaume del Bosch i 

Esteve Jordà, tots calderers, a instància d'Antoni Fuster i Joan 
Pont, també calderers de Barcelona.

Execució de béns

1598.05.09
AMH 2480/5Enquesta contra Joan Calçada i Nicolau Fadó, ambdós paraires, 

per haver robat faves i alls de Bartomeu Anglada, pagès.

Robatori d'aliments

1598.06.02
AMH 2480/7Pere Roig, daguer, contra Pere Font, paraire, per un deute de 15 

sous relatiu a tres anyades.

Deute comercial

1598.06.16
AMH 2480/8Joan Barceló, paraire, contra Joan Antic Corbera, també paraire, 

per un deute de 3 lliures i 8 sous corresponents a 15 saques de 
llana.

Deute comercial

1598.06.16
AMH 2480/9Enquesta contra Joan de la Bartra, teixidor, per llançar una 

pedrada a Magdalena, criada d'Antoni Puig, paraire.

Agressió a una dona

1598.06.30
AMH 2480/10Procés d'execució dels béns d'Esteve Borrull, paraire, a instància 

de Francesc Roca, negociant de la ciutat de Barcelona.

Execució de béns

1598.09.15
AMH 2480/11Enquesta contra Joan Font i Montserrat Torras, germanastres i 

moliners de farina de Barberà, per intentar robar llenya de 
Salvador Arimon.

Robatori de llenya

1598.09.18
AMH 2480/12Procés de subrogació de Feliu Duran i Damià Fulló, curadors de 

Feliu Baió, essent substituïts per Joan Homet, pagès de Polinyà, 
oncle seu, i Joan Antic Corbera.

Subrogació de tutors
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1598.09.28
AMH 2480/13Enquesta contra Joan Llenes, àlies Serdanya, teixidor, per robar 

palla de Pere Cabanyes, àlies Morral, pagès.

Robatori de palla

1598.10.08
AMH 2480/14Enquesta sobre l'assassinat de Pere de Sant Ramon, mosso de 

Francesc Farrer de Bossegós, pagès i hostaler, al camí de 
Granollers.

Assassinat

1598.10.27
AMH 2480/15Bartomeu Roca, paraire, sol·licita ser exempt del càrrec de tutor i 

curador dels fills de Jaume Feu, pagès i paraire, per ésser creditor 
dels béns de dits pupils.

Excusació de tutor

1598.10.31
AMH 2480/16Salvador Carranca, àlies Balmes, pagès de Sant Vicenç 

d'Espinelves, tutor i curador dels pupils de Jaume Antic Carranca, 
pagès de Martorelles, contra Jaume Bellsolà, pagès de Santa 
Perpètua de Mogoda, per un deute relatiu a la venda d'un bou.

Deute comercial

1598.11.07
AMH 2480/17Enquesta sobre el robatori d'una somera.

Robatori d'animals

1598.11.22
AMH 2480/18Enquesta contra Miquel Massaguer, jove pagès de Santa Maria de 

Valldoreix, terme de Sant Cugat, per haver robat tres relles d'un 
camp anomenat les Planes d'en Canut.

Robatori d'eines de camp

1598.11.28
AMH 2480/19Enquesta contra Antoni Castanyer, mestre de cases, per robar 

llenya del bosc de Violant, vídua de Bartomeu Sallent, pagès de 
Sant Julià d'Altura.

Robatori de llenya

1598.11.30
AMH 2480/20Enquesta contra Climent, fill de Francesc Torres, pagès, per 

llançar una pedrada a Joan Guasch, paraire allotjat a la casa 
d'Antoni Ros.

Agressió

1598.12.05
AMH 2480/21Antic Torrella, pagès de Sant Vicenç de Jonqueres, contra Jaume 

Daví, Antoni Roca i Jaume Rossinyol, tots ells pagesos de Sant 
Llorenç Savall, per un deute relatiu a un censal.

Deute d'un censal
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1598.12.10
AMH 2480/22Enquesta contra Antoni Castellnou, àlies Rapet, per robar una capa 

del seu amo, Pere Ramon.

Robatori de robes

1598.12.20
AMH 2480/4Enquesta contra Antoni Boixó, àlies Xarreta, treballador, per robar 

naps d'un hort d'en Jaume Galí, paraire.

Robatori d'aliments

1599.01.14
AMH 2481/1Enquesta a instància d'Antoni Arús, paraire, contra Esteve 

Avellaneda, Jaume Esteve i Antic Arnella, apotecari, per emportar-
se Joana, la seva criada, amb l'excusa d'una carta falsa, i denúncia 
contra dita Joana per robar unes culleres de plata.

Robatori d'objectes diversos

1599.01.28
AMH 2481/2Enquesta contra Jaume Aymerich, paraire, per tractar de lladre 

Antoni Castanyer, mestre de cases i taverner.

Calúmnies

1599.01.29
AMH 2481/3Joan Moret, teixidor, contra Elisabet, vídua de Bartomeu Llopart, 

sastre, a qui reclama 13 lliures de 3 lluïsmes.

Lluïsmes

1599.02.06
AMH 2481/4Procés informatiu a instància de Joan Rosotxo, pagès francès de la 

parròquia de Sant Robert, diòcesi d'Agen.*

Informació a perpètua memòria

1599.02.13
AMH 2481/5Procés d'execució dels béns de Jaume Farreres, pagès, a instància 

de Joan Borrell, pagès de Sant Pau de Riu-sec.

Execució de béns

1599.02.15
AMH 2481/6Gaspar Fayàs, cirurgià, contra Antoni Castanyer, mestre de cases, 

per un deute de 28 de dietes i cures.

Honoraris professionals

1599.02.19
AMH 2481/7Enquesta sobre un tret de pedrenyal rebut per Joan March, paraire.

Agressió amb arma de foc

1599.03.05
AMH 2481/8Enquesta contra Jeroni Torrella, moliner, per clavar una bocinada 

a Jaume Mata, teixidor i retorcedor de llana.

Agressió

1599.04.14
AMH 2481/9Enquesta contra Bartomeu Vallcorba, paraire, i Antic Calvet i Joan 

Barau, teixidors, per clavar una estocada a Francesc Clarà, tambè 
teixidor.

Agressió amb arma blanca
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1599.04.17
AMH 2481/10Enquesta sobre l'agressió comesa contra Roger Gay, teixidor, ferit 

al genoll d'una estocada mentre acompanyava el seu amo, Jaume 
Genescar, quan es trobaven a l'era de la senyora de Calders.

Agressió amb arma blanca

1599.04.21
AMH 2481/11Procés de subrogació dels tutors de Pere, fill de Lluís Ubach, atès 

que té dinou anys i està capacitat per administrar el seu patrimoni.

Subrogació de tutors

1599.04.27
AMH 2481/12Joan Barceló, paraire, contra Joan Rovira, teixidor, per un deute de 

3 lliures com a fermança a Jaume Ribot, paraire de Barcelona.

Deute comercial

1599.04.30
AMH 2481/13Procés d'execució dels béns de Francesc Serra, pagès, a instància 

de Maties Sabater, causídic i procurador de Francesc de Monclús, 
donzell habitant de Barcelona.

Execució de béns

1599.05.03
AMH 2481/14Enquesta contra la criada de Francesc Ferrer, pagès, per robar-li 

dos anells d'or.

Robatori de joies

1599.05.04
AMH 2481/15Enquesta contra Jaume Pomés i altres per jugar a cartes a una 

vinya de Galceran de Sarrià.

Jocs prohibits

1599.05.17
AMH 2481/16Enquesta contra Pere Roig, daguer, per tractar de lladre Joan 

Soler, teixidor.

Calúmnies

1599.06.08
AMH 2481/17Enquesta contra els fadrins que es burlaren de Francesc Miró, 

treballador de la ciutat de Girona.

Burles

1599.06.19
AMH 2481/18Enquesta contra Bernat Fajula, teixidor, per emportar-se pedres de 

la casa de Damià Llobet, pagès.

Robatori de pedres

1599.07.02
AMH 2481/19Ermengard Parés, prevere de l'eslésia de Sant Feliu, contra Andreu 

Corder, corder, sobre els censos a percebre d'una terra del mas 
Oller.

Deute de censos
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1599.07.05
AMH 2481/20Francesc Borrell, pagès de la parròquia de Sant Julià d'Altura, 

contra Gabriel Salvany, paraire, per un deute relatiu a un censal.

Deute d'un censal

1599.07.07
AMH 2481/21Nomenament d'Anna, vídua de Gabriel Sala, teixidor, com a 

curadora de la seva filla Paula Jerònima.

Assignació de tutors

1599.07.08
AMH 2481/22Jerònima, muller de Pere Esteve, paraire, i vídua de Miquel Sala, 

contra Anna, vídua de Gabriel Sala i nora seva, perquè aquesta es 
faci càrrec d'un deute contret pel seu fill amb Joan Fonollet, relatiu 
a la compra de dues saques de llana.

Deute comercial

1599.07.09
AMH 2481/23Denúncia de Pere Suís, paraire, contra Salvador Canyameres i 

Salvador Mir, arrendataris de les imposicions de la vila, per haver-
li imposat sense cap causa un ban.

Arrendaments comunals

1599.07.12
AMH 2481/24Enquesta contra Antoni Lavernia, calderer francès, per robar 16 

lliures a Miquel Muntells, també calderer.

Robatori de diners

1599.07.14
AMH 2481/25Procés d'execució dels béns del difunt Benet Sala, teixidor de 

llana, a instància de Joan Barceló, paraire de llana.

Execució de béns

1599.07.15
AMH 2481/26Enquesta contra Joan Ros, paraire, i altres, per robar diners i 

diversos objectes de l'església de Sant Feliu de Sabadell.

Robatori a l'església

1599.07.16
AMH 2481/27Procés d'execució dels béns de Francesc Serra, pagès, a instància 

de Joan Pampalona, procurador de Joan Prats Narbona, negociant, 
ambdós ciutadans de Barcelona.

Execució de béns

1599.07.17
AMH 2481/28Enquesta contra Pere Moret, retorcedor de llana, acusat d'assaltar 

una filla d'en Padró de Sentmenat i trencar-li la filosa que duia.

Agressió a una dona

1599.07.18
AMH 2482/1Enquesta sobre el robatori de diverses peces de roba comès a la 

casa de Salvador Arimon, àlies Roqueta, pagès, per Joan Miquel 
[Eugater], minyó d'Osca d'uns 15 anys d'edat.

Robatori de robes
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1599.07.23
AMH 2482/2Joan Oliveres, teixidor, contra Miquel Lletget, paraire, per un 

deute de 6 lliures i 12 sous.

Deute

1599.07.31
AMH 2482/3Miquel Muntells contra Antoni Lavernia, socis calderers, per 

apropiar-se indegudament de 16 lliures.

Apropiació indeguda

1599.09.03
AMH 2482/4Enquesta contra Damià Font, paraire, per saltar les muralles de la 

vila en temps de pesta, contravenint la crida del procurador reial.

Pesta

1599.09.09
AMH 2482/5Enquesta contra els qui tallaren les llavors de cànem d'un hort  de 

l'Horta Novella que Bertran Adua, sastre, tenia arrendat a Pere 
Manent, pagès de Sant Vicenç de Jonqueres.

Robatori de cànem

1599.09.15
AMH 2482/6Joan Argemir, pagès, contra Jaume Aymerich, àlies Banyaloca, 

pagès , perquè capbrevi totes les possessions que té en senyoria 
per dit Argemir.

Capbrevació

1599.09.15
AMH 2482/7Procés d'adjudicació dels béns que foren d'Antoni, fill de Galceran 

Duran, paraire, a favor de Gabriel Quer, pagès, oncle seu.

Adjudicació de béns

1599.09.22
AMH 2482/8Procés d'execució dels béns de Pere Suís, paraire, a instància de 

Jaume Vilardell, esparter de Barcelona.

Execució de béns

1599.09.29
AMH 2482/9Enquesta contra Eulàlia Casanovas, Joana Fajula, un mosso d'en 

Casanoves i la muller d'Antoni Boixó per trencar i espatllar les 
muralles de la vila en temps de pesta.

Pesta

1599.10.07
AMH 2482/10Pere Martí, notari de Barcelona, contra Francesc Ferrer, nét i hereu 

de Francesc Ferrer, en reclamació de 50 lliures de restitució de dot.

Restitució de dot

1599.10.13
AMH 2482/11Caterina, muller de Joan Pallàs, paraire, contra Feliu Duran, pagès, 

oposant-se a l'execució dels béns del seu marit instada pel dit 
Duran.

Execució de béns
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1599.10.26
AMH 2482/12Antic Vinyes, paraire, contra Miquel Coll, també paraire, per un 

deute de 30 sous per serveis prestats.

Deute comercial

1599.11.04
AMH 2482/13Antoni Arús, paraire, contra Jaume Aymerich, pagès, que li trencà 

algunes teules en estendre roba a la teulada.

Danys a la propietat

1599.11.10
AMH 2482/14Enquesta contra Jerònima, muller de Jaume Pomés, serrador, 

acusada d'alcavota.

Alcavoteria

1599.11.10
AMH 2482/15Enquesta contra Jaume Mata, paraire, per llançar una "merdada" a 

la cara de Joan Jauvany, també paraire.

Bretolada

1599.11.10
AMH 2482/16Enquesta contra Ramon Cortias, Joan Nachs, àlies Joan Cissas, 

Antoni Cassanya, àlies Antoni de la Balona, i Pere Casanoves per 
disparar contra la casa de Pere Vidalet, paraire.

Danys a la propietat

1599.11.12
AMH 2482/17Procés d'execució dels béns de Pere Suís, paraire, a instància de 

Joan Oriol, notari de Barcelona, procurador de Bartomeu Costa i 
Pau Trias, ambdós negociants de Barcelona.

Execució de béns

1599.11.18
AMH 2482/18Enquesta contra Antic Vergés, paraire, per disparar un tret de 

pedrenyal contra Eulàlia, muller de Joan Major, també paraire.

Agressió a una dona

1599.11.23
AMH 2482/19Enquesta contra Marianna, muller de Pere Vidalet, paraire, que en 

discutir amb una filla d'Anna Arús la llançà a la vall de la Palanca 
i l'apedregà.

Agressió a una dona

1599.11.25
AMH 2482/20Denúncia d'Antoni Esteve contra tres individus que escalaren el 

portal de Granollers, saltaren la teulada del tint d'en Duran del 
Pedregar i fugiren.

Robatori frustrat

1599.12.04
AMH 2482/21Enquesta contra tres individus que assaltaren i robaren Antoni 

Panyelles, traginer, al camí ral.

Bandolerisme
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1599.12.09
AMH 2482/22Enquesta contra Miquel Fornés, teixidor, per clavar una bocinada 

a Antoni Prat, també teixidor.

Agressió

1599.12.14
AMH 2482/23Enquesta contra Antic Calvet i altres per calar foc a una pallissa 

propietat de Pere Ubach, pagès, situada al carrer de la Borriana.

Incendi

1599.12.19
AMH 2482/24Enquesta contra Francesc Partusa, mariner de Barcelona i Joan 

Puig, teixidor de francès, per robar diners de les butxaques 
d'alguns vilatans.

Robatori de diners

1600.01.01
AMH 2401/1Enquesta contra Antoni Borrell, àlies Toiro, i Gabriel Galí, àlies 

Barceló, per disparar amb un pedrenyal contra Joan Nachs, 
paraire, al carrer Nou.

Agressió amb arma de foc

1600.01.08
AMH 2401/2Enquesta contra Antic Arús, paraire, la muller de Magí Torrella, 

fuster, i Bernat Vergés, pagès, per tractar d'alcavot, lladre i 
encobridor de furts Nicolau Fadó i de bagassa la seva dona.

Calúmnies

1600.01.14
AMH 2401/3Antoni Borrull, paraire, contra Jaume Muntells, també paraire, i 

Pere Pla, teixidor, fiador de Miquel Fuster, pagès de Sant Andreu 
de la Barca, reclamant 40 lliures de l'arrendament d'una casa.

Deute d'un lloguer

1600.01.17
AMH 2401/4Enquesta contra els que han ferit, amb un tret de pedrenyal, Antoni 

Borrell, pagès de Sant Pere de Terrassa, al porxo de la plaça de la 
vila.

Agressió amb arma de foc

1600.01.23
AMH 2402/8Enquesta contra Bernat Pagès, pagès, per haver robat canyes del 

canyar de Robert Descolas.

Robatori de canyes

1600.02.18
AMH 2401/5Execució dels béns de Miquel Fornés, teixidor de llana, en vigor 

de lletres de reclam emanades de la Cort de Barcelona, a instància 
de Joan Duran, fill i procurador de Feliu Duran, pagès.

Execució de béns

1600.02.22
AMH 2401/6Enquesta sobre l'assassinat de Joan Nachs, paraire, mort a trets de 

pedrenyal.

Assassinat
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1600.03.24
AMH 2401/7Enquesta contra Guillem Cissas, Jaume Calvet i Jordi Guilló per 

intentar disparar contra Francesc Figueras, resistir-s'hi i amenaçar 
el procurador real.

Resistència a l'autoritat

1600.04.01
AMH 2401/8Enquesta contra Guillem Casanoves per haver-se passejat per la 

vila, en dia de mercat, armat amb un pedrenyal.

Tinença d'armes

1600.04.09
AMH 2401/9Enquesta contra Francesc de Bas, de nacionalitat francesa, per 

haver robat una capa de pastor a Joan Colomer, paraire francès, 
natural de la diòcesi de Comenges.

Robatori de robes

1600.04.28
AMH 2401/10Enquesta contra Pere Mas, mestre de cases, per haver agredit 

Guillem Andreu, treballador del regne de França.

Agressió

1600.05.01
AMH 2401/11Enquesta contra Ramon Burgada, paraire, per haver disparat amb 

arcabús contra Francesc Mimó i Joan Sensat, ambdós paraires, 
prop del pou de la plaça de la vila.

Agressió amb arma de foc

1600.05.10
AMH 2401/12Enquesta contra Joan Marçal, mestre de cases, per apoderar-se i 

vendre unes pedres que Joan Mayrenchs, també mestre de cases, 
havia recollit del riu Ripoll, prop del molí de Sampsó.

Robatori de pedres

1600.05.12
AMH 2401/13Enquesta contra Salvador Borrell, retorcedor de llana, natural de 

Sitges i habitant del molí d'en Torrella, per haver intentat disparar 
amb pedrenyal contra el seu germà Bartomeu.

Agressió amb arma de foc

1600.05.14
AMH 2401/14Enquesta sobre el robatori de llençols i camises comès a la casa de 

Pere Suís, paraire.

Robatori de robes

1600.05.24
AMH 2401/15Enquesta contra Pere Serra, àlies Vell, teixidor de llana de 

nacionalitat francesa, per haver injuriat i apunyalat Ramon Llobet, 
teixidor.

Agressió amb arma blanca

1600.05.27
AMH 2401/16Denúncia de Joan Albareda, pagès, contra Antoni Argemir per 

haver-lo injuriat i amenaçat.

Amenaces
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1600.05.28
AMH 2401/17Enquesta contra Montserrat Moret, paraire, per llançar faves i 

aigües brutes a l'enramada que Arnau Latorn havia bastit a la casa 
d'Eulàlia Feu, en honor d'una fadrina que pretenia.

Bretolada

1600.05.30
AMH 2401/18Denúncia de Francesc Farrer de Bossegós, paraire, contra Jaume 

Llobet, també paraire, per haver intentat robar a casa seva.

Robatori frustrat

1600.06.01
AMH 2401/19Enquesta contra Feliu Vallcorba, Feliu Olivelles i Antic Vergés 

per haver robat a un minyó uns ocells que portava a vendre.

Robatori d'uns ocells

1600.06.02
AMH 2401/20Enquesta contra Pere Vidalet, paraire, per disparar amb pedrenyal 

contra la finestra de la casa de Miquel Coll, paraire, al carrer Nou.

Agressió amb arma de foc

1600.06.03
AMH 2401/21Onofre Parés, tintorer, contra la vídua de Bartomeu Llopart, sastre 

i paraire, reclamant-li un deute de 28 lliures per les feines de tenyir 
llana.

Deute comercial

1600.06.04
AMH 2401/22Enquesta contra Ramon Cortias, teixidor, prèvia denúncia de Joan 

Marçal, mestre de cases, per agredir amb una daga Pere Vidalet, 
paraire.

Agressió amb arma blanca

1600.06.13
AMH 2401/23Gabriel Galí, pagès de Barcelona, contra Antoni Lletget, pagès, 

per haver-lo ferit d'un tret d'escopeta mentre, amb altres, feien una 
albada a la filla d'Esteve Arús.

Agressió amb arma de foc

1600.07.29
AMH 2401/24Enquesta contra un individu que es passejava armat en dia de 

mercat a la plaça de la vila.

Tinença d'armes

1600.08.12
AMH 2401/25Narcís Vila, teixidor de llana, contra Joan Major, paraire, 

reclamant que li retorni un ase que li tenia llogat i el preu del 
lloguer d'un mes.

Deute d'un lloguer

1600.09.10
AMH 2401/26Enquesta contra Pere Joan Munt, paraire, i Pau, dit del Cover, per 

haver apallissat Pau Esteve, paraire, en el lloc anomenat la vinya 
del Colomer.

Agressió
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1600.09.10
AMH 2401/27Enquesta contra Bernat Parié, àlies Guidela, bover francès, per 

haver bastonejat Antoni Traxachs, també bover francès.

Agressió

1600.10.13
AMH 2401/28Joan Sans, teixidor, contra Bernat Fajula, Jeroni Montllor i Gabriel 

Salvany, tutors i curadors del Melcior Marc, reclamant-los 24 
lliures, preu de 6 quarteres de blat.

Deute comercial

1600.10.15
AMH 2401/29Enquesta contra els que, durant la nit, han llançat una "ginebrada" 

a les portes de la casa d'Antic Arnella, apotecari.

Bretolada

1600.10.25
AMH 2401/30Denúncia de Joan Faure, moliner, contra els que l'agrediren amb 

un tret de pedrenyal.

Agressió amb arma de foc

1600.10.30
AMH 2401/31Joan Carreras, paraire, contra Samsó Vernés, també paraire, 

reclamant 10 lliures d'un albarà signat per Joan Jot.

Deute

1600.11.03
AMH 2401/32Enquesta contra Montserrat Sala, pagès, un tal Joan i un home  

anomenat Pardal, ambdós mossos seus, per haver robat llenya de 
l'heretat de Jaume Fossar, pagès de Sant Vicenç de Jonqueres.

Robatori de llenya

1600.11.04
AMH 2401/33Enquesta contra Antoni Massaguer, daguer de Granollers, per 

portar dagues prohibides, segons crides reials.

Tinença d'armes

1600.11.05
AMH 2401/34Enquesta contra Antoni Esteve, paraire, per agredir i tractar de 

lladre Pere Joan Munt, també paraire, mentre aquest cardava llana 
a casa de Feliu Duran, al carrer del Pedregar, àlies de Granollers.

Agressió

1600.11.06
AMH 2402/1Enquesta contra Joan Layassal, abaixador, i Bernat Laforga, 

paraire, per haver ferit de mort a cops de coltell Arnau Latorn, 
també paraire.

Assassinat frustrat

1600.11.16
AMH 2402/2Enquesta contra Joan Pere Rovira, fuster, acusat per Joan Argemir, 

pagès, de prendre-li un sac d'olives d'un camp de Jonqueres.

Robatori d'aliments
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1600.11.17
AMH 2402/5Testimonis rebuts en el plet entre Rafael Bruch, negociant, i 

Angela Clusa, vídua de Barcelona, sobre el reconeixement de la 
lletra d'un albarà.

Deute

1600.11.20
AMH 2402/4Joan Carreras, paraire, sol·licita que Joan Barceló, també paraire, 

sigui assignat curador dels béns que foren de Joan Jot.

Assignació de curadors

1600.11.27
AMH 2402/3Testimonis rebuts a instància de Joan Casas, retorcedor de llana, 

per a la reclamació d'una indemnització contra Joan Argemir, 
pagès, que l'havia denunciat per un robatori d'olives, a 
conseqüència del qual havia estat pres.

Indemnització per calúmnies

1600.12.11
AMH 2402/6Manament a Bartomeu Gay, teixidor de llana, perquè pagui 6 

lliures, producte dels censos de la terra on té edificada les seves 
cases, fet a instància de Feliu Duran, pagès.

Deute de censos

1600.12.16
AMH 2402/7Melcior Amat, pagès, contra Joan Corsa, traginer, reclamant 28 

lliures, meitat del preu d'una pila de carbó que van comprar 
juntament a Joan Borrell, pagès de Sant Julià d'Altura.

Deute comercial

1601.02.10
AMH 2402/9Jerònima, muller de Pere Esteve, paraire, i vídua de Miquel Sala, 

teixidor, actuant com a mare i procuradora de la seva filla Maria 
Àngela Sala, sol·licita testimonis perquè adjudiquin la part que li 
correspon del testament del seu pare.

Herències

1601.02.17
AMH 2402/10Enquesta contra Joan Manent, pagès i paraire, per usurpar una 

peça de bosc, situada al lloc de Collsalarca, propietat de  Miquel 
Fuster, àlies Moriscota, pagès de Sant Andreu de la Barca.

Usurpació de terres

1601.03.05
AMH 2402/11Enquesta contra Miquela, muller de Joan Duran, dit de la Plaça, 

paraire, per haver pres foc a la roba de Pere Galí, també paraire.

Agressió

1601.03.13
AMH 2402/12Jaume Galí contra Joan Sala, ambdós paraires, reclamant la 

quantitat de 10 sous corresponents al cens sobre una casa del 
carrer de Manresa.

Deute de censos
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1601.05.11
AMH 2402/13Enquesta instada per Bartomeu Ramon, contra Domènec 

Mercader, francès, ambdós moliners de draps de llana, per haver 
robat un drap de llana.

Robatori d'un drap

1601.05.16
AMH 2402/14Testimonis rebuts a instància d'Andreu Corder, oficial del General 

del Principat de Catalunya, que fou penyorat per Baptista Grau, 
comissari, per no haver volgut obeir la butlleta d'allotjament dels 
soldats de la companyia de Francesc Gay.

Resistència a l'autoritat

1601.05.20
AMH 2402/15Enquesta contra els qui, en sortir de la casa d'Antoni Arús, 

taverner de la vila, agrediren Hermann de Costramans, natural del 
regne de Flandes.

Agressió

1601.06.11
AMH 2402/16Enquesta instada per Lleonart del Peig, paraire francès, contra Blai 

Puyol, també francès, per clavar-li una estocada davant l'estudi 
nou de la vila, en discutir sobre el fet que el primer havia fet 
públic que Puyol solia fer una enramada a una noia.

Agressió amb arma blanca

1601.06.18
AMH 2402/17Enquesta contra Robert Descolas, sabater, per acusar Lleonart 

Pagès, pagès, de robar cànem del rector.

Calúmnies

1601.07.06
AMH 2402/18Enquesta contra els que han entrat a robar a casa de Joan Riera, 

ferrer, i han pres diners de les robes del seu germà i del seu mosso.

Robatori de diners

1601.07.09
AMH 2402/20Autes executors entre Joan Barceló, paraire, procurador de Jaume 

Arnella, negociant, contra els hereus de Benet Sala, teixidor de 
llana.

Execució de béns

1601.07.20
AMH 2402/19Execució dels béns d'Armengol Serra, pagès, a instància de 

Miquel Balle, pagès.

Execució de béns

1601.07.21
AMH 2402/21Jaume Aymerich contra Joan Argemir, ambdós pagesos, apel·lant 

el primer una causa de capbrevació fallada en contra seu.

Capbrevació
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1601.09.05
AMH 2402/22Informació sobre la visura del cos d'un home assassinat, dit Jaume 

Totosau, treballador, trobat mort al camí ral, en un camp propietat 
de Joan Fontanet.

Aixecament de cadàver

1601.09.07
AMH 2402/23Enquesta contra Antoni Peratgé, de Jonqueres, i Miquel Matalí, 

menor d'edat, pagès de Sant Julià d'Altura, per ferir d'un tret de 
pedrenyal Joan Pujadas, àlies Oromir, al carrer del Pedregar.

Agressió amb arma de foc

1601.09.08
AMH 2402/24Ramon Cortias, teixidor de llana, denuncia els qui l'han atacat amb 

un pedrenyal, davant la seva casa del raval de Manresa.

Agressió amb arma de foc

1601.09.12
AMH 2402/25Manament a Antic Arnella, apotecari, a instància dels tutors i 

curadors dels fills d'Onofre Parés, perquè abandoni la casa que el 
primer tenia arrendada al dit Parés.

Desnonament

1601.09.12
AMH 2402/27Feliu Duran, pagès, contra els tutors i curadors dels fills d'Onofre 

Parés, sobre un deute de 169 lliures corresponent a unes saques de 
llana aragonesa.

Deute comercial

1601.09.21
AMH 2402/26Enquesta contra els germans Antoni i Joan Prats i un tal Pere, dit 

el Llançaire,  mosso de dit Antoni, per haver furtat raïm de les 
vinyes d'en Fontanet.

Robatori d'aliments

1601.10.03
AMH 2402/28Pau Ginesta, teixidor natural de Ripoll, contra els hereus dels béns 

d'Antoni Rovira, paraire, demanant que evacuï la casa del carrer 
Nou o de la Borriana que té acensada Pere Fàbregues, baster.

Desnonament

1601.10.07
AMH 2402/29Enquesta contra els qui, al carrer d'Avellaneda, han disparat contra 

Bernat Ametller, pastor francès de la diòcesi de Comenges.

Agressió amb arma de foc

1601.11.16
AMH 2402/30Jeroni Montllor, abaixador, curador dels fills d'Antic Montllor, 

demana llicència per vendre alguna propietat per tal de poder 
satisfer 91 lliures que ha de pagar en concepte de restitució de dot 
a Miquela Castany, vídua de Montllor.

Llicència de venda
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1601.12.28
AMH 2402/31Enquesta contra Joan Marçal Favaro, mestre de cases, i Miquel 

Matalí, menor d'edat, per haver disparat amb pedrenyal contra 
Nicolau Fadó, al carrer d'en Muntada.

Agressió amb arma de foc

1602.01.01
AMH 2403/1Enquesta contra Joan Favre, moliner de farina, i Nicolau Fadó, 

paraire, per haver robat llenya d'una boïga d'Antic Lletget, pagès.

Robatori de llenya

1602.01.29
AMH 2403/2Jeroni Montllor sol·licita que el seu germà, Bartomeu, substitueixi 

com a tutor i curador dels béns d'Antic Montllor, pagès, Jaume 
March i Pau Valls, difunts.

Subrogació de tutors

1602.01.31
AMH 2403/3Plica de testimonis sobre la causa entre la Confraria de Paraires i 

el clergue Esteve Arús, relatiu a la fundació del benefici de Sant 
Roc i Sant Sebastià.

Benefici eclesiàstic

1602.02.26
AMH 2403/4Joan Galceran Noguera, notari, contra Jaume Galí, pagès, per 

haver-se apropiat d'una terra, prop del camí de Granollers, al 
costat de la vinya dita del Colomer d'en Feu.

Propietat i usdefruit

1602.03.01
AMH 2403/5Enquesta contra Lleonart Pagès, pagès, per tractar de lladre Robert 

Descolas, quan els prohoms de la vila es disposaven a termenar els 
seus horts.

Calúmnies

1602.03.07
AMH 2403/6Jaume Trullàs, procurador de Joana, la seva mare, contra Eulàlia 

Feu -abans Gener- reclamant que els restitueixi dues peces de 
terra, anomenades les feixes de n'Arús, prop del camí de Caldes, o 
que demostri amb quins títols diu posseir-les.

Propietat i usdefruit

1602.03.15
AMH 2403/7Enquesta contra Samsó Baya, porter reial, Antoni Muntells, 

paraire de Piera, i Bernat Pelegrí, notari de Piera, per haver exigit 
a Antoni Barulles, teixidor, una quantitat amb unes lletres falses 
de la Cort de Barcelona.

Falsificació de documents

1602.03.16
AMH 2403/13Procés de testimonis a instància de Joan Fontanet, pagès, contra 

els tutors i curadors dels fills de Joan Argemir, també pagès.

Sense adscripció
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1602.03.18
AMH 2403/8Enquesta contra un tal Domènec, dit el Peublanc, francès, per 

apedregar Pere Romagós, treballador.

Agressió

1602.03.23
AMH 2403/10Procés de testimonis a instància de Joan Casalí, procurador dels 

curadors dels fills de Esteve Montllor, pagès, contra Miquela 
Castany, vídua d'Antic Montllor, sobre la restitució de dot.

Restitució de dot

1602.03.23
AMH 2403/9Enquesta contra Antoni, criat de Baptista Folch, per haver robat 

unes pedres que Pau Llobet, pagès de Sant Julià, havia aplegat per 
tal de fer calç.

Robatori de pedres

1602.04.?
AMH 2403/11Procés de testimonis sobre el llinatge de Magí Rifós, per tal que 

pugui ser examinat en l'art de candeler.

Neteja de sang

1602.04.01
AMH 2403/12Procés de testimonis a instància de Joan Galceran Noguera, notari, 

en el plet que manté contra Jaume Galí, pagès, sobre una peça de 
terra que li ha pres.

Propietat i usdefruit

1602.04.20
AMH 2403/14Execució dels béns d'Antoni Panyella, a instància de Pau Ginesta.

Execució de béns

1602.05.23
AMH 2403/15Plica de testimonis a instància de Robert Descolas, sabater  natural 

de França, contra Bartomeu Roca, procurador reial el trienni 
anterior, per haver-lo detingut abusant de la seva jurisdicció.

Detenció il·legal

1602.05.24
AMH 2403/16Enquesta contra els que han robat a casa d'Elionor, vídua de 

Francesc Rifós, pagès, i s'han endut llençols, coixineres i camises.

Robatori de robes

1602.05.31
AMH 2403/17Denúncia de Francesc Solanell, comissari reial, contra el capità 

d'infanteria Marcos de los Ríos, que l'acusava de cobrar de la vila 
de Terrassa una quantitat amb la promesa que la companyia no 
s'allotjaria a dita vila.

Injúries a l'autoritat
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1602.07.01
AMH 2403/18Miquel Comelles, rector de Sant Feliu del Racó, administrador de 

la causa pia instituïda per Antic Agell, prevere de dita parròquia, i 
actuant com a procurador de Josep Meca i Cassador, contra Joan 
March, paraire. (Document il·legible).

Administració de causa pia

1602.07.04
AMH 2403/19Enquesta sobre l'assassinat de Pere Cabanyes, pagès, trobat mort a 

trets de pedrenyal a la seva casa de la plaça Major.

Assassinat

1602.08.22
AMH 2403/20Joana Mas, vídua de Joan Mas, rajoler, denuncia que, estant 

rentant en companyia d'altres dones al safareig de la vila, una filla 
de Miquel Lletget obstruí la canonada amb una drap i 
posteriorment agredí una de les presents.

Agressió a una dona

1602.09.09
AMH 2403/21Enquesta contra Bertran Oriach, cardador, i Pere de Vilanova, dit 

el Coix, ambdós francesos, per robar unes saques de llana de la 
casa de Bernat Fajula.

Robatori de llana

1602.09.09
AMH 2403/22Bartomeu Gay, teixidor, i Antoni Cases, paraire, administradors de 

la Confraria de la Senyora del Roser, denuncien que han robat 25 
rals d'una caixa de dita confraria.

Robatori de diners

1602.09.24
AMH 2403/23Pere Calçada sol·licita l'assignació de tutors de la seva néta Maria 

Àngela, filla pòstuma de Joan Manent, pagès del terme de 
Terrassa, habitant de Sabadell.

Assignació de tutors

1602.11.10
AMH 2403/24Àlvar Somet, paraire, denuncia que Ramon Busquets, teixidor de 

llana, l'ha volgut agredir amb un pedrenyal, després que Somet 
tractés de borratxo Busquets per haver-lo molestat mentre jugava a 
pilota amb Joan Mauri i Montserrat Calderer.

Agressió amb arma de foc

1602.12.02
AMH 2403/25Enquesta contra Francesc Rossanas, sabater, per haver clavat un 

revés a Joan Olivellas, paraire, i haver-lo intentat agredir amb una 
daga, arran d'una discussió mentre jugaven a "trucs vistos" a la 
plaça de la vila.

Agressió
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1602.12.14
AMH 2403/26Enquesta contra Antoni Estaper, hostaler, i Mateu Torrella, 

paraire, per robar teles i altres mercaderies de Pere Glinadell, 
mercer francès.

Robatori a l'hostal

1603.01.01
AMH 2404/1Enquesta contra Francesc Guasch, abaixador, per haver dit 

paraules injurioses contra el lloctinent del procurador reial, quan 
aquest es disposava a executar un ban dels jurats que prohibia que 
es treballés mentre la processó es dirigia a Sant Nicolau.

Injúries a l'autoritat

1603.01.23
AMH 2404/2Joan Prats, teixidor, denuncia als qui l'atacaren a tret de pedrenyal 

quan es disposava a entrar al taller.

Agressió amb arma de foc

1603.02.15
AMH 2404/3Plica de testimonis instada per Elisabet, vídua de Pere Oliver, 

botiguer de teles de Barcelona, contra els tutors i curadors de Pere 
Oliver sobre les rendes del mas Sanfeliu de la Riba i Torre d'en 
Farreras, reclamant la tercera part dels fruits.

Deute de censos

1603.03.08
AMH 2404/32Enquesta contra Bernat Ruis, àlies Lleuger, que, a instància 

d'Antoni Bru -comissionat pel Ducat de Cardona- és detingut a la 
presó de la vila, acusat d'assassinar un traginer de Solsona, al camí 
ral de Solsona a Guissona.

Assassinat

1603.03.10
AMH 2404/4Procés executiu contra Antic Vinyes, paraire, en vigor de lletres 

emanades de la Cort de Barcelona sobre unes teles emparades per 
Feliu Duran, pagès.

Execució de béns

1603.03.21
AMH 2404/5Enquesta contra els tres homes que seguiren Pere Bruguera, pagès 

de Sant Martí de Teià, i Francesc Burch, boter de Sant Llorenç, 
que conduïen una ramada de porcs a Montserrat, i feriren el dit 
Bruguera d'un tret de pedrenyal a la plaça de la vila.

Agressió amb arma de foc

1603.05.09
AMH 2404/6Enquesta contra Joan Jeroni Bruch, Joan Roca, Bartomeu Genvert 

i altres per haver atacat a cops de pedra Francesc Català, teixidor 
francès.

Agressió
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1603.05.13
AMH 2404/7Joan Benet, bover de Santiga, contra Joan Corsà, traginer de 

carbó, reclamant-li 28 lliures.

Deute comercial

1603.05.21
AMH 2404/8Antoni Julià, sastre, contra Esteve Llopart, paraire, reclamant-li 4 

lliures del lloguer de la casa que li té arrendada.

Deute d'un lloguer

1603.06.04
AMH 2404/9Enquesta contra Antoni Blandinyeres per haver ferit greument a 

cops de peu Esteve, fill de Ramon Burgada, paraire, en en lloc dit 
de les oliveres de la senyora Meca.

Agressió

1603.06.28
AMH 2404/10Enquesta sobre l'assassinat a trets de pedrenyal de Melcior Duran, 

batxiller en lleis, trobat mort a l'escrivania de la Cort.

Assassinat

1603.09.11
AMH 2404/11Procés de testimonis sol·licitat per Jaume Duran, abaixador de 

Vic, per tal de poder informar la Confraria d'Abaixadors de 
Barcelona.

Neteja de sang

1603.09.15
AMH 2404/12Enquesta contra Mateu Casals, daguer, per apunyalar Gerad 

Bover, també daguer, que l'acusava d'haver robat dagues de Narcís 
Amat, ferrer.

Agressió amb arma blanca

1603.10.11
AMH 2404/13Jaume Maduixer, pagès de Sant Julià d'Altura, contra Pere Ubach, 

pagès, demanant-li 9 lliures que li deu per la venda de 14 
càrregues de vi.

Deute comercial

1603.10.17
AMH 2404/14Domènec Monvert contra Joan Mas, ambdós fusters, reclamant-li 

uns diners pel temps en què Mas exercí d'aprenent.

Despeses d'aprenent

1603.10.19
AMH 2404/15Enquesta sobre l'assassinat de Joan Jouvert, àlies Balona, teixidor, 

mort quan era al portal de la Palanca en companyia de Martí 
Bellsollell, comissari, vigilant els presumptes autors de la mort de 
Melcior Duran.

Assassinat

1603.10.24
AMH 2404/16Llicència per manllevar un censal als tutors i curadors dels béns de 

Joan Pere Moret, teixidor.

Llicència de venda
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1603.11.08
AMH 2404/17Procés de testimonis demanat per Bartomeu Ramon, moliner de 

draps natural de Ripollet, habitant de Barberà, en la causa que té 
contra Agustí Bruch, paraire.

Deute comercial

1603.11.14
AMH 2404/18Procés de testimonis demanat per Domènec Monvert, fuster, en la 

causa que té contra Joan Mas, també fuster, sobre el temps que 
havia exercit d'aprenent del seu ofici.

Despeses d'aprenent

1603.11.16
AMH 2404/19Procés d'execució dels béns de Bernat Marfà, emanat en vigor de 

lletres emanades de la Cort de Barcelona, i instat per Melcior 
Amat, pagès.

Execució de béns

1603.12.10
AMH 2404/20Enquesta contra Joan March, paraire, per apedregar Ferriol 

Trinxant, forner de Joan Baptista Terré, després d'una discussió i 
baralla arran de dir-li el segon que valia menys que un diner fals.

Baralla

1604.01.08
AMH 2404/21Enquesta contra els que han apedregat i disparat un tret contra la 

casa d'Antoni Orriols, sabater.

Agressió amb arma de foc

1604.01.27
AMH 2404/22Enquesta sobre l'assassinat de Nicolau Aret, paraire francès, trobat 

mort a casa de Damià Font, al raval de Manresa.

Assassinat

1604.01.27
AMH 2404/23Onofre Fontanet, curador dels fills de Joan Argemir, contra Jaume 

Galí i Feu, negociant, i la seva dona Elisabet, hereva de Jaume 
Feu, demanant la restitució dels fruits i les quantitats distretes 
durant la gestió de la tutela per part de dit Jaume Feu.

Comptes de tutoria

1604.02.03
AMH 2404/24Bernat Marfà, adroguer amb botiga establerta al carrer de 

Manresa, denuncia que li han disparat des del llindar de la botiga 
mentre escrivia una carta.

Agressió amb arma de foc

1604.02.11
AMH 2404/25Procés d'execució dels béns dels cònjuges Suís, a instància de 

Montserrat Planas, procuradora dels germans Planas, en virtut de 
lletres emanades de la Cort de Barcelona.

Execució de béns
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1604.02.28
AMH 2404/26Enquesta contra un individu que robar en dia de mercat a Arnau 

Soga, teixidor de lli, un mocador amb diners, i que després fou 
detingut en amagar-se a l'església de Sant Feliu.

Robatori de diners

1604.03.06
AMH 2404/31Enquesta contra Martí Bellsolell, que anava acompanyat de dos 

homes encaputxats, per matar d'un tret de pedrenyal el notari Joan 
Galceran Noguera, davant del forn d'en Barber, prop d'un bosquet 
en el camí ral de Barcelona.

Assassinat d'un notari

1604.06.02
AMH 2404/27Joan Montllor, pagès, com a procurador de la seva dona, contra 

Pere Ubach, també pagès, per resistir-se aquest a fer efectiu el 
desnonament d'una pallissa del carrer Nou, dit de la Borriana.

Desnonament

1604.07.13
AMH 2404/28Antoni Ros, paraire i tintorer, contra Bartomeu Ramon, moliner de 

Barberà, apel·lant la resolució d'una sentència.

Apel·lació de sentència

1604.07.14
AMH 2404/29Enquesta contra Pere Sol, sabater, i Pere Ubach, pagès, per 

intentar matar Salvador Arimon, també pagès, quan aquest cridà a 
Sometent en trobar mort Andreu Corder i Antoni Castanyer, al 
camí de la costa d'en Roqueta o de n'Arimon.

Assassinat frustrat

1604.07.14
AMH 2404/30Enquesta sobre l'assassinat d'Andreu Corder, pagès, i Antoni 

Castanyer, mestre de cases, trobats morts per Salvador Arimon, 
pagès, al camí de la costa d'en Roqueta.

Assassinat

1604.07.20
AMH 2405/2Enquesta contra Bonsom Deusach, paraire, per agredir als 

estricadors de la vila Joan Des, abaixador francès de Tarascó i 
deixanr-lo esguerrat per exercir el seu ofici.

Agressió

1604.08.09
AMH 2405/3Jaume Aymerich, àlies Banyaloca, contra Bernat Paraner, sastre, 

reclamant-li quinze sous de pensions d'una casa que habita.

Deute de censos

1604.08.17
AMH 2405/4Narcís Amat, ferrer, contra Lluís Monvert, cirurgià, fiador de 

Miquel Puig, reclamant-li 10 lliures reconegudes en un albarà.

Deute

122



1604.08.30
AMH 2405/5Plec de testimonis en el plet entre el procurador fiscal de la Cort 

Eclesiàstica i Francesc Vallcorba, clergue, d'una part, i el 
procurador fiscal del Reial Consell. Dit vallcorba és pres a 
Barcelona i al·lega el fur eclesiàstic.*

Fur eclesiàstic

1604.09.04
AMH 2405/6Enquesta sobre el conflicte originat entre els jurats i el lloctinent 

del procurador reial relatiu a unes crides per a assistir a la processó 
de Nostra Senyora de Montserrat. Els jurats pretenien no assistir a 
la processó per ésser massa vells.

Resistència a l'autoritat

1604.09.06
AMH 2405/7Enquesta contra Narcís Vila, jurat, Jaume Arnella, cirurgià, i altres 

per injuriar el lloctinent del procurador real i dir que no el 
reconeixien com a autoritat.

Injúries a l'autoritat

1604.09.07
AMH 2405/8Plica de testimonis rebuts a instància d'Antoni Marçal Favaró, 

paraire de Barcelona, contra el seu fill Antoni Marçal, sobre 
l'herència dels béns d'Esteve Marçal.

Herències

1604.09.11
AMH 2405/9Enquesta contra un tal Guillamet i un altre desconegut per intentar 

atacar amb un pedrenyal Antoni Poy, traginer i mosso de Jaume 
Galí.

Agressió amb arma de foc

1604.10.03
AMH 2405/10Enquesta contra diversos habitants de Sabadell per jugar a cartes a 

l'era de la vídua Feu, al terme de Terrassa, mentre es deien les 
vespres i desobeir així les crides reials.

Jocs prohibits

1604.10.05
AMH 2405/11Miquel Moragues, pagès de Sant Vicenç de Jonqueres, contra 

Miquel Matalí, pagès, tutor i curador del pupil Vilar, reclamant-li 
les pensions del censal que paga sobre el camp anomenat Mas 
Sises, antigament Mas Vidal.

Deute d'un censal

1604.10.19
AMH 2405/12Elisabet de Meca i Cassador, vídua de Galceran de Meca i 

Clasquerí, contra Bartomeu Llopart, negociant, reclamant-li les 
pensions d'un cens d'una horta situada a l'Horta Novella.

Deute de censos
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1604.10.19
AMH 2405/13Carles Sabater, cirurgià, contra Lluís Monvert, també cirurgià, 

demanant-li la tercera part dels seus ingressos per raó de les cures 
quan n'era aprenent.

Despeses d'aprenent

1604.10.29
AMH 2405/14Enquesta contra Joan del Payró, àlies Tarraça, mestre de cases, el 

seu mosso i el mosso d'Antoni Capçal, per haver disparat amb 
pedrenyal, contradint les crides reials.

Ús d'armes de foc

1604.11.02
AMH 2405/15Enquesta sobre l'assassinat de Jaume Muntells, mort d'una 

punyalada per Joan Marc, dit Grasset, paraire francès, després que 
el primer li hagués pres dues nous al carrer de la Rutlla o de la 
Borromera.

Assassinat

1604.11.12
AMH 2405/16Informació rebuda a instància de Martí Bellsolell, comissari reial, 

sobre el tret que Elisabet Costa disparà quan el comissari anava a 
detenir Antoni Romeu, àlies Bagarro, i Gabriel Galí, àlies Barceló, 
al molí de la vídua Sallent.

Agressió a l'autoritat

1604.11.22
AMH 2405/17Enquesta contra Joan Moliner, jove treballador francès, per haver 

mort d'un tret de pedrenyal Robert Descolas, sabater, al carreró 
d'en Munllor.

Assassinat

1604.12.05
AMH 2405/18Plica de testimonis rebuts a instància de Joan Gatuelles, 

procurador d'Aldonça Despalau i de Sarrià, vídua de Barcelona, 
contra Dionísia de Sarrià i de Marimon, sobre la restitució de 
l'heretat i béns de Lluís de Sarrià.

Herències

1604.12.11
AMH 2405/19Enquesta contra Lluc Martí, treballador d'Er, per intentar robar 

unes calces i altra roba en dia de mercat.

Robatori frustrat

1604.12.18
AMH 2405/1Enquesta sobre l'assassinat de Jaume Burguès, pagès de 

Palausolità, trobat mort a punyalades i a trets de pedrenyal al camí 
ral de Caldes, prop la costa de Sant Iscle.

Assassinat
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1605.01.08
AMH 2406/1Enquesta contra Joan Blanc, pagès de Sant Martí de Mura, 

denunciat per Miquel Lletget al mostassaf per vendre a la plaça 
blat de diferent qualitat com si fos de la mateixa classe.

Frau

1605.01.13
AMH 2406/2Feliu Duran, pagès, contra Ramon Cortias, teixidor, possessor 

d'una casa de Lleonart Pagès, reclamant-li 4 lliures per una pensió 
de censal que afectava aquesta casa.

Deute d'un censal

1605.01.19
AMH 2406/3Enquesta contra Miquel Coll, paraire, i la seva muller Joana per 

haver robat a casa del seu sogre, Jaume Juliana, paraire, diverses 
peces de roba.

Robatori de robes

1605.02.04
AMH 2406/4Procés d'execució dels béns de Bernat Paraner, sastre, a instància 

d'Antic Vinyes, paraire i procurador de Feliu Duran, pagès.

Execució de béns

1605.02.11
AMH 2406/5Enquesta contra Jeroni Torrella, moliner de farina, acusat 

d'injuriar el procurador reial i negar-se a pagar unes penyores.

Resistència a l'autoritat

1605.02.14
AMH 2406/6Joan Argemir, àlies Carreres, paraire, contra Lluís Monvert, 

cirurgià, i Esteve Llopart, revenedor, exigint una indemnització 
per haver-lo denunciat sense fonament i restar 15 dies pres.

Indemnització per calúmnies

1605.02.17
AMH 2406/7Els tutors i curadors dels fills d'Antiga Soler demanen llicència per 

vendre una vinya i així poder redimir un cens a Antic Barba, de 
Sant Esteve de Castellar.

Llicència de venda

1605.02.22
AMH 2406/8Enquesta contra Feliu Mayrenchs, paraire, per haver robat llana de 

casa d'Agustí Bruch, també paraire.

Robatori de llana

1605.04.01
AMH 2406/9Joan Escusanes, paraire, contra Miquel Matalí, pagès, sobre els 

deutes del lloguer d'una casa del raval de Manresa.

Deute d'un lloguer

1605.04.09
AMH 2406/10Enquesta contra Pere Ubach, pagès, per deixar escapar un porc que 

el procurador reial tenia "amanat a la guarda".

Resistència a l'autoritat
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1605.04.28
AMH 2406/11Enquesta sobre la troballa, al camp de n'Ubach, d'un paper 

embolicat que contenia "igualadures de rals", trobat per Aldonça, 
muller de Pere Mas, mestre de cases, i entregat primer als clergues 
i més tard al procurador reial.

Frau

1605.05.14
AMH 2406/12Francesc Vilar contra Bartomeu Llobet, ambdós paraires, 

reclamant-li un vestit a ús i costum de Barcelona, amb el qual se 
sol dotar els aprenents, i alguns diners de quan exercí d'aprenent.

Despeses d'aprenent

1605.05.20
AMH 2406/13Enquesta contra Agustí Bruch, paraire, i Jeroni Torrella, moliner; 

el primer per haver tallat tres oliveres d'una peça de terra de dit 
Torrella, i aquest per intentar-lo agredir en discutir sobre empelts 
d'oliveres.

Tala d'arbres

1605.06.04
AMH 2406/14Procés d'exempció de tutors i curadors de Jaume Carner, paraire.*

Emancipació de tutors

1605.07.04
AMH 2406/15Joan Barceló, paraire, procurador de Lluís Joan de Calders, 

denuncia els qui han arrencat cebes i carbasses de l'hort de dit 
Calders.

Robatori d'aliments

1605.07.09
AMH 2406/16Joan Galí, pagès de Polinyà, contra Antoni Monvert i la seva 

muller, Maria Àngela, filla de Jaume Domingo, sabater de 
Granollers, reclamant la quantitat de 50 lliures pels comptes de 
l'administració de la tutoria de dita Maria Àngela.

Comptes de tutoria

1605.07.27
AMH 2407/1Procés d'execució dels béns de Joan Munt, paraire, instat per Joan 

Barceló, procurador de Salvador Matarodona, pagès de Sant Martí 
de Mura.*

Execució de béns

1605.08.02
AMH 2407/2Enquesta contra Francesc Sampsó, marit de l'hereva del Mas 

Roqueta, per clavar una bastonada al bover de Francesc Argemir i 
a Joan Soberbiella, criat de Jaume Aymerich, àlies Banyaloca.

Agressió

1605.08.17
AMH 2407/3Bertran Esteve, treballador, contra Pere Mas, fiador de Francesc 

Sampsó, procurador i marit de Paula Arimon, reclamant 15 lliures 
de soldada, pels quatre anys que treballà per Salvador Arimon.

Deute laboral
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1605.08.22
AMH 2407/4Enquesta contra els coneguts pel sobrenom de "els bovers 

francesos o gascons", acusats de ser els bandolers que, al camí ral 
de Barcelona, s'apoderaren d'una carreta destinada a les obres de la 
Capella de la Sang i segrestaren en Guasch i n'Estaper.

Segrest

1605.10.29
AMH 2407/5Enquesta contra Lluís Monvert, cirurgià, per haver tractat de lladre 

a Joan Argemir, àlies Carreres, a la cort del procurador reial.

Calúmnies

1605.11.13
AMH 2407/6Enquesta sobre l'assassinat de Jaume Omet, àlies Ferran, pagès de 

Santiga, trobat mort d'un tret de pedenyal al bosc de la senyora 
Meca.

Assassinat

1605.11.17
AMH 2407/7Mossèn Pere Llobet, procurador de la Comunitat de Preveres 

Sabadell, contra Llorenç Sala, àlies Viver, pagès de Sant Quirze, 
instant-lo a fer capbreu.

Capbrevació

1605.11.20
AMH 2407/8Joan Baptista Folch, síndic de la universitat de Sabadell i 

administrador de la Candela, contra Ramon Burgada, paraire, 
instant-lo a fer capbreu.

Capbrevació

1605.11.26
AMH 2407/20Joan Baptista Folch, síndic de la universitat de Sabadell i 

administrador de la Candela, contra Antoni Paratgé, pagès de Sant 
Vicenç de Jonqueres, instant-lo a fer capbreu.

Capbrevació

1605.11.26
AMH 2407/9Procés de capbreu instat per Joan Baptista Folch, síndic de la 

universitat de Sabadell i administrador de la Candela, contra 
Jaume Trullàs, paraire,

Capbrevació

1605.12.02
AMH 2407/10Enquesta contra Francesc Boixó, retorcedor francès natural de 

Molves, diòcesi d'Agen, i la seva muller Eulàlia, acusats d'haver 
robat 40 rals i alguna joia de la casa de Margarida, muller de Joan 
Dimasa, impressor de Barcelona.

Robatori de diners

1605.12.03
AMH 2407/11Bartomeu Ramon, moliner de draps de llana de Barberà, contra 

Antic Lletget, pagès, reclamant que li retorni 15 lliures que li 
prestà.

Deute d'un préstec

127



1605.12.18
AMH 2407/12Enquesta contra el qui ha robat 17 lliures a Cristòfol Soler, 

traginer de bous de Manresa, en el trajecte de Barberà a Sabadell.

Bandolerisme

1606.01.14
AMH 2407/13Antic Lletget, pagès, contra Francesc Molins, traginer de Manresa, 

i Antoni Turull, sabater i palloler, reclamant 50 lliures que pagà 
per la compra de blat.

Deute comercial

1606.01.28
AMH 2407/14Magí Traver, procurador d'Esteve Arús, arrendador de la Pabordia 

de Sabadell, contra els cònjuges Joan i Caterina Gravella, perquè 
paguin 5 lliures i 14 sous dels censos que el causant presta a la 
pabordia.

Deute de censos

1606.02.15
AMH 2407/15Enquesta contra Salvador Artigas, paraire, i la seva dona, acusats 

d'alcavots i d'acollir a casa seva homes i dones amistançats.

Alcavoteria

1606.02.26
AMH 2407/16Procés d'execució dels béns que foren d'Onofre Parès, avui 

posseïts per Joan i Jaume Fontanet, tutors i curadors dels fills 
Parès, a instància de Joan Huguet Verdet, ciutadà de Barcelona.

Execució de béns

1606.02.28
AMH 2407/17Joan Andreu, paraire, i altres, contra Margarida, vídua de Joan 

Prats, sabater, per no deixar passar un rec pel seu hort, situat prop 
de la font de la Cirera, i no poder així regar els horts del pas de 
Granollers o molí Cremat, altrament dit la Trilla.

Conflictes d'aigües

1606.04.12
AMH 2407/18Joan Argemir, pagès i desener de la Unió, i altres, denuncien que 

han trobat, prop del padró de Sant Quirze, un home armat amb un 
pedrenyal i una daga, que ara lliuren.

Tinença d'armes

1606.04.26
AMH 2407/19Enquesta contra Nadal Sala, paraire, per portar pedrenyal armat de 

roda, segons denúncia de Pere Joan Munt, paraire i soldat de la 
desena de Joan Argemir.

Tinença d'armes

1606.05.02
AMH 2408/1Enquesta contra Pere Ubach, pagès, per arrencar i endur-se unes 

oliveres d'una peça de terra d'Arne Gravella, abaixador, la qual 
havia estat termenada pels jurats de la vila.

Apropiació indeguda
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1606.05.16
AMH 2408/2Enquesta contra Pere Sol, sabater, per afirmar que Pasqual Moret, 

negociant i jurat, havia promès a Gabriel Galí, àlies Barceló, 50 
ducats i un vestit perquè aquest matés Joan Duran.

Calúmnies

1606.05.23
AMH 2408/3Denúncia d'Antoni Julià, desener de la Unió i Germandat de 

Sabadell, i enquesta contra Jaume Pomés, Joan Romagosa, àlies la 
Mort, i Miquel Barrera, per possessió de llana robada.

Robatori de llana

1606.05.27
AMH 2408/4Enquesta contra Miquel Cadafal, pagès de Sant Llorenç Savall, i 

Antoni Genescar, paraire de Barcelona, per vendre blat a la vila 
procedent de Barcelona.

Infracció d'ordenances del mercat

1606.05.27
AMH 2408/5Enquesta contra Antoni Esteve, paraire, per injuriar Antic Vinyas, 

soldat de la Unió, a conseqüència del registre que féu a casa seva 
Bernat Argemir, desener de la Unió.

Injúries a l'autoritat

1606.05.31
AMH 2408/6Denúncia de Joan Calçada, desener de la Unió, i enquesta contra 

Joan Castellet, paraire de Sentmenat, per possessió de moneda 
falsa.

Falsificació de moneda

1606.06.03
AMH 2408/7Informació sol·licitada per Pere Calçada, paraire i mostassaf de la 

vila, a instància de Pere Ramon, flequer, sobre el despatx il·legal 
de pa que feia Magí Traver.

Infracció d'ordenances del mercat

1606.06.16
AMH 2408/8Enquesta contra Gabriel Llanes, teixidor, i Joan Onofre, paraire, 

per faltar al respecte a la Cort i resistir-se a Miquel Lletget, 
cinquantener de la Unió, portant un d'ells una daga fora de mida.

Menyspreu a l'autoritat

1606.06.19
AMH 2408/9Denúncia de Pere Joan Parull, paraire, que venint de Sant Cugat i 

en el lloc anomenat la Clota de Joan Farrer, fou assaltat per quatre 
homes armats.

Bandolerisme

1606.06.21
AMH 2408/10Peritatge de Jaume Arnella i Bernat Borrull, com a cònsols de 

l'ofici dels paraires, sobre una llana lliurada a la Cort per Jaume 
Arnella, centener de la Unió, i Baptista Folch, síndic de la vila.

Peritatge d'una llana
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1606.06.29
AMH 2408/11Enquesta contra Paula, vídua de Joan Albareda, per haver tractat 

de truja, bagassa i escaldada Antiga, muller de Lluís Monvert, 
cirurgià.

Calúmnies

1606.07.05
AMH 2408/12Procés d'execució dels béns de Montserrat Llobet, paraire, en 

vigor de lletres emanades de la Cort de Barcelona, a instància de 
Joan Marçal Favaro, procurador d'Antoni Marçal Favaro, paraire 
de Barcelona.

Execució de béns

1606.07.08
AMH 2408/13Jaume Arnella, centener de la Unió, denuncia un dels que 

despullaren i robaren la roba al fill de Valentí Quer.

Bandolerisme

1606.07.10
AMH 2408/14Enquesta  contra Feliu Olivellas, a qui Silvestre Arús, desener de 

la Unió, trobà jaient a la plaça de la vila amb un pedrenyal al 
costat.

Tinença d'armes

1606.08.08
AMH 2408/15Joan Maura, sastre, contra Bernat Marfà, adroguer i fiador 

d'Eulàlia, vídua d'Andreu Corder, reclamant-li 7 lliures per serveis 
prestats.

Deute comercial

1606.08.16
AMH 2408/16Enquesta contra Antoni Girbau, pagès de Castellar, inculpat de 

portar dos pedrenyals llargs de quatre pams de canó, contravenint 
les crides i els edictes reials, i procés de testimonis aportat per la 
defensa.

Tinença d'armes

1606.08.30
AMH 2408/17Procés d'execució dels béns de Francesc Sampsó, pagès, i la seva 

esposa Paula, a instància de Ciprià Riera, causídic i procurador de 
Germà Artigas, pagès de Sant Vicenç de Jonqueres.

Execució de béns

1606.09.07
AMH 2408/18Enquesta contra Rafael Vadruna, cardador, inculpat d'haver robat 

llana filada i troques de la casa de Feliu Duran, pagès.

Robatori de llana

1606.09.10
AMH 2408/19Onofre Fontanet, tutor i curador dels fills de Joan Argemir, contra 

Jaume Galí i Gili i la seva esposa EIisabet, en reclamació de 12 
sous de pensions d'un cens que Miquel Tiana, mestre de cases, 
devia per establiment d'una casa al Mas Oller.

Deute de censos
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1606.09.13
AMH 2408/20Procés d'execució dels béns dels cònjuges Jaume i Marianna 

Esteve, abaixadors, a instància de Ciprià Riera, causídic i 
procurador de Miquel Moragues, negociant de Sant Vicenç de 
Jonqueres.

Execució de béns

1606.09.16
AMH 2408/21Procés d'execució dels béns de Gabriel Quer, pagès, a instància de 

Ciprià Riera, causídic i procurador de Cecília Vergés i altres, 
tutors i curadors de Joan Vergés, fill de Bernat i  de dita Cecília.

Execució de béns

1606.09.16
AMH 2408/22Jaume Amat, pagès de Santiga, contra Miquel Gurrera, fuster, per 

haver-li etzibat una bufetada en reclamar-li 3 sous per una 
cansalada que li havia venut.

Agressió

1606.09.30
AMH 2408/23Jaume Guitart, pagès de Sant Vicenç de Jonqueres, contra Lluís 

Monvert, cirurgià, reclamant-li 3 lliures que li deu per la venda 
d'uns porcs.

Deute comercial

1606.10.03
AMH 2408/24Carles Sabater, jove cirurgià, contra Lluís Monvert, cirurgià, sobre 

la legitimitat d'un dipòsit de 4 lliures en poder del dipositari de la 
vila.

Lliurament d'un dipòsit

1606.10.13
AMH 2408/25Jaume Vernet, rector de Barberà, com a procurador de Bernat 

Galceran de Pinós, castlà del castell d'Arraona, instant a Gabriel 
Nuell, moliner de draps, a fer capbreu.

Capbrevació

1606.10.13
AMH 2409/1Magí Traver, causídic i procurador substitut de Feliu Duran, 

pagès, contra Agustí Bruch, paraire, i Onofre Guasch, abaixador, 
tutors i curadors del fill de Nadal Sala i Roig, paraire, per raó d'un 
deute de 16 lliures.

Execució de béns

1606.10.14
AMH 2409/2Enquesta sobre la mort natural de Bernat Fabra, pescador de 

Barcelona, el cos del qual fou trobat prop d'una creu, al camí ral de 
Barcelona, i dut a l'hospital de la vila.*

Aixecament de cadàver

1606.10.16
AMH 2409/3Procés d'execució dels béns de Joan Barceló, paraire, instat per 

Ciprià Riera, procurador del pupil Vergés.

Execució de béns
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1606.10.29
AMH 2409/4Enquesta contra Gabriel Carner, pagès, per fer pagar una penyora 

d'un ral a Esteve Brugada, paraire i traginer de carbó, perquè els 
seus ases havien menjat espigues de blat de les seves terres. 
Brugada ho denuncià a la Unió i dit Carner fou pres.

Usurpació d'autoritat

1606.11.20
AMH 2409/5Informació testifical rebuda a instància de Joan Gatuelles, 

procurador de Frederic de Sarrià, donzell de Barcelona, en el plet 
que porta a l'Audiència de Barcelona amb Dionísia de Sarrià i de 
Marimon sobre els fruits de les terres de Lluís de Sarrià.

Deute de censos

1606.11.21
AMH 2409/6Joan Barceló, com a procurador de la causa de capbrevació de la 

Candela, contra Pau Alzina, pagès de Polinyà, instant-la a fer 
capbreu.

Capbrevació

1606.11.24
AMH 2409/7Procés d'adjudicació a favor de la Comunitat de Preveres de Sant 

Feliu de Sabadell dels béns que foren de Jaume Janer, ferrer.

Adjudicació de béns

1606.11.24
AMH 2409/8Joan Argemir, pagès i procurador del seu pare, Joan, contra Paula, 

vídua de Joan Albareda, reclamant-li la paga de 20 sous de 
pensions d'un cens d'un hort a l'Horta Novella.

Deute de censos

1606.11.26
AMH 2409/9Joan Barceló, causídic i procurador de Bernat Galceran de Pinós, 

contra Pau Barba i Canals, pagès de Sant Vicenç de Jonqueres, 
intant-lo a fer capbreu.

Capbrevació

1606.12.02
AMH 2409/10Pasqual Moret, paraire, contra Montserrat Llobet, també paraire, 

reclamant 28 lliures pel preu d'una saca de llana.

Deute comercial

1606.12.09
AMH 2409/11Enquesta contra Antic Vallcorba, sastre, per fer ostentació de 

resistir-se a pagar unes penyores a què fou condemnada la seva 
muller, Elisabet.

Resistència a l'autoritat

1606.12.13
AMH 2409/12Enquesta contra Pere Ubach, pagès, per endur-se una càrrega de 

naps d'un hort de Joan Barceló, paraire, que s'havia desdit de 
vendre-li dit hort per tenir un altre comprador.

Robatori d'aliments
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1606.12.16
AMH 2409/13Enquesta sobre l'assassinat de Joan Andreu, paraire i soldat de la 

Unió, mort d'un tret disparat des del portal de la Palanca mentre 
feia la ronda amb la desena de Joan Argemir.

Assassinat d'un soldat

1606.12.18
AMH 2409/14Enquesta contra Antoni Llonch, pres a les presons reials de la vila, 

acusat d'amenaçar de mort Miquel Lletget, cinquantaner de la 
Unió, i Joan Barceló, soldat de la desena de Joan Vila.

Amenaces a l'autoritat

1606.12.18
AMH 2409/15Denúncia dels jurats i enquesta contra Jerònima Torrella i Gabriela 

Borrell, per haver la primera apedregat Joan Casalí, que procedia a 
tancar els portals de la Palanca i del Safareig,  i la segona per voler 
alliberar-la en captura-la el procurador.

Resistència a l'autoritat

1607.01.02
AMH 2409/16Segrest d'un drap instat per Joan Sans, teixidor, contra Bartomeu 

Roca, paraire.

Segrest de béns

1607.01.09
AMH 2409/17Enquesta contra Feliu Olivellas, paraire, per haver llançat dues 

pedres contra Joan Llorenç, també paraire, mentre cardava a casa 
seva.

Agressió

1607.01.09
AMH 2409/18Enquesta contra Joan Llorenç, taverner, acusat per Sebastià Arús, 

lloctinent del procurador reial, d'haver dit que el lloctinent i Feliu 
Olivellas s'havien repartit una multa imposada a dit Llorenç per 
haver donat menjar a habitants de la vila.

Injúries a l'autoritat

1607.01.09
AMH 2409/23Procés de testimonis rebuts per part d'Antoni Gallart, procurador 

d'Antoni Cuyàs, pagès de Santa Maria de Vallvidrera, en la causa 
entre aquest i Joan Olivelles, paraire, sobre el furt d'un ase a la 
plaça de Santa Anna de Barcelona.

Robatori d'animals

1607.01.10
AMH 2409/19Joan Barceló, paraire i arrendatari amb Miquel Lletget de les 

imposicions de la vila, contra Feliu Font, sastre, reclamant que li 
pagui l'interès de les saques de llana comprades a Bartomeu de 
Gaià.

Deute fiscal
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1607.01.16
AMH 2409/20Miquel Roca, procurador de Bernat Delfí, treballador del regne de 

França i habitant de Sant Vicenç de Jonqueres, contra Feliu Font, 
sastre, reclamant 50 lliures de resta d'un dèbit de 128 lliures.

Deute d'un debitori

1607.01.16
AMH 2409/21Jaume Comes, procurador de Jaume Maduixer, pagès de Sant Julià 

d'Altura, contra Jaume Aymerich, pagès, reclamant-li un deute de 
12 lliures contret per Vicenç Aymerich.

Deute comercial

1607.01.19
AMH 2409/22Paula, vídua de Joan Albareda, pagès, contra Eulàlia, vídua 

d'Andreu Corder, demanant el pagament de 23 lliures que resten 
del dot que Andreu Corder, pare de dita Paula, li prometé pagar en 
capítols matrimonials.

Reclamació de dot

1607.01.30
AMH 2410/1Enquesta contra Bartomeu Sardà, sastre, per possessió d'un 

pedrenyal curt.

Tinença d'armes

1607.01.30
AMH 2410/2Procés d'execució dels béns de Pere Sol, traginer, a instància de 

Joan Gorina, pagès de Matadepera.

Execució de béns

1607.02.11
AMH 2410/3Enquesta contra Marigó Rogé, mestre de cases francès, per haver 

robat unes sabates de la botiga de Francesc Rossanes.

Robatori de robes

1607.02.20
AMH 2410/4Magí Traver, procurador de Pere Ramon, paraire, contra Pere 

Savinyach, ferrer i fiador de Jaume Aymerich, àlies Banyaloca, 
reclamant un deute de 13 lliures.

Deute d'un préstec

1607.02.28
AMH 2410/5Procés de testimonis rebuts a instància de Jaume Galí Feu, pagès 

de Sabadell, en el plet que aquest manté contra Onofre Fontanet, 
sobre el salari de l'administració de la tutela del pupil Joan 
Argemir que exercí Jaume Feu.

Comptes de tutoria

1607.03.01
AMH 2410/6Enquesta sobre l'assassinat de Francesc Sampsó, mort d'un tret de 

pedrenyal mentre podava una vinya de l'heretat d'en Roqueta.

Assassinat
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1607.03.19
AMH 2410/7Enquesta contra els qui han robat i mort diverses ovelles del corral 

que Joan Duran tenia al Parelló.

Robatori d'animals

1607.04.01
AMH 2410/8Enquesta contra Narcís Amat, ferrer, per haver clavat un cop de 

puny al nas a Roger Farau a casa de Jaume Aymerich, hostaler.

Agressió

1607.04.07
AMH 2410/9Enquesta contra Antic Roca, paraire, denunciat pels seus germans, 

Bartomeu i Joan, d'haver venut il·legalment dos camps a Pasqual 
Moret i Gabriel Salvany i haver intentat matar dits germans, fet 
que fou impedit per soldats de la Unió.

Assassinat frustrat

1607.04.10
AMH 2410/10Enquesta contra Joan Pisa, dit el Regullas, mariner d'Eivissa, 

sospitós de portar un pedrenyal.

Tinença d'armes

1607.05.02
AMH 2410/11Denúncia d'Elisabet contra el seu marit, Ramon Bell, teixidor, a 

qui acusa d'agredir-la amb un cop de puny i amenaçar-la de mort, 
després que ella li pregués que li donés alguna cosa per menjar.

Violència domèstica

1607.05.06
AMH 2410/12Joan Calçada, mestre de cases i membre de la Unió, denuncia 

Ramon Cortias per dur un pedrenyal.

Tinença d'armes

1607.05.07
AMH 2410/13Lluís Ponç Codern, procurador de la seva dona, Elisabet, contra 

Joan Borrell, pagès de la quadra de Sant Pau de Riu-sec, en 
reclamació de 20 lliures que Antic Borrell, pare del demandat, li 
devia com a restitució de dot.

Restitució de dot

1607.05.18
AMH 2410/14Procés d'execució dels béns de Montserrat Llobet, paraire, a 

instància de Ciprià Riera, procurador de Pere Maura, sastre.

Execució de béns

1607.05.20
AMH 2410/15Enquesta contra Roger Gay, teixidor francès, per dir públicament 

que el procurador reial, Jaume Arnella, anava "en manganilla".

Injúries a l'autoritat

1607.05.21
AMH 2410/16Enquesta contra Domènec Martí i Bernat Ané, ambdós francesos, 

detinguts per la Unió per haver "comprat diners i donar per aquells 
interès" i també per portar moneda de fals encuny.

Usura
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1607.05.26
AMH 2410/17Enquesta contra la germana de Roger Gay, acusada i empresonada 

per Baptista Folch, pagès i desener de la Unió, per robar una 
cistella de faves.

Robatori d'aliments

1607.05.26
AMH 2410/18Enquesta contra Pere Maura, sastre francès, per prestar amb 

interessos 15 lliures a Montserrat Llobet, paraire.

Usura

1607.05.27
AMH 2411/25Testimoni de Joan Albareda, pagès, sobre la disputa entre un tal 

Pujades i el seu fill Luís.

Baralla

1607.05.29
AMH 2410/19Pere Ramon, paraire, contra Joan Corder per un deute de 3 lliures.

Deute comercial

1607.06.09
AMH 2410/20Manament als hereus de Pau Fàbregues, baster, per què paguin a 

Bertran Baiona, procurador de Joana Xarau, 18 lliures dels censos 
d'una casa del carrer d'en Muntada i d'una vinya del lloc de 
Collsalarca.

Deute de censos

1607.07.01
AMH 2410/21Enquesta contra Jaume Casabaió, pagès de Sentmenat, per  violar i 

prenyar Maria, vídua de Francesc Mimó, amb la promesa que es 
casaria amb ella.

Violació

1607.07.02
AMH 2410/22Enquesta contra Bartomeu Barata, paraire francès d'Orgas, diòcesi 

de Comenges, i Miquela, vídua d'Esteve Vidal, paraire de 
Castellterçol, presos per la Unió. El primer és acusat de dur una 
daga llarga i la segona de dur rals de fals encuny.

Falsificació de moneda

1607.07.02
AMH 2411/1Enquesta contra Jaume Llobet, paraire, per haver tractat de 

bagassa i pegat Aldonça, muller de Pere Mas, mestre de cases.

Agressió a una dona

1607.07.04
AMH 2411/2Enquesta contra Francesc Oriach per haver disparat un tret de 

pedrenyal a Joan Bru, paraire.

Agressió amb arma de foc

1607.07.13
AMH 2411/3Enquesta contra Ciprià Riera, paraire, acusat d'intentar emmetzinar 

mossèn Esteve Arús amb uns fesols que li havia donat Maria 
Àngela, dona de Ciprià.

Assassinat frustrat
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1607.07.18
AMH 2411/4Enquesta contra Jaume Ginestar, teixidor, pres per la Unió per 

trobar a casa seva pomes, blat i llana robada. Fou condemnat a dos 
anys de desterrament, amb pena de tres anys de galeres si trencava 
dit desterrament.

Robatori de llana

1607.07.21
AMH 2411/5Enquesta contra Jaume Carner i Ciprià Riera, el seu procurador, 

per voler cobrar interessos a Salvador Ubach, pagès de la 
parròquia de Sant Iscle.

Usura

1607.07.21
AMH 2411/6Bartomeu Llopart, procurador de Bartomeu Lledó, rector de Sant 

Feliu, i altres, contra Jeroni Torrella, moliner, i Joan Maura, sastre, 
ambdós fiadors de Jaume Galí de Polinyà, pel delme del mas 
Estany.

Delme

1607.07.24
AMH 2411/26Denúncia dels consellers Feliu Duran, Antoni Turull i Bernat 

Agemir sobre el robatori d'una corona de plata i uns canalobres de 
l'església de la vila.

Robatori a l'església

1607.07.28
AMH 2411/7Joan Barceló, procurador de Miquela, muller de Bartomeu Llobet, 

paraire, apel·lant contra l'execució dels béns del seu marit, instada 
per Francesc Vilar, francès, i Jeroni Torrella.

Execució de béns

1607.08.04
AMH 2411/8Enquesta contra Gabriel Olivelles, paraire, per haver dit que el 

lloctinent havia fet besar el "forrellat" de la Cort del Bisbe al 
procurador reial.

Injúries a l'autoritat

1607.08.13
AMH 2411/9Miquel Lletget, cinquantener de la Unió, denuncia que, mentre 

procedia a un escorcoll, ha trobat un escapoló a casa de Nicolau 
Pujol.

Escorcoll

1607.08.18
AMH 2411/10Enquesta contra Maria Àngela, muller de Ciprià Riera, per agredir 

l'escarceller Sebastià Arús, quan aquest es negà que li portés 
menjar al seu marit. (S'esmenta que dita Maria digué algunes 
paraules en jueu).

Agressió a l'autoritat
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1607.09.28
AMH 2411/27Nicolau Mas, pedrenyaler, denuncia un tal Roig, que s'hostetjava a 

casa seva, per robar-li diverses peces de roba.

Robatori de robes

1607.10.12
AMH 2411/11Enquesta contra Jeroni Galí i Jeroni Torrella, sospitosos d'intentar 

robar a casa de Joan Mayrenchs, mestre de cases, aprofitant que 
aquest havia acudit a apagar un foc a casa del seu sogre.

Robatori frustrat

1607.10.19
AMH 2411/12La Batllia General de Catalunya contra Gabriel Nuell, moliner de 

draps, procedint a l'execució dels seus béns, consistents en un molí 
draper i diversos horts situats a l'Horta Novella.

Execució de béns

1607.10.20
AMH 2411/13Joan Barceló, procurador de Bernat Galceran de Pinós, castlà del 

castell d'Arraona, contra Joan Riera, pagès de Sentmenat, en causa 
de capbrevació.

Capbrevació

1607.10.22
AMH 2411/14Pere Roca, dit el Ponset, francès de la Salvetat, diòcesi d'Agen, 

denuncia que ha estat ferit d'un tret de pedrenyal al camí ral de 
Terrassa, entre els camps d'en Feu i la vídua Rifós, prop de la 
Torre d'en Font i de la Parellada.

Agressió amb arma de foc

1607.10.25
AMH 2411/15Enquesta contra Pere Joan Salvany, paraire, per evadir l'arrest 

domiciliari a què havia estat condemnat per no voler pagar el 
salari del rei.

Evasió d'arrest domiciliari

1607.10.30
AMH 2411/16Ramon Cot, treballador de Sant Julià d'Altura, contra Eulàlia 

Corder, reclamant que li pagui tres quarteres de blat.

Deute comercial

1607.11.02
AMH 2411/17Enquesta contra els germans Arnau i Estàsia Eret, francesos, a 

instància dels consellers de la vila, acusats d'abandonar el cos d'un 
nadó, i el dit Arnau d'injuriar i amenaçar el procurador i conseller 
en Cap, quan sa germana fou presa.

Infanticidi

1607.11.07
AMH 2411/18Enquesta contra Pere Fluxart, paraire francès, per acusar 

públicament Bernat Doster, també paraire francés, de robar a casa 
de mossèn Marser de Barcelona.

Calúmnies
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1607.11.29
AMH 2411/19Enquesta contra Pere Viladarau, paraire, i Miquel Cases, traginer 

de Santpedor, per vendre blat de Barcelona, contravenint crides 
reials.

Infracció d'ordenances del mercat

1607.12.02
AMH 2411/20Enquesta contra Antoni Llobet i Maria Àngela, muller de Ciprià 

Riera, per cometre adulteri a casa d'en Manaut, i contra Jerònima 
Prat per alcavota.

Adulteri

1607.12.04
AMH 2411/21Enquesta contra Ciprià Riera, per haver-se resistit i mossegat 

Sebastià Arús, lloctinent, quan aquest procedia a detenir-lo en ser 
avisat per Antic Lletget que el dit Riera volia degollar la seva 
dona, i contra altres per no assistir el lloctinent.

Resistència a l'autoritat

1607.12.08
AMH 2411/22Enquesta contra Esteve de la Coma, francès del bisbat d'Aix, per 

haver robat un mocador amb diners a Baltasar Marquès, pagès de 
Polinyà, quan aquest comprava a les carnisseries del mercat.

Robatori de diners

1607.12.16
AMH 2411/23Enquesta contra Miquel Lletget, mostassaf de la vila, per imposar 

una penyora i detenir il·legalment Pere Maura, sastre.

Detenció il·legal

1607.12.18
AMH 2411/24Procés d'execució dels béns de Pau Torrents, paraire, a instància 

Pau Brunés, procurador de Miquel Matalí,

Execució de béns

1607.12.27
AMH 2411/28Enquesta contra Bernat del Pinyau, francès de la vila de Casèras, 

bisbat de Comenges, per haver forçat Elisabet Vinyes, neboda de 
Lluis Monvert, cirurgià i amo del dit Bernat, i per haver comès 
adulteri amb Joana Vernet.

Violació

1608.01.02
AMH 2412/1Enquesta contra Joan Vernet, Joana, sa muller, i Joan Vahins, àlies 

Dropo, tots ells francesos, per viure amistançats els segons i 
consentir l'adulteri el primer.

Adulteri

1608.01.07
AMH 2412/2Gabriel de Ger, mercer francès de la vila de Casanoves, diòcesi de 

Comenges, denuncia que, en una serra prop de Sabadell, li han 
disparat trets de pedrenyal i li han robat 190 lliures d'unes capes 
que havia venut a Taradell.

Bandolerisme
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1608.01.08
AMH 2412/3Procés d'execució dels béns de Miquel Lletget, paraire, a instància 

de Joan Barceló, procurador de Joana, vídua de Joan Riera, pagès.

Execució de béns

1608.01.29
AMH 2412/4Enquesta contra Jaume Carner, paraire, per encarar un pedrenyal a 

Pau Bruguera, paraire, després que aquest li digués que no podia 
continuar hostetjat a casa de Pere Gorchs perquè li devia 23 sous.

Amenaces

1608.02.06
AMH 2412/5Enquesta contra Miquela, dona de Francesc Boada, per tractar de 

bruixa i agredir amb un picador Gabriela, vídua de Joan Argemir, 
paraire.

Agressió a una dona

1608.02.25
AMH 2412/6Enquesta contra Joan Morera, revenedor de la vila de Piera, acusat 

de robar a la ferreria de Joan Flabert.

Robatori a una ferreria

1608.02.29
AMH 2412/7Joan Sans contra Pere Gay, ambdós teixidors, instant-lo que 

enderroqui la paret de ponent d'una casa situada al carrer de la 
Rutlla o Borromera.

Disciplina urbanística

1608.03.05
AMH 2412/8Apel·lació d'Angela, muller de Joan Badia, pagès de Sant Vicenç 

de Jonqueres, als autes d'execució instats per Joan Barceló, 
procurador de Joan Mieres, de Sant Julià d'Altura.

Execució de béns

1608.03.08
AMH 2412/9Pere Gay, teixidor, contra Joan Sans, també teixidor, perquè 

procedeixi a enderrocar una paret que ha aixecat sense llicència.

Disciplina urbanística

1608.03.10
AMH 2412/10Beneta, muller de Gabriel Nuell, moliner de draps, sol·licitant que 

Bernat Fajula i Jaume Galí siguin assignats curadors dels béns dels 
seu marit, atesa la presumpta demència del seu marit.

Assignació de curadors

1608.03.11
AMH 2412/11Enquesta contra Jaume del Bosch, calderer francès, per haver 

robat mitja quartera de blat de Pere Villar, hostaler de Terrassa.

Robatori d'aliments

1608.03.14
AMH 2412/12Informació testifical sobre l'ocultació de béns que ha realitzat 

Montserrat Llobet per alliberar-se de l'execució instada contra ell 
per Joan Miquel Calvet, robavellaire de Barcelona.

Execució de béns
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1608.03.20
AMH 2412/13Joan Trullàs, paraire, contra Lluís Monvert, cirurgià, instant-lo a 

no entrar en un camp que li recomprà.

Propietat i usdefruit

1608.03.24
AMH 2412/14Joan Bru, paraire, denuncia que Joan Serrans, mosso de Joan Sans, 

l'ha volgut agredir amb una espasa, suposadament per haver-lo 
tractat de gavatx.

Agressió amb arma blanca

1608.03.26
AMH 2412/15Enquesta contra Jaume Farrés, àlies Gambina, per forçar i robar 

unes caixes amb diners del seu germà i de la vídua Samuntà.

Robatori de diners

1608.04.06
AMH 2412/16Enquesta contra Miquel Fornés, teixidor de Girona, acusat i 

empresonat per haver deshonrat la seva fillastra Beneta i, 
juntament amb Joana Aiter, d'haver robat llana de Melcior Amat, i 
testimonis aportats en la seva defensa.

Violació

1608.04.15
AMH 2412/17Feliu Vallcorba, moliner de farina, sol·licita llicència per poder 

vendre el dret de lluir un camp, situat al lloc dit el Coll, per tal de 
poder pagar els drets que acredita Anna Pleix, la seva germana.

Llicència de venda

1608.04.17
AMH 2412/18Joana, vídua de Joan Elies, baster, reclamant com a seus uns 

diners amagats que s'han trobat a casa del seu subarrendatari, 
Ramon Burgada, hostaler i taverner.

Restitució de béns perduts

1608.04.24
AMH 2413/5Enquesta contra Antoni Cassanya, dit de la Balona, teixidor 

francès, per haver raptat Jerònima, muller de Jaume Pomés.

Rapte

1608.05.09
AMH 2412/19Testimonis demanats per Jaume Arnella, antic procurador reial, en 

la causa contra ell oberta pels Jutges de Taula, segons querella 
presentada per Roger i Guillem Gay per haver empresonat Maria 
Gay, menor de 12 anys, per haver furtat un cistell de faves.

Detenció il·legal

1608.05.12
AMH 2412/20Testimonis demanats per Jaume Arnella, antic procurador reial, en 

la causa contra ell oberta pels Jutges de Taula, segons querella 
presentada per Jerònima Torrella, castigada per apedregar els 
mestres de cases que tancaven el portal del safareig.

Detenció il·legal
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1608.05.12
AMH 2412/21Testimonis demanats per Jaume Arnella, antic procurador reial, en 

la causa contra ell oberta pels Jutges de Taula, segons querella 
presentada per Gabriela Borrell sobre la captura d'aquesta en voler 
evitar la detenció de Jerònima Torrella.

Detenció il·legal

1608.05.12
AMH 2413/1Testimonis rebuts a instància de Jaume Arnella, antic procurador 

reial, en la causa contra ell oberta pels Jutges de la Taula, segons 
querella presentada per Joana i Joan Vernet, empresonats per 
adulteri i consentiment d'adulteri.

Detenció il·legal

1608.05.16
AMH 2413/2Joan Barceló, procurador de Jerònima Canyameres, contra Jaume 

Galí i Jerònima Moret, tutors i curadors dels fills Moret,  
reclamant unes quantitats esmerçades en un censal.

Deute d'un censal

1608.06.17
AMH 2413/3Joan Barceló, procurador de Pasqual Moret, paraire, contra Joan 

Mas, fuster, reclamant el pagament de 41 ducats d'indemnització 
per la mort d'un matxo que li prestà, el qual morí per dur una 
càrrega excessiva.

Indemnització per danys

1608.06.18
AMH 2413/4Procés d'execució dels béns de Jeroni Torrella, moliner i fiador 

d'Esteve Arús, prevere, a instància de Salvador Albinyana, 
causídic de Barcelona i procurador de Jerònima, vídua de Vicenç 
Riera, pagès de Mollet.

Execució de béns

1608.07.13
AMH 2413/6Enquesta contra Joan Llorenç, paraire i taverner francès de la vila 

de Tornacopa, diòcesi d'Auch, per practicar-se la prostitució a casa 
seva, on també s'hi trobà una catifa robada pertanyent a Jaume 
Arnella, cirurgià.

Prostitució

1608.07.21
AMH 2413/7Enquesta contra Ciprià Riera, paraire, per haver dit de Pere 

Ramon, paraire, que li havia robat faves del seu camp.

Calúmnies

1608.07.26
AMH 2413/19Salvador Cortias, paraire, denuncia que li han disparat al camí de 

Sant Quirze, de viatge al Papiol.

Agressió amb arma de foc
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1608.07.30
AMH 2413/8Enquesta contra Bartomeu Borrell, pagès de Sant Julià d'Altura, 

empresonat per haver apedregat la casa de Ciprià Riera i amenaçar-
lo amb un pedrenyal.

Amenaces

1608.08.26
AMH 2413/9Denúncia de Jaume Sampsó, estudiant de Sant Vicenç de 

Jonqueres, ferit d'un tret de pedrenyal, juntament amb Joan 
Gavany, quan eren a una vinya en el lloc dit del Perelló, prop de 
Collsalarca.

Agressió amb arma de foc

1608.09.04
AMH 2413/10Enquesta contra Joan Prats, teixidor francès, per robar llana de la 

vídua Corbera, que li havia entregat perquè teixís una tela.

Robatori de llana

1608.09.19
AMH 2413/11Joan Maura, sastre, contra Jaume Galí, pagès, reclamant-li 29 

lliures que diu deure-li per raó del seu ofici.

Deute comercial

1608.09.30
AMH 2413/12Enquesta contra Pere Duran, retorcedor de llana, per haver jurat en 

fals en assegurar que no havia jugat a cartes a casa de Pere Ros, 
sastre.

Perjuri

1608.10.12
AMH 2413/13Enquesta contra Feliu Duran, pagès, per agredir amb un gaiató 

Agustí Bru, paraire, que a la casa del Consell havia dit de Feliu 
Duran "que es bevia la sang dels pobres".

Agressió

1608.10.24
AMH 2413/14Jaumeta, vídua de Francesc Dusach, pagès francès de la diòcesi 

d'Agen, contra Jaume Arnella, cirurgià, reclamant-li la soldada de 
tres anys.

Deute laboral

1608.11.17
AMH 2413/15Enquesta contra Esteve Queralt, corder, per haver-se negat a pagar 

a Ramon Llobet, teixidor francés, i haver-lo titllat públicament al 
carrer dels Escasots de ser luterà.

Calúmnies

1608.11.30
AMH 2413/16Esteve Burgada, paraire, denuncia que Pere Sol, sabater, li ha 

trencat un dit d'una bastonada i ha insultat el seu pare en tractar-lo 
de gavatx.

Agressió
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1608.12.05
AMH 2413/17Enquesta contra els qui han disparat amb pedrenyal Antic Calçada, 

paraire i hostaler.

Agressió amb arma de foc

1608.12.12
AMH 2413/18Enquesta contra Antic Moncontre per haver ferit d'un cop de daga 

a Joan Prats, paraire i nebot seu, en negar-se que aquest s'endugués 
un banc de casa seva.

Agressió amb arma blanca

1609.01.09
AMH 2414/1Enquesta contra Joan Agell, teixidor, per escapar de l'arrest 

domiciliari que li fou imposat mentre no signés treves amb 
Domènec Teixidor, i refugiar-se a l'església.

Evasió d'arrest domiciliari

1609.02.03
AMH 2414/2Assignació de tutors als fills d'Andreu Corder, corder, a instància 

de Tomàs Feu, pagès de Molins de Rei, procurador de la seva 
muller Eulàlia, vídua en primeres núpcies de dit Corder.

Assignació de tutors

1609.03.05
AMH 2414/3Jaume March i les seves germanes, fills de Melcior March, 

retorcedor de llana, contra Miquel Lletget, Esteve Borrull, ambdós 
paraires, el pupil Torrella del Racó i Magdalena Noguera, per 
ocupar indegudament unes cases i unes terres.

Propietat i usdefruit

1609.03.06
AMH 2414/5Joan Vilar, abaixador de Terrassa, i Francesc Vilar, pagès de Sant 

Cugat, tutors de Galceran Vilar, contra Jaume Fontanet, pagès, 
tutor de Miquel Matalí, en reclamació d'un deute de 460 lliures per 
comptes de la tutela de Galceran Vilar.

Comptes de tutoria

1609.03.06
AMH 2414/6Miquel Roca, procurador d'Antoni Valls, ambdós pagesos de 

Jonqueres, contra Joana, vídua de Joan Riera, ferrer, reclamant 
diverses quantitats per serveis i subministraments prestats.

Deute comercial

1609.03.11
AMH 2414/7Enquesta contra Joan Avellaneda, pagès de Sant Julià d'Altura, i 

dos treballadors francesos anomenats Guillem i [Piler], per 
lesionar a pedrades, al bosc del mas Salom, Joan de Laubriach,  
francès de la diòcesi de Lombez i mosso de Gabriel Canyameres.

Agressió
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1609.03.23
AMH 2414/8Enquesta contra Pere Joan Munts, cardador, i Pere Mas, paraire, 

per clavar bastonades i prendre un barret a Antic Roca, paraire, 
quan rentava llana al safareig de la vila.

Agressió

1609.03.28
AMH 2414/9Enquesta instada per Arnau Tramolleres, treballador francès, 

contra Joan Lacay, bover també francès, ambdós mossos de 
Margarit Rifós, pagès, per haver-lo ferit a punyalades després 
d'una discussió.

Agressió amb arma blanca

1609.04.04
AMH 2414/10Ramon Torrella contra Joan Llorenç, ambdós paraires, comminant-

lo que faci entrega a la Cort dels béns que té emparats de Jaumeta 
Dusach, la seva sogra.

Empara

1609.04.11
AMH 2414/11Enquesta contra Francesc Gespada, natural de la vila d'Alcanyís, 

per haver robat d'un sac de Pere Castells, traginer francès, tres 
cabdells de fil de cànem i dues medalles de plom.

Robatori de cànem

1609.04.11
AMH 2414/12Enquesta contra Joan Moxart, treballador de la vila d'Ars (diòcesi 

d'Urgell), per haver furtat a Pere Laval, mercer francès, un paquet 
d'agulles que tenia a la taula del mercat.

Robatori d'objectes diversos

1609.05.02
AMH 2414/13Assignació de tutors i curadors dels pupils Esteve a instància de la 

seva mare Paula, vídua d'Antoni Esteve, paraire.

Assignació de tutors

1609.05.14
AMH 2414/14Enquesta contra Geroni del Pas, dit Geroni el Roig, de Sant Cugat, 

i Gabriel Orta, fuster de Vic, detinguts per membres de la Unió per 
anar armats amb pedrenyals.

Tinença d'armes

1609.06.09
AMH 2414/15Enquesta contra Gaspar Flavià, Jaume Antoni Borrull, Esteve 

Borrull, Jaume Juliana i Gabriel Olivelles, àlies Tacany, tots 
paraires, per agredir a pedrades i punyalades Joan Sala, abaixador.

Agressió amb arma blanca

1609.06.10
AMH 2414/16Enquesta contra Joan Llenes, dit Serdanya, teixidor, per apunyalar 

Jaume del Bosch, calderer, després d'una discussió.

Agressió amb arma blanca
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1609.06.12
AMH 2414/17Enquesta contra Jaume Reixach, paraire francès de tretze anys 

d'edat, natural de la vila de Foix, per robar de l'església uns diners 
de Pere Llobet, beneficiat de Sant Joan.

Robatori a l'església

1609.06.16
AMH 2414/18Joan Barceló, procurador de Marquesa, muller de Joan Montllor, 

contra Pere Ubach, pagès, en reclamació de 40 d'un llegat 
d'Antònia, mare de dita Marquesa.

Herències

1609.06.27
AMH 2414/19Miquel Roca, procurador de Jaume Anglada, pagès de Sant 

Quirze, contra Narcís Amat, ferrer, en reclamació del dot d'Antiga, 
mare de dit Anglada i muller en segones núpcies de dit Amat.

Restitució de dot

1609.08.12
AMH 2414/20Pere Sol, sabater, denuncia la seva muller Jerònima, Joan Llorenç i 

Landis Gutre, ambdós serradors francesos, per forçar unes caixes i 
robar diners i diverses peces de roba de casa seva.

Robatori de diners

1609.08.20
AMH 2414/21Enquesta contra Joan Flavert, ferrer, per injuriar i calumniar 

Bartomeu de Gaià, teixidor.

Calúmnies

1609.08.25
AMH 2414/22Procés d'execució dels béns d'Antic Carner, pagès, a instància de 

Joan Barceló, procurador de Joan Baiona, treballador.

Execució de béns

1609.09.24
AMH 2414/23Procés d'assignació de tutors i curadors de Francesc Baronívol, fill 

d'Antoni i d'Eulàlia.

Assignació de tutors

1609.09.24
AMH 2414/24Enquesta contra Pere Llobet, pagès de Jonqueres, i Jeroni Galí, 

paraire, el primer per haver mancat al respecte i agredir Joan 
Barceló, paraire i soldat de l'Unió, i el segon per resistir-se a 
capturar-lo.

Agressió a l'autoritat

1609.09.26
AMH 2414/25Bernat Sampsó, pastor de Montserrat Arimon, denuncia que Pere i 

Joana Sol li han clavat diverses bastonades en dir-los que 
retiressin un porc que havia trobat al corral del seu amo.

Agressió
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1609.09.29
AMH 2414/4Pere [Domingo], dit l'Escanyataire, treballador habitant de 

Sabadell, denuncia que ha estat assaltat i agredit per 3 homes prop 
la riera d'en Sobarber.

Bandolerisme

1609.10.03
AMH 2414/26Esteve Arús, prevere i procurador de la seva mare, Montserrat 

Arús i Font, contra Damià Font, pagès, reclamant la legítima que li 
correspon dels béns de Joan Font, el seu avi patern.

Herències

1609.10.20
AMH 2414/27Caterina, muller de Jaume Canals, pagès, contra Pere Sol, traginer, 

Francesc Oliver, pagès, i Salvador Mir, negociant, oposant-se a 
una execució de béns.

Execució de béns

1609.10.24
AMH 2414/28Pere Savinyach, ferrer, i Joan Llonch, pagès de Sant Julià d'Altura, 

contra Pere Ubach, pagès, en reclamació de les pensions d'un 
censal mort.

Deute d'un censal

1609.10.27
AMH 2414/29Enquesta contra Francesc Russo, natural de Palerm, per robar uns 

diners de la casa d'Antoni Gordi, mercader de Barcelona. És 
condemnat a 10 anys de galeres.

Robatori de diners

1609.10.30
AMH 2414/30El procurador del senyor Bernat Galceran de Pinós contra  Ramon 

Font, paraire, per tal que faci capbreu.

Capbrevació

1609.12.03
AMH 2415/1Procés d'execució dels béns de Feliu Font, sastre, en vigor de lletra 

de la Cúria del Veguer de Barcelona, a instància de Joan Barceló, 
paraire, procurador de Joan Cases.

Execució de béns

1609.12.21
AMH 2415/2Enquesta a instància de Pasqual Moret, paraire i jurat de la vila, 

contra els qui cantaven i es burlaven de la Unió.

Menyspreu a l'autoritat

1609.12.26
AMH 2415/3Ramon Burgada, paraire, denuncia que un tal Barba l'ha acusat 

injustament d'haver robat un pedrenyal.

Calúmnies

1609.12.29
AMH 2415/4Enquesta contra Nicolau Mas, pedrenyaler, per haver robat llenya 

d'un peça de terra que Joan Marfà, notari, tenia emparaulada.

Robatori de llenya
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1610.01.04
AMH 2415/5Paula i Margarida, filles de Ramon Torrella, paraire, sol·liciten la 

substitució de Feliu Duran com a tutor i curador dels béns del seu 
pare, atesa la seva avançada edat i proposen en lloc seu Joan 
Llanes, rajoler i marit de Margarida.

Subrogació de tutors

1610.01.09
AMH 2415/6Joan Saguí, procurador dels pupils i hereus d'Antoni Marçal 

Favaro, paraire, contra Jaume Codina, sabater, instant-lo a tapiar 
una finestra que dóna al pati de dits pupils, situada al raval de 
Manresa.

Disciplina urbanística

1610.01.10
AMH 2415/7Joana, muller de Joan Vernet, bracer, declara haver simulat un 

embaràs i part i es retracta d'una declaració anterior, segons la qual 
afirmava haver parit una criatura que s'haurien endut un home i 
una dona sense batejar.

Simulació d'un embaràs

1610.01.17
AMH 2415/8Enquesta contra Pere Sol, sabater i taverner habitant de Sabadell, 

per agredir a Vicenç Vergués, treballador, després d'una discussió 
a l'hostal.

Agressió

1610.01.26
AMH 2415/9Joan Torrella, estudiant i beneficiat de l'església de Sant Feliu de 

Sabadell, contra Esperança, muller de Miquel Gurrera, fuster, per 
tal que li restitueixi una part dels béns del seu oncle.

Herències

1610.02.02
AMH 2416/13Enquesta contra Joan Barceló i Miquel Lletget, ambdós paraires, a 

instància de Jeroni Galí, també paraire. Acusa al primer d'encarar-
lo amb un pedrenyal en el ball de la plaça, i al segon d'encoratjar-
lo a disparar.

Assassinat frustrat

1610.02.06
AMH 2415/10Enquesta contra Joan Turull, sabater, per agredir amb una pala de 

fusta Pau Manent, paraire, quan aquest es disposava a apartar la 
neu de davant la casa d'Antoni Llopart, el seu amo.

Agressió

1610.02.10
AMH 2415/11Enquesta contra Pau Feu, pagès, per clavar una bufetada a la plaça 

Major a Gabriel Boixó, mestre de cases habitant de Sabadell.

Agressió
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1610.02.18
AMH 2415/12Joan Barceló, paraire, denuncia Joan Galí per haver-lo encarat 

amb un pedrenyal i als membres de la Unió per no haver-lo assistit 
quan es reclamava ajut.

Amenaces

1610.03.10
AMH 2415/13Enquesta a instància de Pere Serra, teixidor, contra Joan Barceló, 

paraire, per encarar-lo amb un pedrenyal prop del pallol.

Amenaces

1610.03.10
AMH 2415/14Enquesta contra Joana, muller de Bernat Fajula, teixidor, per 

bastonejar Margarida, dona de Joan Prats, teixidor.

Agressió a una dona

1610.03.18
AMH 2415/15Procés d'execució dels béns d'Antic Carner, pagès, i la seva muller 

Caterina, a instància de Joan Vidal, procurador de Joan Calvet, 
robavellaire de Barcelona.

Execució de béns

1610.03.23
AMH 2415/16Antoni Romaní, tutor dels fills de Galceran Font, ambdós notaris 

de Barcelona, contra Margarit Rifós, pagès, reclamant la restitució 
del dot aportat per Marianna Font al dit Rifós.

Restitució de dot

1610.04.14
AMH 2415/17Enquesta a instància de Joan Mas, fuster, contra Rafael Moret, 

paraire, per fer arribar aigua de la font al seu tint i insultar i 
empentar el denunciant.

Conflictes d'aigües

1610.04.19
AMH 2415/18Antoni Marçal Favaro, paraire, contra Joan Flavert, ferrer, en 

reclamació d'un deute de 8 lliures i 14 sous correponents a les 
anyades d'un cens

Deute de censos

1610.04.20
AMH 2416/1Guillem Sala, treballador habitant de Sabadell, denuncia la 

desaparició de la seva muller.

Desaparició d'una dona

1610.04.20
AMH 2416/2Bernat Arriumallo, treballador de Sant Vicenç de Sarrià, contra 

Guillem Gay, muler, en reclamació d'uns diners que li prestà.

Deute d'un préstec

1610.04.22
AMH 2416/3Renúncia de Feliu Duran, pagès, com a curador dels pupils de 

Ramon Torrella, paraire, per raó de la seva avançada edat i mala 
salut.

Excusació de tutor
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1610.06.01
AMH 2416/4Enquesta contra els qui han disparat i ferit alguns membres de la 

Unió, quan aquesta retornava de Sant Julià d'Altura després de 
perseguir els germans Galí i un tal Regasol de Caldes.

Agressió a l'autoritat

1610.07.08
AMH 2416/5Procés d'execució dels béns de Paula Arimon, vídua habitant del 

mas Roqueta, a instància de Jaume Matali, causídic de Barcelona i 
procurador de Joana, vídua de Gabriel Concabella, teixidor de 
Barcelona.

Execució de béns

1610.07.17
AMH 2416/6Enquesta contra Joan Barceló, paraire, per disparar un tret de 

pedrenyal, des de la seva casa del carrer de Sant Quirze, a Feliu 
Adua, sastre.

Agressió amb arma de foc

1610.08.04
AMH 2416/10Enquesta contra Caterina, filla de Bartomeu i d'Elisabet Roca, per 

tractar públicament de bagassa Paula, filla de Pere Savinyach, 
ferrer.

Calúmnies

1610.08.06
AMH 2416/7Jaume Aymerich, dit Banyaloca, pagès, contra Gabriela Corbera, 

vídua, per tal que li pagui 3 sous d'un cens d'una peça de terra del 
terme de Terrassa.

Deute de censos

1610.08.11
AMH 2416/8Enquesta a instància de Joan Leotart, escrivent natural de 

Granollers, que denuncia que trobant-se al carrer Nou, davant del 
joc de la pilota, Miquel Castanyer i dos individus més l'agrediren a 
cops de bastó.

Agressió

1610.08.22
AMH 2416/9Enquesta contra Huguet Fau, barreter, per acusar públicament Pere 

Robí, fuster, d'haver robat dos pedrenyals a Cardedeu.

Calúmnies

1610.08.26
AMH 2416/11Jaume Aymerich, pagès dit el Banyaloca, contra els cònjuges 

Benet Bogunyà i Marianna Argemir, per tal que paguin 4 sous 
correponents als censos d'una peça de terra de Sant Vicenç de 
Jonqueres.

Deute de censos
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1610.09.12
AMH 2416/12Enquesta contra un tal Javas, daguer habitant de Sabadell, per 

agredir Antic Moncontie, nunci jurat de la cúria de Sabadell, quan 
aquest volgué intercedir en una disputa entre el dit Javas i Feliu 
Mayrenchs, provocada per una partida de cartes.

Agressió a l'autoritat

1610.09.15
AMH 2416/14Enquesta contra Antic Roca, paraire, acusat de ferir amb una daga 

Joan Marfà, notari.

Agressió amb arma blanca

1610.09.22
AMH 2416/15Enquesta contra Gabriel, fill de Guillem Baster, teixidor, acusat de 

robar de l'església parroquial uns diners de la confraria dels 
teixidors o de Sant Sever.

Robatori a l'església

1610.09.23
AMH 2416/16Antoni Vidal, paraire, denuncia Francesc Oriach i Silvestre 

Borrell, pagesos de Sant Julià d'Altura, per anar armats amb 
pedrenyals.

Tinença d'armes

1610.09.24
AMH 2416/17Pere Gratapallós i Antoni Vidal, ambdós mercers, denuncien que 

han estat assaltats per uns bandolers a la Serra de Sant Iscle i que 
els han robat teles i diners.

Bandolerisme

1610.10.01
AMH 2416/18Pere Mas, paraire i procurador de Mateu Pinós, teixidor, contra 

Marianna, muller de Joan Carreres i vídua en primeres núpcies de 
Valentí Quer, per tal que signi la carta d'aprenentatge del seu fill, 
Joan Quer, o li pagui les despeses corresponents.

Despeses d'aprenent

1610.10.11
AMH 2416/19Enquesta contra Miquel Palmés, baster, per tractar de farsant i 

lladre Esteve Queralt, corder.

Calúmnies

1610.10.12
AMH 2416/20Joan Barceló, paraire, contra els germans Joan i Jeroni Galí, 

sol·licitant del procurador reial que declari l'anul·lació de la ferma 
de treves pactada el 2 de febrer de 1610, atès que dit Joan Galí 
intentà matar-lo.

Trencament de treves

1610.10.16
AMH 2416/21Enquesta contra el qui ha disparat un tret a Joan Fortich, ferrer 

habitant de Sabadell.

Agressió amb arma de foc
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1610.11.02
AMH 2416/22Enquesta contra Joan Prats, àlies Manaut, per tractar públicament 

de bruixa Eulàlia, vídua de Bartomeu Bru, paraire de draps de 
llana.

Calúmnies

1610.11.12
AMH 2416/23Antic Vinyes, paraire, procurador de Margarida, vídua de Pere 

Lladó, taverner de Barcelona, contra Pere Mas, retorcedor de 
llana, en reclamació d'un deute de 5 lliures per raó de serveis 
prestats.

Deute comercial

1610.11.16
AMH 2416/24Enquesta contra Vicenç Amorós, cardador de nació francesa, per 

robar llana filada de Bartomeu Gay, teixidor, a la casa del qual 
s'allotjava.

Robatori de llana

1610.11.28
AMH 2416/25Enquesta contra Bartomeu Vinyes i Bartomeu March, paraires, 

acusats de violar Caterina, muller de Pere Solanes, traginer de 
Barcelona, a la pallissa de Damià Fulló.

Violació

1610.11.29
AMH 2416/26Plica de testimonis a instància de Jaume Camps, ciutadà de 

Barcelona, en el procés contra Jaume Galí i Bernat Fajula, 
curadors de Gabriel Nuell, per raó d'un deute d'un censal sobre un 
molí draper situat a la Cobertera.

Deute d'un censal

1610.12.02
AMH 2416/27Enquesta a instància de Pere Sampsó, pagès de Sant Vicenç de 

Jonqueres, contra Antoni Bastart, traginer de carbó, per haver 
robat llenya d'una peça de terra.

Robatori de llenya

1610.12.03
AMH 2416/28Enquesta contra els qui s'han passejat armats d'arcabussos i 

pedrenyals, disparant trets i cridant crits de "visca la Unió!".

Ús d'armes de foc

1610.12.07
AMH 2416/30Procés d'execució dels béns de Paula Arimon, àlies Roqueta, a 

instància de Bartomeu Junyent, negociant de Barcelona i 
procurador de Maria, muller del noble Joan de Vilalba, ciutadà de 
Barcelona.*

Execució de béns
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1610.12.16
AMH 2416/29Bartomeu Sellent, pagès de Sant Esteve de Castellar, sol·licita ser 

substituït de tutor i curador de Maria Àngela, filla de Joan Manent, 
pagès del terme de Terrassa, a causa de la seva avançada edat i 
mala salut.*

Subrogació de tutors

1611.01.01
AMH 2417/1Enquesta contra Paula Sampsó, àlies Roqueta, i Joan Andreu, àlies 

Arimon, per robar llenya de Melcior Salvatella, pagès de Barberà 
habitant de Ripollet.

Robatori de llenya

1611.01.20
AMH 2417/2Enquesta contra els qui han llançat una "ginebrada" a les portes de 

la casa de Bernat Argemir, paraire i rellotger de la vila.

Bretolada

1611.01.27
AMH 2417/3Procés d'execució dels béns de Paula Roqueta, vídua, i el seu fill 

Antic, en vigor de lletres invocades pel braç secular i a instància 
del procurador fiscal de Sabadell.

Execució de béns

1611.01.29
AMH 2417/4Joan Sales, abaixador francès, denuncia Joan Bassons i un tal 

Tomàs per tractar-lo de lladre perquè la muller de dit Sales havia 
venut per error un drap que no havia estat estricat.

Calúmnies

1611.02.01
AMH 2417/5Enquesta contra Eulàlia, vídua de Pere Codina, pagès de Gallifa, 

per acusar Beneta Salva i la seva filla d'haver-li robat una camisa.

Calúmnies

1611.02.03
AMH 2417/6Miquela, muller de Francesc Boada, paraire, contra Esteve 

Llopart, també paraire, per tal que desocupi la casa que li té 
arrendada.

Desnonament

1611.02.14
AMH 2417/7Enquesta a instància del procurador reial, Jeroni Torrella, contra la 

muller i dos fills del doctor Arnella, per donar aixoplug i deixar 
escapar Bartomeu Vinyes, a qui el procurador perseguia per ballar 
a la plaça pública.

Resistència a l'autoritat

1611.02.14
AMH 2417/8Miquel Roca, causídic i procurador de Bernat Delfí, pagès de Sant 

Vicenç de Jonqueres, contra Bartomeu Serdà, sastre, per tal que li 
pagui un deute de 7 lliures d'unes glans.

Deute comercial
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1611.02.15
AMH 2417/9Enquesta contra Jaume Carner, paraire, Francesc Vallcorba i 

altres, per assetjar i amenaçar el procurador reial.

Amenaces a l'autoritat

1611.02.16
AMH 2417/10Procés d'execució dels béns de Paula Arimon, àlies Roqueta, 

vídua, a instància de Pau Brunet, procurador de Miquel Dalmau, 
en vigor de lletres invocades pel braç secular de la Cúria 
Eclesiàstica de Barcelona.

Execució de béns

1611.02.24
AMH 2417/17Enquesta contra Feliu Vallcorba, moliner de farina, per tractar de 

lladre i traïdor Jeroni Torrella, també moliner de farina.

Calúmnies

1611.03.02
AMH 2417/11Enquesta contra Antoni Llopart, paraire, per disparar amb un 

pedrenyal contra Jeroni, fill de Narcís Amat, ferrer i desener de la 
Unió.

Agressió amb arma de foc

1611.03.07
AMH 2417/12Procés de testimonis per a la subrogració de tutors i curadors de 

Maria Àngela Manent instat per Anna, vídua de Joan Manent, i 
Gabriel Bolló.

Subrogació de tutors

1611.03.12
AMH 2417/13Procés d'execució dels béns d'Antic Carner, pagès, a instància de 

Joan Barceló, procurador de Joan Calvet, robavellaire de 
Barcelona.

Execució de béns

1611.03.18
AMH 2417/14Procés de testimonis rebuts a instància dels procuradors d'Elisabet, 

vídua de Pere Oliver, botiguer de Barcelona, per tal que el seu 
nebot la compensi econòmicament per una fraudulenta divisió de 
l'heretat de la Torre d'en Farreras de Sabadell.

Indemnització per danys

1611.03.18
AMH 2417/15Enquesta contra Esteve Llopart, paraire, per haver acusat Joan 

Miquel Tristany, notari, d'haver jurat en fals, arran d'un assumpte 
sobre el pagament d'un trasllat d'un plet entre dit Llopart i Miquela 
Boada.

Calúmnies

1611.03.23
AMH 2417/16Enquesta contra Bertran [Ducas], treballador francès de la vila de 

Cassanhabèra, diòcesi de Comenges, pres per robar dues camises. 
Fou capturat a Mollet i posteriorment empresonat a Santa Perpètua.

Robatori de robes
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1611.04.05
AMH 2417/18Enquesta contra Antoni Borrull, paraire, per haver tractat de 

cornut Pere Salvany, també paraire, a qui tenia llogada una 
habitació, i de bagassa la seva dona, i d'agredir-lo amb una 
pedrada.

Calúmnies

1611.04.11
AMH 2417/19Joan Barceló, procurador d'Arne Gravella, abaixador, contra Joan 

Llorenç, paraire, per tal que desallotgi la casa que li té llogada.

Desnonament

1611.04.13
AMH 2417/20Pere Ramon, paraire i carnisser de la vila, denuncia a Pere Ubach, 

pagès, per agredir-lo amb un bastó, després que el segon li hagués 
acusat ban per tenir excés de bestiar.

Agressió

1611.04.16
AMH 2417/21Procés de testimonis de l'ascendència i genealogia de Rafael 

Agell, jove practicant d'adroguer.*

Neteja de sang

1611.04.26
AMH 2417/22Onofre Fontanet, paraire, contra Bartomeu Alzina, tintorer, perquè 

li pagui 10 lliures i 7 sous deguts de la venda d'un matxo.

Deute comercial

1611.06.01
AMH 2418/1Joan Gatuelles, batxiller en lleis i procurador de Frederic de 

Sarrià, canonge de Barcelona, contra Antic Arnella, apotecari, per 
tal que desocupi una peça de terra situada al lloc dit la Serra.

Desnonament

1611.06.03
AMH 2418/2Enquesta contra Gabriel Boixó, mestre de cases de nació francesa, 

per agredir amb un bastó Joan Damau, treballador també francès.

Agressió

1611.06.23
AMH 2418/3Bernat Fajula, teixidor, contra el seu germà Joan, també teixidor, 

per tal que desocupi amb la seva família la casa on habita.

Desnonament

1611.07.01
AMH 2418/4Salvador Mir, paraire i procurador de Francesc Ferrer de 

Bossagós, contra Jaume Llobet, instant-lo a abandonar un hort que 
li té arrendat.

Desnonament
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1611.07.09
AMH 2418/5Joan Barceló, arrendatari de les imposicions de la vila de Sabadell, 

contra Montserrat Amat, pagès de Sant Pere de Terrassa, per tal  
que li pagui 3 lliures d'un ban imposat  per haver comprat dues 
falç sense pagar drets.

Deute fiscal

1611.07.21
AMH 2418/6Enquesta contra Pau Feu, pagès, per tractar públicament de lladre 

Pere Savinyach, ferrer i conseller segon de la vila.

Injúries a l'autoritat

1611.07.28
AMH 2418/7Enquesta contra Bernat Camps, paraire francès, per acusar de 

lladre Pere Salvany, paraire de llana, i tractar de bagassa a la seva 
dona, Elisabet.

Calúmnies

1611.08.03
AMH 2418/10Enquesta contra Bartomeu Jauvert, serrador, acusat per Joan Prats, 

paraire, d'agredir-lo a cops de bastó, prop de la font Cirera, 
després que Antoni Borrull intentés d'ofegar-lo en un rec.

Agressió

1611.08.03
AMH 2418/8Enquesta contra Joan Prats, paraire, per malmetre la resclosa d'un 

hort situat al Ripoll, vora el camí de Granollers, propietat de 
Bernat Jauvert, serrador.

Danys a una resclosa

1611.08.03
AMH 2418/9Joan Gatuelles, procurador de Frederic de Sarrià, canonge de la 

Seu de Barcelona, contra Pere Ramon, paraire, per tal que tanqui 
l'espitllera que dóna a l'hort de dit Sarrià.

Conflictes d'aigües

1611.08.06
AMH 2418/11Enquesta contra Pau Feu, pagès, i altres, per ferir d'un tret de 

pedrenyal a Jaume Austrich, daguer habitant de Sabadell, després 
d'entrar a casa de Feliu Baió i tractar de gavatx el dit Austrich.

Agressió amb arma de foc

1611.08.07
AMH 2418/12Procés de taxació d'aliments d'Àngela, filla d'Anna i Joan Manent, 

mort assassinat.

Prestació d'aliments

1611.08.11
AMH 2418/13Bernat Argemir, procurador i síndic dels consellers de la 

universitat de Sabadell i administrador de la Candela, contra 
Narcís Amat, ferrer, per un deute d'unes pensions d'un censal.

Deute d'un censal
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1611.08.25
AMH 2418/14Pere Camps, mercer, denuncia Arnau Dostés, teixidor, per haver 

robat raïm d'una vinya situada al Perelló, al terme de Terrassa.

Robatori d'aliments

1611.09.05
AMH 2418/15Enquesta contra Francesc Prats, paraire, acusat de ferir d'un tret de 

pedrenyal, al portal de Granollers, a Pau Manent, paraire francès 
de la diòcesi de Comenges.

Agressió amb arma de foc

1611.09.08
AMH 2418/16Empara, a instància de Miquel Roca, pagès de Sant Vicenç de 

Jonqueres, d'un escapoló de cinc rams propietat de Valentí Illa, 
pagès de Sant Feliu de Castellar.

Empara

1611.09.19
AMH 2418/17Joan Barceló, procurador de Bernarda Calvet, reclama a Lluís 

Monvert, cirurgià, un deute de 33 lliures de soldada.

Deute laboral

1611.10.21
AMH 2418/18Procés d'execució dels béns de Jaume Solà, pagès, hereu del mas 

Solà de Sant Joan de Matadepera, a instància de Pere Pla i en 
virtut de lletres emanades de la Cort del Veguer de Manresa.

Execució de béns

1611.11.08
AMH 2418/19Petició de Joan Coderch, ferrer habitant de Sabadell, a Pere Pons, 

paraire, per tal que li pagui 5 lliures per una burra que li deixà i 
que resultà esllomada per un excés de càrrega.

Indemnització per danys

1611.11.16
AMH 2418/20Procés d'informació de la pobresa de Jaume Solà, pagès, pres per 

raó d'un deute de 12 lliures a Parot Pla de Manresa.

Informació de pobresa

1611.12.01
AMH 2418/21Enquesta contra Pere Tonyato, retorcedor de llana, retingut a les 

presons de la vila per pagar amb moneda falsa, posteriorment  
visurada pels consellers i considerada legal.

Falsificació de moneda

1611.12.17
AMH 2418/22Procés de testimonis rebuts a instància de Miquel Folguera, 

paraire de Santa Perpètua de Mogoda, procurador de Bernat 
Prunet, treballador de la vila de Puigcerdà, perquè se li retornin 25 
rals que li robà Pau Nadal, empresonat.*

Robatori de diners

157



1611.12.26
AMH 2418/23Enquesta contra Joan Tristany, mestre de cases, a qui Agustí Fau, 

barreter habitant de Sabadell, denuncia per maltractar el seu fill 
mentre jugava a pilota i d'amenaçar-lo quan el pare sortí en 
defensa seva.

Maltractament d'infants

1612.01.14
AMH 2418/24Enquesta contra Miquel Bertran, teixidor, per ferir amb una daga 

Bertran Reura, teixidor francès, arran d'una discussió a la plaça de 
la vila.

Agressió amb arma blanca

1612.01.14
AMH 2418/25Bartomeu Oriach, pagès de Sant Julià d'Altura, denuncia que 

Miquel Bertran, mosso seu, ha estat agredit amb una daga per un 
teixidor a la plaça de la vila.

Agressió amb arma blanca

1612.01.23
AMH 2418/27Enquesta contra Jacques Austrich, daguer francès, per atacar amb 

una espasa Onofre Altemís, sabater, quan aquest anava en 
companyia del notari Joan Feu.

Agressió amb arma blanca

1612.01.24
AMH 2418/26Enquesta contra Joan Feu, notari, i el seu germà Esteve, botiguer 

de teles, per disparar un tret de pedrenyal a Jacques Austrich, 
daguer francès.

Agressió amb arma de foc

1612.02.14
AMH 2418/28Petició de Joan Barceló, procurador d'Antic Arnella, apotecari, 

contra Eulàlia, vídua d'Esteve Galí, per tal que pagui un compte de 
medecines.

Despeses de medecines

1612.02.17
AMH 2418/29Plica de testimonis demanats per Jaume Farrer, paraire de 

Barcelona, en la causa que té contra Bartomeu Daviu, pagès, sobre 
la propietat del mas Farrés, dit de la Pujada*

Propietat i usdefruit

1612.03.10
AMH 2418/30Josep Omet, pagès de Polinyà, reclama a Pere Arús, hostaler, un 

pedrenyal que li guardava la muller de dit Arús.

Restitució de béns

1612.03.24
AMH 2419/1Miquel Roca, procurador de Bernat Parés, treballador habitant de 

Sabadell, contra Damià Llobet, pagès, en reclamació d'un deute de 
15 lliures en concepte de soldada.

Deute laboral
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1612.03.31[]
AMH 2419/4Procés de testimonis rebuts a instància de Joan Soler, paraire 

natural de Castellterçol, en demanda que se li retorni una capa que 
va perdre al camí de Barcelona i que un tal Oller de Santa 
Perpètua comprà en uns encants de Barcelona.*

Restitució de béns perduts

1612.04.03
AMH 2419/2Joan Soler, paraire, contra Jerònima, muller de Joan Prats, traginer 

de carbó, en reclamació d'un deute de 14 lliures.

Deute comercial

1612.04.06
AMH 2419/3Enquesta contra els que assaltaren Antoni Ribes, treballador del 

regne de França, i Joan Cabrer, prop la vinya d'en Ribatallada, i els 
robaren dues capes.

Bandolerisme

1612.05.10
AMH 2419/5Enquesta contra els qui han robat un quintar de cera del terrat de la 

casa de Narcís Mimó, candeler.

Robatori de cera

1612.05.13
AMH 2419/6Enquesta contra Bartomeu Borrell, pagès de Sant Julià d'Altura, i 

un tal Barbastre de Terrassa, inculpats de disparar i ferir d'un tret 
de pedrenyal Pere Sol, sabater.

Agressió amb arma de foc

1612.05.15
AMH 2419/7Enquesta contra Pere Ubach, pagès, per haver ferit d'un cop de 

daga Joan Bruch, paraire.

Agressió amb arma blanca

1612.06.01
AMH 2419/8Enquesta contra Paula, muller de Jaume Moret, retorcedor de 

llana,  per tractar de "truja" i "vellaca" Eulàlia, muller d'Arnau 
Gual, cardador habitant de Sabadell, i agredir-la després a 
bastonades.

Agressió a una dona

1612.06.02
AMH 2419/9Procés d'execució de béns als tutors i curadors de Gabriel Nuell, 

moliner de draps, a instància del noble Jaume Camps, ciutadà de 
Barcelona.

Execució de béns

1612.06.07
AMH 2419/10Enquesta contra Paula, muller de Joan Guillot, àlies Rigo, per 

acusar a Paula Farrés d'haver robat una lliura de llana.

Calúmnies
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1612.06.23
AMH 2419/11Enquesta contra Jaume Ramoneda, traginer de carbó habitant de 

Sabadell, per ferir amb una daga, prop la barraca d'en Gili de 
Ripollet, Bernat de Londres, també traginer, a qui acusava d'haver 
robat garbes.

Agressió amb arma blanca

1612.07.02
AMH 2419/12Enquesta a instància de Jerònima, muller de Pere Sol, sabater, qei 

denuncia que Bartomeu Borrell i altres han apedregat i esbotzat a 
tirs de pedrenyal la finestra de casa seva.

Danys a la propietat

1612.07.02
AMH 2419/13Enquesta contra Francesc Planes, natural de Caldes, per haver ferir 

d'un cop de daga el procurador reial, que l'havia pres perquè anava 
armat amb un pedrenyal.

Agressió a l'autoritat

1612.07.08
AMH 2419/14Enquesta contra Feliu Baió, paraire, inculpat de violar i prenyar 

Elisabet, filla de Ramon Burgasa, també paraire, de segrestar-la 
una vegada havia parit, i d'endur-se-la a casa de n'Homet de 
Polinyà.

Violació

1612.07.09
AMH 2419/15Enquesta contra Bartomeu Borrell i altres per calar foc a les portes 

de la casa on habita Pere Sol, sabater, i disparar contra Joana, mare 
de dit Pere.

Incendi

1612.08.03
AMH 2419/16Enquesta contra Joan Nicolau, pagès francès habitant del mas 

Roqueta, per robar unes garberes de forment d'un camp de Miquel 
de Salvà i de Vallseca, regent de la Reial Cancellaria, situat a la 
parròquia de Santiga.

Robatori d'aliments

1612.08.31
AMH 2419/17Causa entre Onofre Fontanet, paraire, i Margarit Rifós, pagès, 

cunyat seu, sobre un deute de 100 lliures.

Deute comercial

1612.09.08
AMH 2419/19Gràcia, vídua de Jaume Aymerich, contra Arne Gravella, 

abaixador i pagès habitant de Sabadell, a qui demana certes 
quantitats de gra i que abandoni una peça de terra, la qual té 
arrendada per cinc anys.

Desnonament
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1612.09.20
AMH 2419/18Els cònjuges Joan Bover, teixidor de Rubí, i Jerònima Moret, 

contra Jerònima Sants, vídua en primeres núpcies de Pere Joan 
Moret, teixidor, en reclamació de 50 lliures reconegudes en el 
testament de dit Moret.

Restitució de dot

1612.10.18
AMH 2420/1Enquesta contra Pere Ramon, paraire, i Joan Calçada, mestre de 

cases, acusats d'apunyalar Bernat Marfà, adroguer natural de Sant 
Pau de Caserras, en una discussió arran d'una partida de cartes a 
l'hostal de Pere Sol.

Agressió amb arma blanca

1612.10.30
AMH 2419/20Enquesta contra Joan Àngel Conques i la seva dona Caterina, 

inculpats d'agredir amb una pua de ferro, al raval de Manresa, 
Narcís Antic [Frau], teixidor natural de Perpinyà.

Agressió amb arma blanca

1612.11.03
AMH 2419/21Enquesta contra els qui han disparat a la botiga de Pasqual Moret, 

conseller primer de la vila.

Agressió a l'autoritat

1612.11.03
AMH 2420/2Jerònima, vídua de Joan Mallol, i en primeres núpcies de Jaume 

Muntells, contra Bonsom Dusach, paraire habitant de Sabadell, per 
un deute de 3 lliures d'una anyada de la casa que li té llogada.

Deute d'un lloguer

1612.11.05
AMH 2420/3Enquesta contra Miquel Castanyer, paraire, a qui Bartomeu 

Borrell, pagès de Sant Julià d'Altura, acusa d'haver-lo disparat 
amb una pistola des dels graons del cementiri. Borrell també 
inculpa Joan i Jeroni Galí d'encoratjar dit Castanyer de matar-lo.

Agressió amb arma de foc

1612.11.14
AMH 2420/4Antoni Julià, sastre, contra Joan Sala, abaixador, a qui reclama 37 

sous.

Deute comercial

1612.11.21
AMH 2420/5Procés d'empara instat per Bartomeu Llopart, prevere de Sant 

Feliu i procurador de Ciprià Torres, paraire de Terrassa, contra els 
seus fills, Joan i Pau Torres, pagesos de Vacarisses.

Empara

1613.01.09
AMH 2420/6Bartomeu Llopart, prevere, contra Joan i Pau Torrae, pare i fill, 

pagesos de Vacarisses, sobre la cancel·lació d'una empara.

Empara
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1613.01.16
AMH 2420/7Procès de llicència de venda d'un pati del carrer de la Rutlla, 

instada per Sebastià Arús, paraire, i Jaume Moriscot, pagès de 
Martorell, curadors dels fills de Jaume Muntells, per tal de poder 
pagar el dot de les segones núpcies de la vídua Muntells.

Llicència de venda

1613.01.23
AMH 2420/8Enquesta contra els qui, el novembre de 1612, cremaren les portes 

d'una ermita, prop la capella de Sant Iscle i Santa Victòria, robaren 
diverses robes i pretengueren matar l'ermità.

Assassinat frustrat

1613.01.28
AMH 2420/9Enquesta contra Pau Panyella, Joan Guillot, àlies Rigo, i altres, als 

quals Guillem Sala, pagès, acusa d'haver de raptar la seva dona i 
de robar-li 10 lliures i diverses peces de roba.

Rapte

1613.02.03
AMH 2420/10Enquesta contra Miquel i Joan Palmers, Joan Pujades, Pere 

Sobregrau i Pau Fornés, inculpats d'haver ferit a punyalades, al 
carrer del raval, Miquel Borrull, paraire.

Agressió amb arma blanca

1613.02.07
AMH 2420/11Enquesta contra els germans Pere i Baptista Calçada, a qui Joan de 

Casaxats, mosso d'Antoni Joan Mata de Mura, denuncia per haver-
lo apedregat quan anava a Sabadell a vendre carbó.

Agressió

1613.02.10
AMH 2420/12Enquesta contra Jaume Soler, àlies Magra, treballador francès de 

Montesquiu, per agredir al camí de Jonqueres a Pere Sicart, 
paraire, que morí dies després a causa de les ferides.

Assassinat

1613.02.15
AMH 2420/13Enquesta contra els qui han forçat la pallissa de Damià Fulló, 

pagès, situada als Escasots, i robat uns feixos de palla.

Robatori de palla

1613.02.22
AMH 2420/14Guillem Gay, traginer de carbó habitant de Sabadell, denuncia que 

ha estat assaltat per un desconegut davant la pallisa d'Isabel de 
Meca, i li ha pres una capa i un caputxó.

Robatori de robes

1613.02.28
AMH 2420/15Procés de llicència de venda d'una peça de terra situada al 

capdevall de l'Horta Novella, anomenada  la "Domenge", 
sol·licitada pels curadors dels fills de Pere Joan Moret.*

Llicència de venda

162



1613.03.07
AMH 2420/16Enquesta contra Jeroni Galí, paraire, per amenaçar a la plaça de la 

vila Pere Ramon, sotsveguer del Vallès.

Amenaces a l'autoritat

1613.03.08
AMH 2420/17Procés de testimonis demanats per Miquel Gurrera, fuster, i 

Elisabet, vídua de Bartomeu Vendrell, pagès.*

Sense adscripció

1613.03.21
AMH 2420/18Enquesta contra Jeroni Torrella, moliner de farina, per insultar i 

pegar Joan Vila, pesador de farina, que havia pesat un sac de 
farina al qual li mancaven 20 lliures.

Agressió

1613.04.15
AMH 2420/19Enquesta contra Joan Rainé, treballador de Torroella de Montgrí, a 

qui s'acusa de robar un burro de Joan Creus, hostaler de Barcelona, 
i portar-lo a Sabadell.

Robatori d'animals

1613.04.27
AMH 2420/20Enquesta contra Eulàlia, muller d'Esteve Llopart, revenedor, per 

tractar de lladres els consellers de la vila i endur-se alguns objectes 
del seu marit, els quals havien estat penyorats i trets en encant 
públic.

Resistència a l'autoritat

1613.05.14
AMH 2420/21Enquesta contra Pau Barnades, traginer i pagès de Sant Pau de 

Caserras, i el seu nebot Josep Barnades, sabater de la mateixa vila, 
acusats d'intentar robar a Joan Bona Vila, baster francès, prop de 
Can Ustrell.

Bandolerisme

1613.06.08
AMH 2420/22Enquesta sobre l'assassinat de Miquel Castanyer, paraire, que rebé 

un tret de pedrenyal en sortir de casa d'Antoni Capsal, fuster, i pel 
qual foren presos Pere Joan Palau, Bartomeu Borrell, Bartomeu 
Marc, àlies Pescallunes, i Joan Pere Roca.

Assassinat

1613.06.24
AMH 2420/23Pere Ubach, recaptador de l'arrendament de la pesca salada, acusa 

ban contra Joan Bordes, per haver venut oli a Joan Pere Tintorer, 
natural de Barberà.

Infracció d'ordenances del mercat

1613.07.01
AMH 2420/24Enquesta contra Pere Muntada i altres, denunciats per Pau Alzina, 

pagès de Polinyà, per anar armats i fer-se donar pa i carbasses.

Bandolerisme
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1613.07.23
AMH 2420/25Enquesta sobre l'assassinat de Jaume Vallhonrat, pagès de Sant 

Vicenç de Jonqueres, mort d'un tret prop de la caseta dita d'en Gili, 
propietat del senyor Calders.

Assassinat

1613.07.31
AMH 2420/26Procés d'execució dels béns de Pau Feu, pagès, a instància 

d'Elisabet, vídua d'Antoni Monistrol, pagès de Polinyà.

Execució de béns

1613.08.11
AMH 2420/27Enquesta contra els qui han disparat un tret a Joan Rosell, sastre 

de Cardona habitant de Barcelona, prop de la creu del camí de 
Barcelona.

Agressió amb arma de foc

1613.08.12
AMH 2421/1Elisabet, muller de Joan Belldia, paraire habitant de Sabadell, 

declara que Arnau Sogas, teixidor de lli, ha agredit amb una 
destral el criat de Joan de Sentmenat.

Agressió amb arma blanca

1613.08.16
AMH 2421/2Enquesta contra Francesc Oriol, habitant de Cerdanyola, sobre 

l'assassinat de Fermí Manyosa, pagès de Sant Martí de Granera.

Assassinat

1613.09.10
AMH 2421/3Procés d'execució dels béns de Jaume Anglada, pagès de Sant 

Quirze, en virtut de lletres de la Cúria de Barcelona i a instància 
de Miquel Roca, procurador de Montserrat Figueras, pagès de Sant 
Julià d'Altura.*

Execució de béns

1613.09.10
AMH 2421/4Procés d'execució dels béns dels cònjuges Bartomeu i Antiga 

Anglada, en virtut de lletres de la Cort de Barcelona i a instància 
de Jeroni Galí, procurador de Francesc Villar, pagès de Sant Cugat 
i tutor i curador dels fills Villar.*

Execució de béns

1613.10.26
AMH 2421/5Procés de testimonis demanats per Bernabeu Cabanyes i Damià 

Sobirà, en nom del Col·legi de Candelers de Barcelona, sobre 
l'ascendència de Jaume Vallcorba, jove practicant de l'art de 
candeler.*

Neteja de sang

1613.11.01
AMH 2421/6Enquesta sobre el robatori de la campana de la capella de Sant 

Iscle i Santa Victòria.

Robatori d'una campana
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1613.11.07
AMH 2421/7Denúncia de Francesc Boada, hostaler, a qui Jaume Carner i tres 

homes més l'intimidaren, davant l'escrivania, per donar-los vi.

Robatori d'aliments

1613.11.09
AMH 2421/8Procés d'execució dels béns de Gabriel Ustrell, pagès de Sant Julià 

d'Altura i fiador de Jaume Molins, també pagès, a instància de 
Jeroni Galí, procurador de Joan Blanc, traginer de Sant Martí de 
Mura.

Execució de béns

1613.11.21
AMH 2421/9Salvador Mir, procurador d'Elisabet, vídua de Bartomeu Vendrell, 

pagès, contra Miquel Gurrera, en reclamació d'un deute de 6 
lliures i 20 sous per la venda d'un porc i d'unes granes.

Deute comercial

1613.12.03
AMH 2420/28Procés de reclam contra Pere Ramon, paraire, i Joan Calçada, 

mestre de cases, a instància dels curadors dels fills de Joan 
Baptista Folch, pagès.*

Procés de reclam

1613.12.14
AMH 2421/10Procés d'empara d'Armengol Canals, procurador d'Antònia Serra, 

vídua de Rubí, contra Antoni Capsal, fuster, per un deute de 8 
lliures i 15 sous.

Empara

1613.12.19
AMH 2421/11Enquesta contra Pere Madriguera, teixidor d'Igualada, per haver 

ferit amb una daga Maciana, muller de Joan Fajula, també 
teixidor, després que ella li llancés aigua calenta perquè la 
molestava.

Agressió a una dona

1614.01.04
AMH 2421/12Enquesta contra Narcís i Jeroni Amat, ferrers, per prendre uns 

porcs que havien estat empenyorats pel nunci de la Cort, els quals 
havien comprat a Granollers per revendre'ls a Sabadell.

Resistència  a l'autoritat

1614.01.11
AMH 2421/13Procés de subrogació de tutors i curadors dels fills de Joan Riera, 

ferrer de Sabadell.

Subrogació de tutors

1614.01.11
AMH 2421/14Joan Riera, pagès de Sentmenat, contra els estrangers Joan Flavert, 

ferrer, i Joan Salt, rajoler, per tal que abandonin les propietats que, 
segons testament, són del menor Joan Riera, ferrer.*

Herències
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1614.01.15
AMH 2421/15Procés d'execució dels béns de Feliu Adua, sastre, en virtut de 

lletres invocades en auxili del braç secular de la Cúria Eclesiàstica 
de Barcelona, a instància de Pere Company i Rafel Borrell de 
Barcelona.

Execució de béns

1614.01.24
AMH 2421/16Procés de llicència de venda de dos censals morts, a instància de 

Joan Salt, rajoler i administrador dels béns dels fills i hereus de 
Joana, vídua de Joan Riera, ferrer habitant de Sabadell.*

Llicència de venda

1614.01.24
AMH 2421/17Procés de taxació dels aliments de Joan i Eulàlia, fills i hereus de 

Joana, vídua de Joan Riera, ferrer habitant de Sabadell, a favor de 
Joan Flavert, també ferrer habitant de Sabadell.*

Prestació d'aliments

1614.01.31
AMH 2422/11Jeroni Galí, procurador i tutor i curador dels fills de Joan Baptista 

Folch, pagès, contra Narcís Amat, ferrer, per un deute de 13 lliures 
per la venda d'un rossí.*

Deute comercial

1614.02.06
AMH 2421/18Procés de reclam d'Angelet Riambau, cardador habitant de 

Sabadell i procurador de Bartomeu Clos, pagès de Ripollet, contra 
Antic Vinyes, paraire, per un deute de 4 lliures i 20 sous.

Procés de reclam

1614.02.12
AMH 2421/19Enquesta contra Jacint Claret, paraire natural de Santpedor, per 

haver pres mitja quartera de farina de casa d'Agustí Bruc, paraire, i 
vendre-la a Esteve Dostas, teixidor.

Robatori d'aliments

1614.02.12
AMH 2421/20Enquesta contra Pere Arús, paraire, que besà mentre ballaven a 

Esperança, filla d'Antic Borrell, i fugí escalant la muralla.

Escàndol públic

1614.02.18
AMH 2421/21Antic Mimó, prevere i procurador de la Comunitat de Preveres de 

Sant Feliu, contra Pere Mas, paraire, per un deute de 10 sous 
corresponents a la pensió d'un censal mort.

Deute d'un censal

1614.02.18
AMH 2421/22Enquesta contra Feliu Argemir, paraire, acusat d'haver robat un 

rastell de penjar sabates a Jaume Codina, sabater.

Robatori d'objectes diversos

166



1614.02.26
AMH 2421/23Joan Fajau, tintorer del regne de França, denuncia Baptista Folch 

per agredir-lo amb un buscall, després que l'increpés per 
maltractar uns gossos.

Agressió

1614.03.06
AMH 2422/1Enquesta contra Antoni Codina, abaixador, a qui Pasqual Moret, 

negociant, denuncia per haver manipulat un drap que li havia 
donat per aparellar. Moret demana la visura del drap per part dels 
cònsols de l'ofici de paraires.

Frau

1614.03.10
AMH 2422/3Enquesta contra aquells que dispararen contra les portes de la casa 

d'Antic Borrell, pagès, situada al carrer de Sant Quirze.

Danys a la propietat

1614.03.18
AMH 2422/4Enquesta contra Antoni Codines, abaixador, per haver manipulat 

un drap que li havia encarregat Melcior Amat.

Frau

1614.03.24
AMH 2422/2Bartomeu Daviu, pagès, declara sobre el fet que quatre homes 

s'han adreçat a casa seva demanant menjar i beure, fent-se passar 
un d'ells per comissari reial.

Bandolerisme

1614.03.24
AMH 2422/5Enquesta contra Feliu Mairenchs i Antoni Guanteres, paraires, que 

anaren de nit al molí de Feliu Vallcorba, pretenent demanar caritat 
pels pobres, quan en realitat volien robar o matar-lo.

Robatori frustrat

1614.04.02
AMH 2422/6Procés d'exempció de tutors i curadors demanat per Jaume 

Busqueta, abaixador.*

Emancipació de tutors

1614.04.06
AMH 2422/7Enquesta contra els qui de nit anaren al molí de Feliu Vallcorba, 

moliner de farina, dient-li paraules injurioses, acusant-lo d'haver 
fet prendre Feliu Mairenchs, amenaçant-lo de mort, disparant 
contra la casa i intentant d'entrar per la teulada.

Amenaces

1614.04.07
AMH 2422/8Enquesta contra els qui de nit anaren al molí d'en Nuell, que tenia 

arrendat Antoni Asbert, moliner de draps, tancaren l'aigua del rec i 
amenaçaren de mort dit Asbert per haver denunciat Feliu 
Mairenchs.

Amenaces
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1614.04.07
AMH 2422/9Enquesta contra Bernat Fajula, teixidor, que maltractà de paraula i 

malferí amb una daga Joan Àngel Comes, teixidor habitant de 
Sabadell, perquè no li volia llogar una pinta.

Agressió amb arma blanca

1614.04.12
AMH 2422/10Enquesta contra Joan Rovira, corder habitant de Barcelona, per 

robar un mocador amb diners a Francesc Ametller, pagès de 
Castellar, quan aquest era a la plaça per comprar blat.

Robatori de diners

1614.04.30
AMH 2422/12Procés d'execució de béns, instat per Jeroni Galí, procurador de 

Pasqual Moret, negociant, contra Elisabet, vídua de Pere 
Savinyach, ferrer, i Joan Bartrà, fiador.*

Execució de béns

1614.05.04
AMH 2422/13Enquesta contra els qui han disparat dos trets de pedrenyal a Joan 

Agustí Bruc, paraire de Sabadell habitant de Barcelona, prop dels 
pinetons de n'Argemir, al camí de Barberà.

Agressió amb arma de foc

1614.05.09
AMH 2422/14Bernat Argemir, procurador i síndic de la universitat de Sabadell, 

contra Maria, vídua del notari Joan Marfà, per un deute de 10 
lliures corresponents a una anyada de l'arrendament de l'escrivania.

Arrendament de l'escrivania

1614.05.23
AMH 2422/15Joan Vallcorba, pagès de Jonqueres, com a procurador del noble 

Enric de Blanes i Centelles, ciutadà de Barcelona, contra Joan 
Bartrà, fuster habitant de Sabadell.*

Sense adscripció

1614.05.23
AMH 2423/1Procés de testimonis a instància d'Antoni Fuster i Marc Duch, 

guardes del General Extraordinari de Catalunya, sobre l'escapoló 
que s'incautà a Joan Salvany, paraire, per ser "bollat de cera 
vermella falsa".

Frau fiscal

1614.06.19
AMH 2422/16Procés per a la captura de Gabriel Canyameres, pagès de 

Jonqueres, a instància de Salvador Mir, procurador de Bartomeu 
Sardà, sastre, en virtut de lletres de reclam, per un deute de 10 
lliures

Procés de reclam
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1614.06.21
AMH 2422/17Enquesta contra Pere Joan Salvany, paraire, per llançar terra i fems 

als plats de Ciprià Closet, Joan Calçada, fill del lloctinent, i 
Angelet Riembau, quan menjaven a casa de Miquela Llobet.

Bretolada

1614.06.23
AMH 2422/18Enquesta contra Jaume Arús, paraire, que fou pres a la plaça per 

anar armat amb una daga de tres pams, contravenint crides reials.

Tinença d'armes

1614.07.03
AMH 2422/19Enquesta contra Margarida Palmés, a qui Joana Aret acusa d'haver-

la agredit amb un picador de fusta, arran d'una discussió al 
safareig, quan dita Aret reconegué un mocador que li havia estat 
robat.

Agressió a una dona

1614.07.28
AMH 2422/20Enquesta contra Jaume Prats, àlies Manaut, el bover de Damià 

Llobet i altres, per atacar a cops de pedra Joan Rei, pagès de Sant 
Feliu del Racó, en un camp de fesols que tenia arrendat al lloc dit 
de la Baldona.

Agressió

1614.08.15
AMH 2422/21Enquesta contra Joan Guasc, paraire, per tractar de minyons i 

borratxos Jaume Fulló i Damià Llobet, nomenats pels consellers 
de la vila per a reconèixer els recs de les hortes, després de veure 
que el rec de dit Guasc no era ben escurat.

Injúries a l'autoritat

1614.08.19
AMH 2422/23Enquesta contra Joan Vardolet, teixidor de lli, i Joan Torres, 

pagès, per haver ferit d'un cop de daga Jaume Feu, barreter.

Agressió amb arma blanca

1614.09.04
AMH 2422/22Procés d'execució dels béns de Pere Ramon, paraire habitant de 

Sabadell, a instància de Joan Sadó, procurador de Beneta Nuell i 
Bernat Fajula.*

Execució de béns

1614.11.04
AMH 2423/2Enquesta contra Antoni Capsal, fuster i taverner, per clavar 

bastonades a Joan Saró, paraire, qui devia a dit Capsal uns diners.

Agressió

1614.11.08
AMH 2423/3Enquesta contra Bartomeu Gay, paraire i pagès, per haver cavat i 

espadat un marge d'un camp propietat d'Antoni Borrull.

Danys a la propietat
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1614.11.08
AMH 2423/4Enquesta contra Bartomeu Gay, paraire i pagès , per cavar i 

espadar un marge d'un camp propietat de Joan Argemir.

Danys a la propietat

1614.11.16
AMH 2423/5Enquesta contra Bernat Aimerich, paraire, a denúncia de Miquela, 

vídua de Pere Llobet, pagès. [Il·legible]

Sense adscripció

1614.11.17
AMH 2423/6Francesc Avinyó, beneficiat de Sant Jaume de l'església de Sant 

Feliu, contra Lluís Monvert, cirurgià, per tal que faci confessió de 
capbreu.

Capbrevació

1614.11.26
AMH 2423/7Lluís Monvert, cirurgià habitant de Sabadell, contra Antic 

Casanoves, paraire, per tal qui li pagui 16 lliures d'una cura.*

Honoraris professionals

1614.12.05
AMH 2423/8Francesc Bescans, procurador de Bartomeu Serra, pagès de Sant 

Pere de Vilamajor (habitant, però, de Sant Esteve de Vilanova), 
contra Bartomeu Daviu, pagès, a qui reclama un brau que diu ser 
de la seva propietat.*

Restitució de béns

1614.12.19
AMH 2423/9Bartomeu Gay, tutor i curador dels fills de Pere Gay, teixidor, 

contra Dionísia, muller de Joan Varés, paraire, i en primeres 
núpcies de Pere Gay, a qui reclama la propietat de la casa on 
habita.*

Propietat i usdefruit

1614.12.27
AMH 2423/10Enquesta contra Joan Turull, sabater, que va prendre un burro de 

Jacint Ros perquè aquest carregava d'un hort unes faves que dit 
Turull deia que eren seves.

Apropiació indeguda

1615.01.17
AMH 2423/11Enquesta contra un tal Guillem, mosso del ferrer Joan Flavert, per 

ferir greument Jaume Barran, ferrer francès de Laroque-Timbaut, 
també mosso de dit Flavert, en el decurs d'una baralla.

Baralla

1615.01.19
AMH 2423/12Procés de testimonis instats per Jeroni Riera, prevere de 

Granollers, contra Paula Valls, contradient un suposat deute que 
reclama dita Valls per uns serveis prestats a mossèn Pere Prats, 
difunt, cosí germà de l'instant. (Vegeu també 1615.10.10).

Deute laboral
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1615.02.12
AMH 2423/13Denúncia de Francesc Costa, moliner de farina habitant de 

Jonqueres, contra Tomàs, fill d'Antoni Borrull, traginer de carbó, 
per llançar còdols i malmetre la teulada del molí.

Danys a la propietat

1615.02.17
AMH 2423/14Joan Nolorgans, fuster habitant de Sabadell, en nom seu i com a 

procurador de Miquel Prats, contra Joan Argemir per tal que 
abandoni la meitat de les cases i patis que té al carrer de la Rossa i 
la meitat dels lloguers corresponents.

Herències

1615.03.03
AMH 2423/15Enquesta contra Jeroni Amat, daguer, per l'assassinat comès en la 

persona de Feliu Adua, sastre, a la casa d'Isabel de Meca, quan es 
disposaven a celebrar un ball.

Assassinat

1615.03.13
AMH 2423/16Procés d'execució dels béns de Joan Bartrà, fuster, per invocació 

del braç secular de l'Oficialiat Eclesiàstic de Barcelona.

Execució de béns

1615.03.14
AMH 2423/17Procés de testimonis sobre el bon llinatge d'Esteve Feu, botiguer 

de teles de Sabadell, habitant de Barcelona, demanat a instància de 
Pau Feixes i Rafael Canter, nomenats  pels pròcers de la dita 
vuitena confraria de corredors d'orella de Barcelona.

Neteja de sang

1615.04.03
AMH 2423/18Enquesta contra Jaume Fatjó, adroguer, habitant de Sabadell, per 

haver cobrat interessos a Gabriel Olivelles, paraire.

Usura

1615.04.05
AMH 2424/2Enquesta sobre l'assassinat de Joan Fajau, dit Petit, mort d'un tret 

de pedrenyal vora les tres creus de les oliveres d'en Folch.

Assassinat

1615.04.11
AMH 2424/3Procés de llicència de venda d'una peça de terra, a instància de 

Bernat Borrull, tutor i curador dels fills d'Andreu Corder, corder, 
per tal de poder pagar el dot de les segones núpcies d'Eulàlia Feu, 
abans Corder.*

Llicència de venda

1615.04.30
AMH 2424/4Enquesta sobre la mort de Miquel Tarafa, que fou trobat damunt 

una pila de carbó coent per Joan Fontanet, pagès de Mollet, Bernat 
Garcia, pagès de Santiga i Pere Vidal, pagès de Sant Quirze, tots 
treballadors del mas Lletget.

Assassinat
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1615.05.12
AMH 2424/5Testimonis rebuts a instància de Montserrat Pericot, cirurgià 

habitant de Sabadell, en al·legació al manament que li féu el 
procurador reial perquè abandonés la vila.*

Apel·lació d'una ordre de bandeig

1615.05.15
AMH 2424/6Procés d'execució o captura en la persona de Joan Bartra, fuster de 

Calaf habitant de Sabadell, a instància de Jaume Badia, cotoner i 
procurador d'Antoni Huc, paraire de Manresa.

Procés de reclam

1615.06.14
AMH 2424/7Enquesta contra Antoni Ramon, traginer de carbó habitant de 

Sabadell, per robar unes garbes de civada del camp de Joan 
Argemir, pagès.

Robatori d'aliments

1615.07.06
AMH 2424/8Joan Vallcorba, procurador de Miquel Vallcorba, pagès de 

Jonqueres i senyor de la Torre Sobarber, contra Antiga Llobet, 
vídua de Sant Quirze, per tal que faci capbreu.

Capbrevació

1615.07.21
AMH 2424/9Esteve Arnella, doctor en medicina i procurador de Silvestre 

Arnella, apotecari, contra Joan Duran del Pedregar, també 
apotecari, en reclamació d'un deute de 13 lliures, segons memorial 
exhibit.

Despeses de medecines

1615.07.27
AMH 2424/1Procés d´execució contra la persona i els béns de Francesc Pagès, 

teixidor de Sant Vicenç de Jonqueres, [a instància de Vicenç Galí, 
pagès de la parròquia de Sant Salvador de Polinyà i de Joan Roca, 
pagès de la vila de Sabadell]*

Execució de béns

1615.08.07
AMH 2424/10Jeroni Galí, procurador de Bartomeu de Gaià, Guillem Gay i 

Antoni Orriols, tutors dels fills de Pere Gay, teixidor, contra Joan 
Varés, paraire, que s'havia endut els mobles i abandonat els seus 
fillastres.* (Vegeu la continuació a 1616.05.07, AMH 2425/19)

Empara

1615.08.11
AMH 2424/11Hug Fau, barreter, contra Pere Castellet, teixidor de lli habitant de 

Sabadell, reclamant-li la restitució del dot que aportà en el 
matrimoni de la seva filla Lluïsa.

Restitució de dot
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1615.09.03
AMH 2424/12Enquesta contra Quitèria, vídua de Joan Bassons, abaixador, i 

Narcís Mimó, candeler, a qui Joana Gonteres denuncia per haver-
la tractat de bagassa i clavar-li un cop de puny.

Agressió a una dona

1615.09.06
AMH 2424/13Enquesta contra Gabriel Baster, teixidor, per robar unes saques de 

llana, valorades en 60 lliures, propietat de Bartomeu Gay, son 
oncle.

Robatori de llana

1615.09.06
AMH 2424/14Enquesta sobre unes cartes entregades per un individu, dit el 

Regatxo d'en Tallaferro, a Antoni Vidal, portaler de la vila, i 
adreçades a Francesc Guasch, abaixador de Vilafranca, i Antoni 
Estaper, pagès.

Bandolerisme

1615.09.07
AMH 2424/15Enquesta contra Narcís Mimó, candeler, a qui Miquel Lletget, 

paraire, denuncia per haver-li llançat l'aplanadora de les candeles, 
després que li exigís el pagament de 12 sous del lloguer d'un rossí.

Agressió

1615.09.15
AMH 2424/16Enquesta contra la muller d'en Fatjó i la muller de Mateu Estaper, 

acusades d'haver robat raïm d'una vinya d'Antoni Llonch, pagès de 
Sant Julià d'Altura.

Robatori d'aliments

1615.09.17
AMH 2424/17Enquesta contra Gabriel Salvany i Lluís Albareda, ambdós 

paraires, que malferiren a bastonades Joan Xapalí, pagés francès 
de la diòcesi de Comenges, després que els demanés que li 
retornessin la burra que els havia deixat per traginar nous a la vila.

Agressió

1615.10.10
AMH 2424/18Procés de testimonis demanats pel procurador de Jeroni Riera, 

prevere de Granollers, en la causa contra Paula Valls.* (Vegeu 
també el document de 1615.01.19).

Deute laboral

1615.10.13
AMH 2424/19Informació rebuda a instància d'Elisabet, vídua de Rafael Sala, 

paraire natural de Sant Julià d'Altura, per a la substitucíó dels 
tutors i curadors dels seus fills Pau i Rafael.

Subrogació de tutors

173



1615.10.21
AMH 2424/20Enquesta contra Arnau Gay, teixidor de nació francesa, a qui el 

procurador reial interrogà sobre el fet que no s'incorporà al 
Sometent en persecució dels bandolers.

Resistència a l'autoritat

1615.10.31
AMH 2424/21Enquesta contra Joan Gravella, pagès, per empènyer Sebastià 

Arús, mostassaf de la vila, després que aquest li imposés un ban de 
5 sous per haver regirat uns codonys de l'hereu Sallent.

Resistència a l'autoritat

1615.11.25
AMH 2424/22Bonsom Dusach, paraire, denuncia que li han robat una saca de 

llana de casa seva.

Robatori de llana

1615.12.16
AMH 2424/23Causa de pignoració per capbrevació a la vídua del notari Marfà, 

la filla de la qual dóna una cullera de plata com a penyora d'una 
pena de tres lliures que li ha estat imposada.

Capbrevació

1615.12.21
AMH 2424/24Enquesta contra Guerau Vinyes, mosso de la vídua de l'apotecari 

Antic Arnella, a qui Ciprià Cluset, treballador habitant de 
Sabadell, acusa d'haver-li clavat una bocinada, arran d'una 
discussió .

Agressió

1615.12.24
AMH 2424/25Enquesta contra els qui han mort d'un tret un rossí propietat del 

notari Joan Feu.

Mort de bestiar

1616.01.15
AMH 2425/1Enquesta sobre el robatori d'una caixa amb diners i altres objectes 

de la botiga que Pere Capella tenia llogada a la vídua Aimerich.

Robatori de diners

1616.01.16
AMH 2425/3Procés d'execució dels béns de Pere Font, pagès del mas Soler, 

terme d'Olesa, a instància de Jeroni Galí, negociant i procurador 
de Francesc Mata, pagès d´Esparreguera.

Execució de béns

1616.01.27
AMH 2425/2Enquesta contra Jaume Folch, el qual, acompanyat amb altres, es 

féu donar menjar a casa de Josep Mimó, pagès.

Bandolerisme
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1616.02.03
AMH 2425/4Denúncia de Bartomeu Daviu, pagès de Santa Maria de Llinars, 

contra els qui anaren a casa seva i l'amenaçaren, volent-lo treure 
de casa.

Amenaces

1616.02.05
AMH 2425/5Antoni Julià, sastre, contra Onofre Parés, paraire, i Jaume 

Fontanet, curador del dit Parés, per tal d'ésser reconegut com a 
possessor d'unes habitacions i uns patis que els comprà.

Propietat i usdefruit

1616.02.05
AMH 2425/6Pere Ubach, pagès, denuncia a qui, davant del portal del Carme i 

de la casa de Melcior Amat, ha disparat un tret d´arcabús i ha mort 
un dels dos matxos que portava el mosso de dit Ubach.

Mort de bestiar

1616.02.06
AMH 2425/7Enquesta contra Damià Font, pagès, per agredir a cops de daga 

Pere Joan Borrell, pagès de la quadra de Sant Pau de Riu-sec.

Agressió amb arma blanca

1616.02.24
AMH 2425/8Pau Alzina, paraire de Polinyà, terme de Sabadell, denuncia al 

batlle els qui anaren a casa seva, l'amenaçaren i li demanaren 
menjar.

Bandolerisme

1616.02.27
AMH 2425/9Enquesta contra el qui va disparar un tret d´arcabús i ferir 

greument Jaume Regasol, pagès de Caldes de Montbui.

Agressió amb arma de foc

1616.03.21
AMH 2425/10Pau Alzina, pagès de Polinyà, terme de Sabadell, denuncia la 

presència de bandolers a casa seva, els quals tenien retinguts tres 
individus i es feren donar menjar.

Bandolerisme

1616.03.28
AMH 2425/11Enquesta sobre l'assassinat de Joan Beltran, àlies Canals, 

treballador, comès a la plaça de la vila.

Assassinat

1616.04.09
AMH 2425/12Pau Alzina, pagès, denuncia els bandolers -entre els quals va 

reconèixer Pau Ribes- que anaren a casa seva i li demanaren 
menjar i altres béns.

Bandolerisme

1616.04.12
AMH 2426/7Enquesta sobre el robatori d'un sac de pebre propietat d'Andreu 

Miralles, traginer de Manresa.

Robatori d'aliments
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1616.04.23
AMH 2425/13Enquesta contra Pere Sobregrau, boter, per disparar un tret de 

pedrenyal contra un tal Coll de Tagamanent i Guillem Calmon, 
francès, ambdós també boters.

Agressió amb arma de foc

1616.04.23
AMH 2426/2Enquesta contra Bartomeu Vinyes, àlies Xavato, paraire, per robar 

diverses peces de roba i joies a Pau Feu, pagès.

Robatori de joies

1616.04.25
AMH 2425/27Enquesta contra Miquel Muntells, àlies lo Calderer, per robar a 

Caterina, filla de Joan Eres, paraire de Sant Quirze, els diners de la 
llenya que havia venut a Sabadell.

Robatori de diners

1616.05.01
AMH 2425/17Enquesta contra Antic Carner per agredir amb una daga el 

procurador reial, el qual li va voler confiscar una daga per no tenir 
la mida reglamentària.

Agressió a l'autoritat

1616.05.03
AMH 2425/18Enquesta contra Miquel Tudó, treballador, per intentar violar 

Maria Àngela Tió de les Oques, natural de Tordera.

Violació

1616.05.07
AMH 2425/19Testimonis rebuts a instància dels tutors i curadors del pupil de 

Pere Gay, teixidor, contra Joan Varés, paraire. (Vegeu també 
1615.08.07, AMH 2424/10).

Empara

1616.05.13
AMH 2425/20Enquesta contra un tal Domenjó, teixidor francès, acusat de fer el 

vagabund i formar part de quadrilles.

Vagabunderia

1616.05.15
AMH 2425/21Enquesta contra Baptista Calçada per espatllar a pedrades les 

portes de la casa que habitava Joana, vídua d'Arnau Sansat, 
treballador francès de la diòcesi de Comenges.

Danys a la propietat

1616.06.30
AMH 2425/22Enquesta contra Jaume Fetjó, adroguer, per clavar una bocinada a 

Joan Bordes, arrendador del dret de la mesura de la vila.

Agressió

1616.07.05
AMH 2425/23Joan Bofill, pagès de Barberà, contra Bernat Borrull , paraire, 

ambdós tutors i curadors dels pupils Corder, perquè aquest liquidi 
els comptes pendents de llur tutoria.

Comptes de tutoria
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1616.07.25
AMH 2425/24Enquesta contra Joan Gravella, pagès, per haver robat una gallina 

a Bernat Argemí, paraire.

Robatori d'animals

1616.07.29
AMH 2425/25Enquesta contra Pere Ubach, pagès, per agredir amb una forca 

Joan Caraut, mosso seu, treballador francès de la parròquia de 
Sant Martí, diòcesi de Rieux.

Agressió

1616.08.02
AMH 2425/26Domènec de Montrodon, donzell habitant de Barcelona, contra 

Bartomeu Daviu, pagès, en reclamació de 20 lliures de 
l'arrendament d'una rompuda.

Deute d'un lloguer

1616.08.04
AMH 2425/15Pau Bruguera, paraire, denuncia que li han enderrocat i robat les 

creus del senyal d´hostal.

Robatori a l'hostal

1616.08.05
AMH 2425/16Bartomeu Daviu i Joan Ramoneda, ambdós pagesos de Sant 

Quirze, tutors i curadors dels fills de Bartomeu Anglada, 
sol·liciten  llicència per alienar unes propietats.

Llicència de venda

1616.08.18
AMH 2425/14Enquesta contra Pau Fornés, teixidor, i Joan Prats, retorcedor, per 

vendre o portar llana en condicions no acceptades per la Confraria 
de Paraires.

Afers gremials

1616.08.27
AMH 2426/1Joan Coromines, pagès de la quadra de Viladecavalls, contra Pere 

Mas, paraire, perquè aquest li va fer "registrar" un matxo, a casa 
de la viuda Galí, per no respectar un tracte sobre la venda de deu 
càrregues de vi.

Incompliment de contracte

1616.09.03
AMH 2426/10Testimonis rebuts a instància de Pere Sampsó, moliner de 

Jonqueres, en la causa contra Maria, vídua del notari Joan Marfà, 
entorn de la propietat d'una casa propera a la dita dels Capellans.

Propietat i usdefruit

1616.10.08
AMH 2426/3Narcís Amat, ferrer, procurador de Ramon Vergés, treballador de 

Sant Vicenç de Jonqueres, contra Bartomeu Daviu, pagès, i altres 
tutors i curadors de Bartomeu Anglada, en reclamació de 18 lliures.

Deute
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1616.10.20
AMH 2426/4Bartomeu de Gaià contra Bernat Fajula, ambdós teixidors, per tal 

que acompleixi els actes de venda d'una peça de terra.

Propietat i usdefruit

1616.10.25
AMH 2426/5Enquesta sobre el robatori d'una llana del tint de Pau Colomer, 

tintorer de Terrassa, al lloc anomenat torrent de Sant Pere, terme 
de dita vila.

Robatori de llana

1616.11.30
AMH 2426/6Enquesta contra Pau Barba, àlies Canals, pagès de Sant Vicenç de 

Jonqueres, per tallar uns arbres d'una peça de terra, situada a la 
costa de la Garriga, propietat de Lluís Joan de Calders, donzell de 
Barcelona.

Tala d'arbres

1616.12.14
AMH 2426/8Esteve Arús, prevere i procurador de l'església de Sant Feliu de 

Sabadell, contra Pasqual Moret, negociant i paraire, reclamant-li la 
restitució d'una heretat, abans propietat de Joan Mates, ferrer.

Propietat i usdefruit

1616.12.17
AMH 2426/9Enquesta contra Esteve Comes, cisteller francès, per haver 

pronunciat paraules injurioses contra Joan Calçada, lloctinent de la 
cort.

Injúries a l'autoritat

1617
AMH 2426/11Enquesta contra Cristòfol i Francesc Maldonado. (il·legible)*

Sense adscripció

1617.01.22
AMH 2427/1Enquesta contra Bartomeu Daviu, pagès, per sembrar sense 

llicència les terres de Domingo de Monrodon, cavaller de 
Barcelona, situades a la quadra de Sant Pau de Riu-sec.

Sembra sense llicència

1617.01.24
AMH 2427/2Esteve Arús, prevere i procurador de Bartomeu Teixidor, paraire 

de Barcelona, contra Rafael Varés, paraire, per un deute relatiu a 
cinc anys de lloguer d'una casa.

Deute d'un lloguer

1617.02.05
AMH 2427/4Enquesta a instància de Bertran Esquerrer, pagès i paraire de 

Monistrol de Montserrat, contra Jaume Esquerrer, qüestor, per 
apropiar-se de tres serralles de llenya de l'heretat de les Comelles, 
terme de Vacarisses.

Robatori de llenya
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1617.02.17
AMH 2427/5Enquesta contra Joan Rius, paraire, per apedregar la porta de 

Jaume Moret, situada al carrer de la Borromera, darrere la casa de 
l´Estudi, i haver pronunciat algunes paraules injurioses.

Calúmnies

1617.02.17
AMH 2427/6Enquesta contra els qui de nit dispararen alguns trets d´arcabús a 

la plaça reial de la vila, davant de l´església.

Ús d'armes de foc

1617.02.18
AMH 2427/9Enquesta contra Montserrat Pericot, cirurgià, per insultar el senyor 

de Calders, davant del llindar de la porta de la Cort de Sabadell.

Calúmnies

1617.02.28
AMH 2427/7Enquesta als qui penjaren un pasquí infamatori contra Silvestre 

Sampsó, i contra Onofre Parés i Antic Calçada, ambdós paraires, 
per arrencar dit pasquí.

Pasquins

1617.02.28
AMH 2427/8Esteve Arús, procurador de la Comunitat de Preveres de Sabadell, 

contra Antònia, vídua de Domènec Mercader, fuster, i Jaume 
Turull, treballador, per un deute de 13 lliures d´una vinya que fou 
de Bernat Soguer.

Deute d'un censal

1617.03.01
AMH 2427/10Esteve Arús, prevere beneficiat de la Comunitat de Preveres de 

Sabadell, contra Miquel Gurrera, fuster, per tal que aquest 
capbrevi les propietats tingudes per dita comunitat.

Capbrevació

1617.03.01
AMH 2427/3Ramon Esteve Arús, prevere beneficiat de Sant Feliu de Sabadell, 

contra els cònjuges Bernat i Marianna Bogunyà i Argemir, per tal 
que capbrevin les possessions que tenen per dita comunitat.

Capbrevació

1617.03.24
AMH 2427/11Enquesta sobre el robatori de llana propietat de Bernat Fajula, 

paraire.

Robatori de llana

1617.03.30
AMH 2427/12Enquesta contra els qui de nit dispararen trets amb arcabussos, 

llançaren pedrades i inquietaren molts veïns de la vila.

Ús d'armes de foc
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1617.04.08
AMH 2427/13Enquesta contra Esteve Queralt, corder, acusat d'alcavot en la 

relació entre Pere Sabater i Caterina Barrera, donzella i criada de 
Pere Ramon, negociant.

Alcavoteria

1617.04.25
AMH 2427/15Enquesta contra els qui robaren a Antic Roca Busquets i Joan Cot, 

ambdós pagesos de Sant Pere de Terrassa, al camí ral que va cap a 
Barcelona, sota la casa d´en Daviu.

Bandolerisme

1617.05.04
AMH 2427/16Joan Turull, sabater, denuncia que li han robat 400 cames d´alls 

del seu hort per a fer-ne enramades per a les cases del carrer de 
Sant Quirze.

Robatori d'aliments

1617.05.12
AMH 2428/9Procés d'execució dels béns de Joan Roca, paraire, a instància de 

Narcís Amat, ferrer, procurador de Joan Duran, pagès, per un 
deute relatiu a pensions de censal.

Deute d'un censal

1617.05.17
AMH 2427/17Plica de testimonis rebuts en el plet entre Esteve Arús, procurador 

de la Comunitat de Preveres de Sant Feliu, i Sebastià Viver, pagès 
de la parròquia de Sant Quirze, per un conflicte relatiu a una peça 
de terra, situada al lloc de Galliners.

Propietat i usdefruit

1617.05.20
AMH 2427/18Lluís Joan de Calders, donzell de Barcelona i procurador de la 

seva muller, Francesca de Calders i d'Espuny, denuncia els que 
han escapçat una alzina de l'heretat de dita senyora.

Tala d'arbres

1617.05.24
AMH 2427/19Enquesta contra Segimon Roca, pagès de Jonqueres, per apedregar 

Joan Serdanya, treballador d´una vinya situada a les planes del 
castell d'Arraona.

Agressió

1617.06.10
AMH 2427/20Bartomeu Font, pagès de Sant Julià d´Altura, terme de Castellar, 

contra Pere Sol, moliner, per un deute de 19 lliures i 10 sous.

Deute comercial

1617.06.20
AMH 2427/21Procés d'execució dels béns de Gabriel Nuell, moliner de draps, a 

instància de Miquel Roca, procurador d'Antic Cot, ferrer de Caldes 
de Montbui.

Execució de béns
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1617.07.06
AMH 2428/1Enquesta sobre el robatori de civada de Benet Bogunyà i Argemir, 

pagès, d´una era dita de na Cabanyes, situada prop dels murs de la 
vila.

Robatori d'aliments

1617.07.10
AMH 2428/2Enquesta contra Francesc Prats, retorcedor de llana, per robar 

alfàbrega i clavells d´un hort emmurallat de l´ermita de Sant Iscle, 
i haver fet molts maleficis contra dita ermita.

Robatori en una ermita

1617.07.16
AMH 2427/14Enquesta contra Bernat Aimerich, Baptista Calçada, ambdós 

paraires, Francesc Guasch, abaixador, i Pere Gual, cardador 
francès, per portar pedrenyals per la vila.

Tinença d'armes

1617.08.29
AMH 2428/3Enquesta contra Jaume Carner, paraire, que s'oferí de portar, de 

Barcelona a Sabadell, Elisabet, muller de Francesc Xoriguer, 
retorcedor, i Jerònima, muller d'Antoni Boter, pagès, i en 
companyia d'altres les violaren a la taverna de Bartomeu Roca.

Violació

1617.09.30
AMH 2428/4Enquesta contra Joan Prats, àlies Manaut, revenedor, per  

pronunciar paraules injurioses contra Montserrat Pericot, cirurgià, 
i la seva muller Antiga.

Calúmnies

1617.10.01
AMH 2428/5Enquesta contra Bartomeu Borrell, paraire, per colpejar i llançar a 

terra Joana Eret.

Agressió a una dona

1617.10.03
AMH 2428/6Joana Puigvert, pagès de Sant Esteve de Castellar, contra Joan 

Feu, notari, per un deute de 3 lliures.

Deute comercial

1617.11.10
AMH 2428/7Enquesta contra un tal Bernat, bover francès, per agredir Bernat 

Barrera, bracer, i el seu amo, Benet Bogunyà, àlies Argemir, a la 
casa de dit Argemir, al terme de Jonqueres.

Agressió

1617.11.24
AMH 2428/10Procés d´execució dels béns de Bartomeu Daviu, pagès, a 

instància de Bartomeu Viver, pagès de Sant Quirze, terme de 
Terrassa.

Execució de béns
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1617.12.04
AMH 2428/8Enquesta contra Monserrat Ustrell, batlle de Terrassa, per capturar 

i emportar-se a les presons de dita vila a diferents treballadors que 
construien un rec per a portar aigua al molí d'en Torrella.

Jurisdicció

1618.01.10
AMH 2428/11Enquesta sobre el robatori a l'hostal d'Eulàlia Galí de 22 lliures de 

Jaume Molins, traginer de Solsona.

Robatori de diners

1618.02.10
AMH 2428/13Assignació d'Antoni Fadó com a  tutor i curador del pupil de Joan 

Marfà, notari, a instància de Maria, vídua de dit Marfà.

Assignació de tutors

1618.02.12
AMH 2428/14Enquesta contra Antic Mir, Jaume Fulló i altres, per clavar 

puntades de peu a la finestra d´una casa situada al carrer de 
Granollers.

Danys a la propietat

1618.02.21
AMH 2429/1Causa de capbrevació i procés de testimonis entre la Comunitat de 

Preveres de Sant Feliu i Sebastià Viver, pagès de Sant Quirze.

Capbrevació

1618.02.22
AMH 2428/15Informació rebuda sobre la mort d´un cavall que muntava Pedro 

Gutierrez, soldat natural de Valladolid, de la companyia dels 
cavallers del comte de Puñonrostro.

Informació a perpètua memòria

1618.03.01
AMH 2428/12Pere Joan Munts, negociant de Barcelona i procurador de la vídua 

del Joan Marfà, contra Antoni Fadó, curador del pupil Agustí 
Marfà, per tal que satisfaci 600 lliures de restitució de dot.

Restitució de dot

1618.03.14
AMH 2429/11Josep Mimó, pagès, denuncia als qui de nit anaren a casa seva, 

demanaren menjar i dispararen un tret a una finestra en negar-s'hi 
dit Mimó.

Bandolerisme

1618.05.10
AMH 2428/16El procurador de la Cort de Sabadell contra Joan Delhom, paraire 

francès, per un deute de 3 lliures d'una multa imposada per no 
presentar-se al Sometent.

Deute fiscal
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1618.05.29
AMH 2428/17Enquesta contra Bartomeu, fill de Joan Balleta, teixidor, per 

colpejar un fill de Francesc Coll, retorcedor de llana habitant de 
Sabadell.

Agressió

1618.06.13
AMH 2428/18Enquesta contra Bartomeu Jauvert, serrador, per faltar al respecte 

al procurador reial, en procedir aquest a executar els béns de Joan 
Roca.

Injúries a l'autoritat

1618.06.23
AMH 2428/19Esteve Arús, procurador de la Comunitat de Preveres de Sant Feliu 

de Sabadell, contra Agustí Bruch, negociant, en reclamació d'un 
cens sobre una peça de terra, situada al lloc anomenat la Garriga.

Deute de censos

1618.06.24
AMH 2428/20Enquesta contra Joan Sales, abaixador difunt, per haver robat un 

drap a Bartomeu de Gaià, teixidor de llana.

Robatori d'un drap

1618.07.28
AMH 2428/21Jaume Turull contra Joan Bordes, ambdós paraires, per tal que 

pugui accedir per la casa de dit Bordes a un forn de la seva 
propietat i així poder-lo arranjar.

Arranjament d'un forn

1618.08.05
AMH 2428/22Enquesta contra Pere Salvador, ferrer allotjat a la casa de Joan 

Flabert, per pegar al cap amb un bastó Pau Pujol, també ferrer.

Agressió

1618.08.12
AMH 2428/23Enquesta contra els qui, amb pedrenyals i dagues, agrediren Joan 

Baptista i Juan de Campo, ambdós gitanos.

Agressió amb arma blanca

1618.09.09
AMH 2428/24Pau Bruguera, paraire, denuncia que va "sentir música" en una 

placeta i com tiraven el senyal de l´hostal.

Bretolada

1618.09.10
AMH 2428/25Procés d'execució dels béns de Joan Prats, paraire, a instància 

d´Esteve Paraner, sastre, i de Joan Marès, teixidor.

Execució de béns

1618.09.18
AMH 2429/7Enquesta contra Jaume Llorenç, Jacint Bell, mosso seu, Joan 

Palmers, tots paraires, i Joan Moragues, teixidor, per robar raïm, 
fesols i pomes de les cases del raval de la vila.

Robatori d'aliments
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1618.09.25
AMH 2429/3Enquesta contra Antònia, vídua de Guinot Amorós, Antoni del 

Petx, àlies de la Mula, i Bertran del Petx, per vendre part dels béns 
mobles de l´heretat de dit Amorós, prescindint de la voluntat dels 
hereus, Bernat, Martí i Joan, paraires francesos.

Apropiació indeguda

1618.09.28
AMH 2429/4Joan Vallcorba, pagès de Sant Vicenç de Jonqueres i procurador 

d´Antònia, vídua de Guinot Amorós, impugna una provisió de 
sentència contra dita Antònia.

Apel·lació de sentència

1618.10.07
AMH 2429/5Enquesta sobre el robatori d'una llana propietat de Francesc 

Guasch, abaixador.

Robatori de llana

1618.10.29
AMH 2429/6Enquesta sobre el robatori de diverses peces de roba de la casa de 

Domènec Rovira, sastre habitant de Sabadell.

Robatori de robes

1618.11.17
AMH 2429/8Procés d'empara de Joan Barata, pagès de Sant Joan de 

Matadepera, contra els hereus i successors de Guillem Gay, 
moliner.

Empara

1618.12.03
AMH 2429/2Benet Casanovas, pagès de Sant Pere de Madrona, com a 

procurador dels germans Jaume i Bernat Casanovas, contra Audet 
Barrussera, pagès habitant de Sabadell, instant-lo a desocupar una 
peça de terra del mas Verger.

Desnonament

1618.12.11
AMH 2429/9Enquesta sobre el robatori d'un [crinet] i monedes de la casa 

d´Antoni Capçal, fuster.

Robatori de diners

1618.12.13
AMH 2429/10Enquesta contra els qui dispararen a Jaume Blanc, mestre de cases 

de Puigcerdà, i Miquel, àlies Gascó, mentre traginaven uns porcs 
de Pere Mas, paraire.

Agressió amb arma de foc

1619.01.19
AMH 2483/3Plica de testimonis a instància de Joan Planes i Damià Barrera, en 

nom de la confraria de Corredors d'Orella de Barcelona, sobre 
l'ascendència de Jaume Vallcorba, candeler, per tal de poder entrar 
a la dita confraria. (Testimonis de Sabadell).

Neteja de sang
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1619.01.23
AMH 2483/4Plica de testimonis a instància de Joan Planes i Damià Barrera, en 

nom de la confraria de Corredors d'Orella de Barcelona, sobre 
l'ascendència de Jaume Vallcorba, candeler, per tal de poder entrar 
a la dita confraria. (Testimonis de Sant Cugat).

Neteja de sang

1619.01.26
AMH 2483/5Denúncia de Joan Baldiu, paraire, contra Antoni Cassanya, 

teixidor, a qui acusa de ferir d'una pedrada a ell i la seva filla per 
jugar amb una pilota de llana que deia ser de la seva propietat.

Agressió

1619.01.29
AMH 2483/6Enquesta contra Jacint Cabasses, escrivent, i Joan Turull, sabater, 

acusat el primer de robar una enquesta de la Cort i lliurar-la al 
segon perque la cremés.

Robatori de documents

1619.02.07
AMH 2483/7Bartomeu de Gaià, teixidor, denuncia Gabriel Baster, àlies Breu, 

per haver-li robat llana i intentar vendre-la a Antoni Vidal.

Robatori de llana

1619.02.08
AMH 2483/2Jaume Turull contra Francesc Verdaguer, pagès de Sant Cugat, en 

reclamació de 40 lliures que el primer pagà per dit Verdaguer per 
lliurar-se d'una excomunió.

Deute d'un préstec

1619.02.19
AMH 2483/8Pau Rossell, prevere resident a Sant Julià d'Altura, contra Pere 

Joan Ramon, paraire, per tal que li pagui un sac de mestall.

Deute comercial

1619.02.21
AMH 2483/9Pasqual Moret, negociant, contra Joan Lacay, treballador habitant 

de Sabadell, instant-lo a desocupar una peça de terra, comprada a 
Beneta Cabanyes, que abans l'havia arrendada a dit Joan Lacay.

Desnonament

1619.03.07
AMH 2483/10Plica de testimonis a instància de Salvador Grau, sastre resident a 

Caldes de Montbui, contra Silvestre Arnella, doctor en medicina, 
per un deute de 42 lliures per serveis prestats.

Deute comercial

1619.03.24
AMH 2483/11Enquesta contra Maria, muller de Pere Ubach, pagès, a qui 

Francesca Vinyes denuncia per haver-li pagat unes sabates amb 
moneda falsa.

Falsificació de moneda
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1619.04.12
AMH 2483/12Melcior Amat i Jaumeta Folch, tutors i curadors dels fills de Joan 

Baptista Folch, contra Pasqual Moret, Esteve Avellaneda i 
Bartomeu de Gaià, tutors i curadors dels fills de Joan Sants, en 
reclamació de 25 lliures d'un matxo venut en encant.

Deute comercial

1619.04.17
AMH 2483/13Enquesta a instància de Guillem Sala, treballador, que denuncia 

dos mossos francesos per haver-lo atacat i ferit, amb arma de foc, 
en un torrent.

Agressió amb arma de foc

1619.05.07
AMH 2483/14Enquesta contra Joan Molins, paraire, i Jeroni Galí, pagès de Sant 

Quirze, per arremetre a cops de daga contra Antoni Tixeras, bracer 
habitant de Sabadell, a qui acusaven d'haver-los traït.

Agressió amb arma blanca

1619.05.13
AMH 2483/15Visura d'una peça de terra, en el lloc dit de les Castelles o de 

Galliners, en la causa de capbrevació instada per la Comunitat de 
Preveres de Sant Feliu contra Sebastià Viver.*

Capbrevació

1619.05.15
AMH 2483/16Testimonis rebuts a instància de Sebastià Viver en la causa de 

capbrevació contra ell oberta per la Comunitat de Preveres de Sant 
Feliu.

Capbrevació

1619.05.28
AMH 2483/1Antoni Estaper, pagès, contra Onofre Fontanet, paraire, per tal que 

li pagui 16 lliures que el primer li avançà en concepte de penyora 
per unes saques de llana emparades per la Generalitat. (Vegeu 
també 1619.07.31, AMH 2484/15).

Deute comercial

1619.06.03
AMH 2484/1Informació rebuda a instància de Pere Vaquer, treballador francès, 

contra els germans Joan, Martí i Bernat Amorós, també francesos, 
sobre un deute contret pel seu pare, Guinot Amorós.

Deute

1619.06.06
AMH 2484/2Procés sobre els actes de bruixeria comesos a Caldes i Castellar.

Bruixeria

1619.06.09
AMH 2484/3Causa de capbrevació entre Bernat Galceran de Pinós, senyor del 

castell de Barberà, i Pau Alzina, pagès.

Capbrevació
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1619.06.12
AMH 2484/10Informació rebuda a instància de Rafael Companys, de la orde del 

Predicadors de Manresa, sobre la mort d'un matxo.

Informació a perpètua memòria

1619.06.13
AMH 2484/4Acta de reconeixement d'un gos robat a Rafael Orri, prevere de 

Santa Maria de Puig Pardines.

Robatori d'animals

1619.06.16
AMH 2484/6Enquesta contra els qui, en els darrers mesos, han malmès diversos 

horts i han penjat pasquins infamatoris contra diversos veïns de la 
vila.

Pasquins

1619.06.21
AMH 2484/5Jacint Sallent, pagès de Sant Julià d'Altura, contra Jaume Mata, 

habitant de Sabadell, a qui havia entregat 15 lliures perquè les 
lliurés a Petronila Munt, de Barcelona, en concepte de pensió d'un 
violari.

Apropiació indeguda

1619.07.03
AMH 2484/7Enquesta contra Antoni Monvert, cirurgià, per haver tallat roures i 

alzines d'un camp propietat del canonge Frederic de Sarrià.

Tala d'arbres

1619.07.06
AMH 2484/13Procés de captura per morós de Jaume Torner, boter de la vila de 

Mataró, a instància de Joan Goiet, procurador d'Antoni Llauger, 
sastre de Barcelona.

Procés de reclam

1619.07.09
AMH 2484/9Causa de capbrevació entre Bernat Galceran de Pinós, senyor dels 

castells d'Arraona i Barberà, i Maria Àngela Lletget, vídua.

Capbrevació

1619.07.14
AMH 2483/11Miquel Matalí, pastor d'ovelles, denuncia que l'han ferit, amb una 

arma de foc, quan es disposava a tancar el ramat en el corral de la 
vila.

Agressió amb arma de foc

1619.07.16
AMH 2484/12Joan Argemir, dit de l'Església, pagès, contra Lluís Albareda, 

també pagès, perquè li pagui 5 sous de pensió d'un censal.

Deute d'un censal

1619.07.18
AMH 2484/8Procés d'execució dels béns de Jaume  Borrull, pagès, a instància 

de Bernat Galceran de Pinós, senyor dels castells d'Arraona i 
Barberà.

Execució de béns
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1619.07.26
AMH 2484/14Enquesta contra Jaume Torner, boter de Mataró, per fugir de la 

presó de Sabadell i refugiar-se a l'església de Jonqueres.

Evasió de la presó

1619.07.31
AMH 2484/15Testimonis rebuts a instància d'Antoni Estaper, pagès, en la causa 

contra Onofre Fontanet, paraire. (Vegeu també 1618.05.28, AMH 
2483/1).

Deute comercial

1619.08.05
AMH 2484/16Enquesta sobre l'assassinat, comès a l'era de Joan Argemir, de 

Josep Guarnic, natural de Terrassa, el qual acusà abans de morir 
Pere Rigó i un tal Segimon.

Assassinat

1619.08.25
AMH 2484/17Joan Serra, pastor del regne de França, denuncia que dos homes 

l'han intentat assaltar i li han disparat, quan era vora els camps de 
Frederic de Meca i de Damià Fulló.

Bandolerisme

1619.08.31
AMH 2484/18Enquesta sobre l'assassinat de Miquel Matalí, pastor d'ovelles, 

mort al camí de Caldes, a la riera del Ripoll, per Antoni Sabater, 
àlies Roqueta, i Salvador Polit, pagès de Barberà.

Assassinat

1619.08.31
AMH 2484/19Plica de testimonis rebuts a instància de la Confraria de Corredors 

d'Orella de Barcelona, sobre l'ascendència de Josep Puig, 
negociant de Barcelona.

Neteja de sang

1619.09.13
AMH 2484/20Llicència als cònjuges Benet i Marianna Bogunyà i Argemir per 

vendre una peça de terra del mas Boadella, al lloc de Collsalarca.

Llicència de venda

1619.10.02
AMH 2484/21Enquesta contra Pere Arús, paraire, i Joan Quer, teixidor, a causa 

del presumpte rapte d'Elisabet, muller de Pere Buxeda, paraire de 
Molló, i les suposades immoralitats comeses a la casa del segon.

Rapte

1619.10.04
AMH 2484/22Bartomeu Daviu, pagès, denuncia que li han robat 25 polles del 

seu corral.

Robatori d'animals

1619.10.16
AMH 2484/23Denúncia de Gràcia, vídua de Jaume Aimerich, pagès, sobre un 

intent de robatori a casa seva.

Robatori frustrat

188



1619.11.01
AMH 2484/24Enquesta contra els rodamons i homes que viuen sense treballar, 

contravenint crides reials.

Vagabunderia

1619.11.03
AMH 2484/25Enquesta contra Joan Ribera, francès, que en companyia d'altres 

francesos anaren a robar i matar els habitants de la casa d'en Lladó 
de Teià, per la qual cosa quedà ferit i pres per la Unió a l'hostal 
d'en Argelaguet.

Bandolerisme

1619.12.12
AMH 2484/26Jaume Mata, procurador de Bartomeu Font, pagès de Sant Julià 

d'Altura, contra Jaumeta, vídua de Joan Baptista Folch, pagès, per 
què li pagui 30 lliures degudes per la compra d'un parell de matxos.

Deute comercial

1619.12.12
AMH 2484/27Enquesta contra Isaac Castellet, teixidor de lli, denunciat pels 

consellers Melcior Amat, Pau Feu i Antoni Santmartí, per negar-se 
a prestar un burro per anar a cercar blat a Sant Quirze Safaja, i 
insolentar-se als consellers.

Resistència a l'autoritat

1619.12.14
AMH 2484/28Sever Vinyalonga, procurador de Francesc Verdaguer, pagès de 

Sant Cugat, contra Jaume Turull, sabater, per tal que li pagui dues 
quarteres de blat.

Deute comercial

1619.12.14
AMH 2484/29Enquesta contra Narcís Sardà, beneficiat, i Francesc Prats, 

retorcedor de llana, per deslligar Pere Rigo i Segimon Roca, els 
quals eren presos per ordre del comissari reial a la sagristia de 
l'església.

Evasió de la presó

1620.01.08
AMH 2430/1Llicència a Esperança Adua per vendre, en encant públic, unes 

cases i terres situades a la placeta d'en Manent i al carrer de 
l´Església, i així poder pagar un dot de 220 lliures.

Llicència de venda

1620.01.18
AMH 2430/2Enquesta contra dos homes vestits amb capes de pastor per anar 

armats amb pedrenyals i pertorbar la plaça de la vila.

Tinença d'armes

1620.01.26
AMH 2430/3Enquesta sobre el robatori de dues gallines, dos capons i un gall 

dels corrals del senyor Frederic de Sarrià, canonge de la Seu de 
Barcelona.

Robatori d'animals
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1620.01.28
AMH 2430/4Enquesta contra Antoni Albareda, corder, per fugir de les presons 

de la vila, i el seu germà Lluís per ajudar-lo en la fugida.

Evasió de la presó

1620.01.31
AMH 2430/18Procés de reclam a instància de Jaume Vallcorba, pagès de Sant 

Julià d´Altura, contra Pere Samunta, pagès de la parròquia de Sant 
Quirze.*

Procés de reclam

1620.02.15
AMH 2430/5Antoni Riera, pagès de Sant Esteve de Castellar, contra Joan 

Bover, paraire i masover de la casa de Jaume Arús, també paraire, 
per un deute de 50 sous de pensió d'un censal.

Deute d'un censal

1620.02.18
AMH 2430/6Enquesta contra els qui enderrocaren les forques situades al lloc 

dit els Termes -on penjaren per bruixes Guillema Robert i Joana 
Sol- i s'emportaren el cos de dita Joana.

Bruixeria

1620.03.08
AMH 2430/7Enquesta contra Joanot, traginer, per assetjar sexualment 

Jerònima, vídua de Joan Bover, teixidor de lli, i agredir-la d'un cop 
de tió en resistir-se.

Agressió a una dona

1620.03.08
AMH 2430/8Enquesta als qui amenaçaren de mort i dispararen diversos trets de 

pedrenyal contra Joan  Balla, sastre, al porxo de la plaça Major.

Agressió amb arma de foc

1620.03.23
AMH 2430/9Enquesta contra Cristòfol Tarrades, treballador natural de la Seu 

d'Urgell, per consentir el robatori d´un drap propietat de Francesc 
Guasch, abaixador.

Robatori d'un drap

1620.04.06
AMH 2431/14Plica de testimonis rebuts de la causa entre Antoni Estaper, pagès, 

i Antoni Julià, procurador reial de Sabadell, sobre l'enderroc d'una 
casa de dit Estaper.

Enderroc d'una casa

1620.04.13
AMH 2431/16Magdalena de Corbera, vídua, contra Esperança Borrell i Umbert, 

també vídua, per tal que faci capbreu.

Capbrevació

1620.05.04
AMH 2430/10Enquesta sobre l'assassinat d'Antic Mir, natural de Sant Martí de 

Toudell, terme de Terrassa.

Assassinat
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1620.05.17
AMH 2431/13Plica de testimonis rebuts a instància del procurador reial de 

Sabadell, en defensa contra la querella instada per la universitat 
forana de Terrassa per haver pres quatre vagabunds al terme de 
Terrassa.

Jurisdicció

1620.05.22
AMH 2430/11Enquesta contra Gabriel Llobet, dit lo Frare, per amenaçar, amb un 

pedrenyal Joan Molins, paraire.

Amenaces

1620.05.30
AMH 2430/12Enquesta sobre el robatori de dos conills de Pere Joan Borrell, 

pagès de Sant Julià d´Altura.

Robatori d'animals

1620.06.12
AMH 2430/13Enquesta sobre el robatori de diners del pallol.

Robatori al pallol

1620.07.01
AMH 2430/15Enquesta contra Bartomeu Oriach i Jacint Julià, ferrer, per disparar 

contra diversos treballadors francesos.

Agressió amb arma de foc

1620.07.06
AMH 2430/16Margarida Massó, vídua, contra Jaume Borrull i Farrer, pagès, 

iniciant un procés d´empara contra les garberes de l´heretat de 
Borrull.

Empara

1620.07.14
AMH 2430/17Procés d'execució dels béns de Pere Joan Ramon, paraire, a 

instància d'Antoni Pau Panyellas, procurador d'Elionor Ramon, 
per un deute de 4 lliures.

Execució de béns

1620.07.15
AMH 2430/14Lluís Riera, pagès de Sant Esteve de Castellar, contra Feliu 

Salvany, paraire, per un deute de pensions d´un censal.

Deute d'un censal

1620.08.10
AMH 2430/19Antoni Julià, sastre, contra Joan Bordes, paraire, pels danys 

causats en canviar de lloc unes teules.

Obres perjudicials

1620.08.10
AMH 2430/20Enquesta contra Pere Mas, paraire, per clavar cops de puny i 

deslligar una tovallola que portava al cap Paula Tixeres, mentre 
jugava a cartes amb altres dones.

Agressió a una dona
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1620.08.13
AMH 2430/21Enquesta contra Joan Bassons, paraire, per agredir a bastonades 

Joan Vidal, també paraire.

Agressió

1620.08.18
AMH 2430/22Enquesta sobre el robatori d'una saca de llana negra propietat de 

Pasqual Moret, negociant.

Robatori de llana

1620.08.21
AMH 2430/23Pere Maura, sastre, contra Lluís Albareda, pagès i paraire, en 

reclamació de 60 lliures de dot d´Elisabet Maura i Albareda.

Restitució de dot

1620.08.22
AMH 2430/24Enquesta contra els qui, armats amb pedrenyals, robaren diners i 

diversos objectes, prop les muralles de la vila, al camí ral de 
Barcelona.

Bandolerisme

1620.09.02
AMH 2430/25Procés d'empara a instància de Pere Palau, procurador del pupil  

Boxadós, contra Pau Llobet, pagès de Sant Vicenç de Jonqueres, 
retingut a la presó de Sabadell per un deute de 38 lliures.

Empara

1620.09.02
AMH 2431/15Procés de reclam a instància de Bartomeu Font, pagès de Sant 

Julià, contra Pau Llobet, pagès de Sant Vicenç de Jonqueres.*

Procés de reclam

1620.09.09
AMH 2431/1Enquesta sobre el robatori d'unes gallines de l´era d´en Llobet.

Robatori d'animals

1620.09.11
AMH 2431/2Enquesta contra Joan Fontanet i Joan Calçada, acusats 

d'abandonar unes armes en fugir del procurador reial.

Tinença d'armes

1620.09.26
AMH 2431/4Enquesta contra Antiga, muller de Montserrat Pericot, per tractar 

de lladre Jaume Fau, barreter natural de Barcelona.

Calúmnies

1620.10.06
AMH 2431/5Enquesta contra quatre individus que anaren a casa d'Armengol 

Serra armats amb pedrenyals, demanant menjar i acolliment.

Bandolerisme

1620.10.09
AMH 2431/6Enquesta contra Pere Sampsó, pagès i moliner de Sant Vicenç de 

Jonqueres, per usurpar a Sever Galí un tros de terra situat al lloc 
anomenat Riutort, sota el castell d'Arraona.

Usurpació de terres
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1620.10.13
AMH 2431/7Enquesta contra Joan Bordes, paraire, per espadar un marge 

propietat de Damià Llobet, en el lloc dit del mas Colom.*

Usurpació de terres

1620.10.18
AMH 2431/8Enquesta contra Pasqual Moret, negociant, per increpar i amenaçar 

Melcior Amat, Gabriel Quer, ambdós pagesos, i Jaume Arnella, 
cirurgià i mostassaf de Sabadell, quan  comptaven el bestiar de la 
vila.

Amenaces a l'autoritat

1620.11.07
AMH 2431/9Adjudicació dels béns de Joan Utés, àlies lo Fijach, francès, a 

favor de Joan Selves, àlies Joan Tillàs, mercer habitant de 
Sabadell, per ser el més proper en llinatge.

Mort "ab intestato"

1620.11.13
AMH 2431/10Antoni Montvert, cirurgià, contra Jaume Fontanet, pagès, per un 

deute de 7 lliures i 2 sous de serveis prestats.

Honoraris professionals

1620.11.15
AMH 2431/3Enquesta contra Pere Oriach, traginer de carbó francès, per robar 

carbó de la pila de Bertran Delfí, habitant de Sant Vicenç de 
Jonqueres.

Robatori de carbó

1620.12.03
AMH 2431/11Plica de testimonis a instància d'Esteve Arús, procurador de la 

Comunitat de Preveres de Sabadell, en la causa contra Joan 
Puigvert, pagès de Castellar.

Sense adscripció

1620.12.20
AMH 2431/12Compareixença de Ponç Illa, comissari reial, el qual, anant en 

persecució d'uns bandolers capturà Joan Gorcs, pagès de Barberà, i 
denuncia la fugida de Salvador Polit.

Bandolerisme

1621.01.09
AMH 2432/1Execució dels béns de Pere Joan Ramon, paraire, a instància de 

Joan Pau Panyelles, procurador d´Elionor, vídua de Pere Ramon, 
negociant.

Execució de béns

1621.01.23
AMH 2432/2Enquesta contra Giralt Vila, pastor, per anar armat amb un 

pedrenyal.

Tinença d'armes
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1621.01.23
AMH 2432/3Enquesta sobre el robatori d'una capa i unes sabates de Jacint 

Torrella, pagès de Sant Esteve de Castellar, a la cruïlla de camins 
de Barberà i Barcelona.

Bandolerisme

1621.01.23
AMH 2432/30Enquesta contra Giralt Vila, pastor, per apunyalar Pere Ubach, 

pagès.

Agressió amb arma blanca

1621.02.05
AMH 2432/4Enquesta contra un tal Perris, àlies lo Plateu, per assaltar al coll de 

Montcada Jaume Amat, pagès, i Baptista Argemir.

Bandolerisme

1621.02.06
AMH 2432/9Els tutors i curadors dels fills d'Antoni Pi, pagès de Cerdanyola, 

contra Pere Joan Borrell, pagès de Sant Pau de Riu-sec, per tal que 
doni compte de l'administració d'una tutoria.

Comptes de tutoria

1621.02.09
AMH 2432/5Enquesta contra els qui han mort, d´una punyalada, un moltó del 

ramat del carnisser, al corral de la vila del carrer de la Borriana.

Mort de bestiar

1621.02.09
AMH 2432/6Enquesta contra els qui han avalotat la vila amb cançons 

deshonestes.

Escàndol públic

1621.02.12
AMH 2432/7Enquesta contra Joan Amat i Joan Farran, àlies lo Ploraire, per 

haver mort una gallina i clavat una bastonada a Antoni Vidal, 
paraire.

Mort d'aviram

1621.03.01
AMH 2432/31Procés d'execució dels béns de Pere Joan Ramon, paraire, a 

instància d'Antoni Pau Panyelles, procurador d'Antoni Balle, 
clavari de la universitat de Sabadell.

Execució de béns

1621.03.04
AMH 2432/10Enquesta sobre un pasquí penjat a la porta de la casa de la vídua 

Vendrell, en el qual s'amenaçava Guillem Sala, treballador francès.

Pasquins

1621.03.06
AMH 2432/11Enquesta contra el qui va apedregar la finestra de la casa d´Arnau 

Sogàs, teixidor de lli.

Danys a la propietat
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1621.03.11
AMH 2432/12Jaume Matas, procurador d´Antoni Farran, pagès de Santiga, 

contra Domènec Badia, pagès de Sant Julià d´Altura, per un deute 
d'onze jornals.

Deute laboral

1621.03.18
AMH 2432/13Denúncia de Pere Pérez, de la diòcesi francesa de Lombiez, mosso 

del notari Joan Feu, a qui un individu que deia ser també mosso 
del dit notari li volgué prendre els diners, li llevà la capa i el deixà 
despullat al camí ral.

Robatori de diners

1621.03.18
AMH 2432/14Enquesta contra Joan Prats, paraire, per tractar de bagassa 

Caterina, muller de Miquel Rius, també paraire.

Calúmnies

1621.03.22
AMH 2432/15Els obrers de la parròquia de Sant Quirze contra Montserrat 

Vinyals, pagès de dita parròquia, per un deute de pensions d'un 
censal.

Deute d'un censal

1621.03.23
AMH 2432/16Llicència als cònjuges Bogunyà i Argemir per vendre a Bartomeu 

Gaià, a carta de gràcia, una peça de terra situada al pla de Sant 
Antoni.

Llicència de venda

1621.03.29
AMH 2432/17Pere Palau, procurador de Magdalena Terré i de Gualbes, vídua, 

contra Antoni Roqueta, pagès, per un deute de 107 lliures de 
censos del masos Roqueta i Gual.

Deute de censos

1621.04.03
AMH 2432/29Enquesta contra els bandolers que assaltaren, al coll de Montcada, 

els passatgers que venien de Barcelona.

Bandolerisme

1621.05.19
AMH 2432/27Enquesta contra Joan Gravella, pagès, per viure amistançat amb la 

víuda Olives de Barcelona i fugir de la justícia.

Adulteri

1621.05.23
AMH 2432/26Enquesta contra Josep Estaper, per ferir amb una espasa Guillem 

Bordes, paraire, al carreró de n'Albareda.

Agressió amb arma blanca

1621.05.25
AMH 2432/25Enquesta contra els qui dispararen i feriren greument  Antoni 

Verna, abaixador francès de la vila d'Acs, diòcesi de Pàmies.

Agressió amb arma de foc
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1621.05.30
AMH 2432/24Enquesta contra Arnau Sogàs, teixidor de lli, per agredir amb un 

bastó Pere Joan Bassons i Josep Estaper, ambdós paraires.

Agressió

1621.05.31
AMH 2432/23Enquesta contra Jaume Cabré, bover francès, per clavar deu 

punyalades a Pere Esquirol, treballador habitant del mas Perelló, 
terme de Terrassa.

Agressió amb arma blanca

1621.06.04
AMH 2432/22Testimonis rebuts a instància de Domènec Badia.*

Sense adscripció

1621.06.09
AMH 2432/21Enquesta contra Bertran del Peig, paraire, per haver falsificat el 

número d'un de drap.

Frau fiscal

1621.06.11
AMH 2432/20Enquesta sobre el robatori comès a la caseta de la carnisseria del 

moltó, arrendada per Bartomeu de Gaià.

Robatori a la carnisseria

1621.06.12
AMH 2432/19Enquesta contra els qui han penjat un pasquí desafiant Francesc 

Bruges, àlies Partiscam, abaixador habitant de Sabadell.

Amenaces

1621.06.14
AMH 2432/18Enquesta contra Antoni Tixeres, treballador habitant de Sabadell, 

per apunyalar Josep Dubrell, paraire francès.

Agressió amb arma blanca

1621.06.26
AMH 2433/1Enquesta contra Jeroni Galí, paraire, per injuriar i encarar amb un 

pedrenyal Agustí Bruch, beneficiat de Sant Jaume de l'església de 
Sant Feliu de Sabadell.

Amenaces

1621.06.30
AMH 2433/2Jaume Gressau i Jaume Blanxart, àlies Baró, ambdós treballadors, 

contra Antoni Pau Panyelles, procurador d´Antoni Casanoves, 
àlies Barata, pagès de Sant Feliu de Vilamilanys, terme de Sant 
Cugat.

Execució de béns

1621.07.11
AMH 2433/3Enquesta als qui tiraren una escopetada a Miquel Muntells, paraire.

Agressió amb arma de foc
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1621.07.14
AMH 2433/4Enquesta contra Joan Belldia, paraire, per ferir d'un cop de daga i 

a pedrades Angela Sales, a qui acusava de deure-li el preu d'una 
ampolla.

Agressió a una dona

1621.07.17
AMH 2433/6Enquesta sobre el robatori d'una caldera d'aram i roba de la casa de 

Jaume Esteve, paraire.

Robatori de robes

1621.08.08
AMH 2432/28Enquesta contra un tal Rasclà, ferrer de Barcelona, per robar 

llenya d'una peça de terra de la quadra de Sant Pau de Riu-sec, 
propietat de Bartomeu Daviu.

Robatori de llenya

1621.08.15
AMH 2433/5Enquesta contra els tres homes que dispararen contra Domènec 

Fadó, Guillem Bordes, ambdós paraires, i Tomàs Fontanet, pagès, 
prop del molí draper d'en Fontanet.

Agressió amb arma de foc

1621.08.20
AMH 2433/7Enquesta sobre l'assassinat de Joan Molins.

Assassinat

1621.08.25
AMH 2433/8Enquesta contra els qui han cremat la pallissa del senyor Lluís 

Joan de Calders, situada prop dels murs de la vila.

Incendi

1621.09.08
AMH 2433/9Enquesta contra Jaume Huguet Fau, barretaire, el qual havia 

interposat un ban contra Jaume Rossas per haver entrat en un hort 
i li cobrà una penyora excessiva.

Usurpació d'autoritat

1621.11.16
AMH 2432/8Enquesta sobre el robatori d'una caldera d'aram i altres objectes de 

la casa d'Anna, vídua de Sebastià Arús, paraire.

Robatori d'objectes diversos

1621.12.21
AMH 2433/11Enquesta contra Lluís Cabanyes, paraire de llana, per apedregar i 

nafrar Pere Duera, piler francès de la diòcesi de Pàmies.

Agressió

1621.12.22
AMH 2433/12Enquesta contra Joan Badia Carreres, paraire francès, per  foradar 

als estricadors un drap de Jeroni Galí.

Danys a la propietat

197



1621.12.28
AMH 2431/17Procés informatiu a instància de Miquel Suyol, pagès de Santa 

Coloma de Sasserra, per realitzar la visura del cadaver del seu 
germà Jacint.

Aixecament de cadàver

1622.01.09
AMH 2433/14Enquesta contra Antoni Català i un tal Martí, ambdós pastors, per 

bastonejar Lluís Amat, pagès, el qual també fou atacat per llurs 
gossos.

Agressió

1622.01.18
AMH 2433/10Procés de subrogació dels tutors i curadors del pupil Sans.

Subrogació de tutors

1622.01.19
AMH 2433/16Antònia, vídua de Jaume Estaper, pagès de Barberà, contra 

Bartomeu Daviu, també pagès, iniciant un procés d´empara contra 
aquest.

Empara

1622.01.23
AMH 2433/17Procés de reclam de Pere Nadal, manyà de Barcelona, i la seva 

muller Paula, contra Francesc Bigues i altres pagesos del terme de 
Sant Martí de Granera, per un deute de 50 lliures.

Procés de reclam

1622.01.27
AMH 2433/18Enquesta sobre el robatori de dues saques de llana de la botiga de 

Pere Farell, pagès de Sant Feliu de Codines.

Robatori de llana

1622.01.29
AMH 2433/19Joan Gual, paraire de Barcelona, contra Esteve Avellaneda, 

Pasqual Moret, Bartomeu de Gaià i Jaume Riera, tutors dels pupils 
Sans, sol·licitant la seva substitució com a tutors.

Subrogació de tutors

1622.02.21
AMH 2433/20Enquesta contra els quatre individus que dispararen contra les 

finestres de la casa de Bartomeu Daviu, pagès.

Danys a la propietat

1622.02.28
AMH 2433/21Enquesta contra Antoni Llopart, pastor, i Joan Boet, el seu soci, 

per escapçar més de cent alzines de la heretat de Lluís Joan de 
Calders.

Tala d'arbres

1622.03.02
AMH 2433/22Enquesta contra els bandolers que, al camí ral de Barcelona, al 

terme de Barberà, assaltaven els passatgers.

Bandolerisme
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1622.03.06
AMH 2433/13Enquesta contra Antoni Estaper, pagès, acusat de negligència per 

no denunciar els lladres que robaven prop d´unes fites del terme de 
Barberà.

Bandolerisme

1622.03.11
AMH 2434/1Enquesta contra els qui perseguiren i feriren d'una escopetada el 

notari Joan Feu.

Agressió amb arma de foc

1622.03.16
AMH 2434/2Enquesta contra un tal Janer de Valldoreix, que en companyia d'un 

altre apedregà i apunyalà Joan Pere Rubí, fuster, prop de les planes 
d'en Borrell de Sant Pau de Riu-sec.

Agressió amb arma blanca

1622.03.20
AMH 2434/3Enquesta contra Miquel Marçal per ferir d'una punyalada Antoni 

Estaper, paraire.

Agressió amb arma blanca

1622.04.09
AMH 2434/4Assignació de tutors i curadors dels pupils Marfà, fills de Joan 

Marfà, notari de Sabadell.

Assignació de tutors

1622.04.21
AMH 2434/5Esteve Arús, procurador de la Comunitat de Preveres de Sabadell, 

contra Joan Puigvert, pagès del terme de Castellar, per 174 lliures 
reconegudes en el testament de Pau Valls, en el qual nomenava 
hereu a dita comunitat.

Herències

1622.05.02
AMH 2434/6Assignació de tutors i curadors dels fills de Baptista Folch, pagès.

Assignació de tutors

1622.05.06
AMH 2434/7Agustí Farganell, pagès, tutor i curador dels fills de Baptista 

Folch, contra la vídua Jaumeta Folch, per tal que s'avingui que dits 
tutors prenguin possessió dels béns per poder administrar la tutela.

Llicència per prendre possessió

1622.05.20
AMH 2434/8Enquesta contra Francesca Rosanes, vídua, que en el decurs d'una 

baralla amb Maria Llobet l'acusà de testificar en fals.

Calúmnies

1622.06.03
AMH 2434/9Enquesta sobre l'assassinat de Joan Baliarda, traginer.

Assassinat
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1622.06.04
AMH 2434/10Adjudicació dels béns de Joan Baliarda, traginer, a favor 

d'Elionor, muller de Gabriel Bruguerols, sabater de Castellterçol, i 
la seva germana Joana, muller de Francesc Burgués, ciutadà de 
Barcelona.

Mort "ab intestato"

1622.06.04
AMH 2434/11Miquel Vallcorba, pagès de Sant Vicenç de Jonqueres, contra 

Jaume Trullàs, paraire, per un deute de 6 sous relatiu a tres 
anyades de censos.

Deute de censos

1622.06.06
AMH 2434/12Segrest dels grans dels pupils Folch en vigor de lletres de la Reial 

Audiència i a instància de Jerònima Folch.

Segrest de béns

1622.06.22
AMH 2434/13Enquesta contra Joan Prats, dit lo Manaut, paraire, per robar un 

parell de llençols de lli i estopa del corral de moltons de la vila.

Robatori a la carnisseria

1622.08.22
AMH 2434/14Denúncia de Pere Feixes, rector de Barberà i hereu dels béns 

d'Agustí Sanfeliu, contra Bartomeu Vinyes, paraire, per vendre un 
pedrenyal que li havia deixat dit Santfeliu.

Apropiació indeguda

1622.09.11
AMH 2434/15Enquesta sobre l'assassinat d'Antic Codina, paraire de Sabadell i 

natural de Sant Feliu de Codines, mort d'un tret de pedrenyal.

Assassinat

1622.09.13
AMH 2434/16Enquesta contra Lluís Rovira, treballador, per clavar bastonades i 

bescollades a Melcior Argemir, minyó d'uns 10 anys d'edat.

Maltractament d'infants

1622.10.10
AMH 2434/19Joan Padró, pagès de Sant Vicenç de Jonqueres, contra Pere 

Galceran, treballador habitant de Sabadell, en reclamació de les 
despeses ocasionades quan l'acollí a casa seva per raó d'estar 
malalt.

Despeses per malaltia

1622.10.12
AMH 2434/17Execució dels béns de Lluís Rovira, pagès, a instància de 

Bartomeu Vinyes, procurador de Joan Balla, sastre.

Execució de béns
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1622.10.20
AMH 2434/18Pau Codonyés, pagès, contra Jaume Mata, paraire, per un deute de 

6 lliures pendents de la compra d´un burro, dues quarteres de 
forment i una quartera de mestall d'ordi.

Deute comercial

1622.11.13
AMH 2434/20Enquesta contra els preveres Esteve Galí i Agustí Bruch, que, en 

companyia d'altres seglars, entraren violentament a la casa de 
Frederic de Meca.

Invasió de propietat

1622.11.23
AMH 2434/21Enquesta contra Benet Coll, pagès de l´Ametlla, capturat a Santa 

Perpètua i acusat de l'assassinat de Joan Baliarda.

Assassinat

1622.12.01
AMH 2433/15Enquesta contra Jaume Fontanet, pagès, per un deute de 9 lliures i 

11 sous, relatiu a uns comptes pendents de la botiga de Gregori 
Rifós, mercader de Barcelona.

Deute comercial

1622.12.09
AMH 2434/22Execució dels béns de Pau Alzina de Polinyà, a instància de Jaume 

Parés, procurador de Salvador Seguí, sastre de Barcelona.

Execució de béns

1622.12.19
AMH 2434/23Denúncia del procurador fiscal contra els bandolers que assaltaren 

els passatgers al camí ral de Sabadell a Barcelona.

Bandolerisme

1623.01.31
AMH 2435/2Bartomeu Vinyes, procurador de la seva muller Caterina, abans de 

Feliu Mairenchs, contra Joan Mairenchs, mestre de cases i curador 
dels pupils Mairenchs, en reclamació de 24 lliures de restitució de 
dot.

Restitució de dot

1623.02.04
AMH 2435/3Enquesta contra Antoni Guasch per dubtar de l'autoritat del 

procurador reial i del governador en el setge que ordenaren a Sant 
Llorenç.

Menyspreu a l'autoritat

1623.03.01
AMH 2435/5Enquesta contra els qui dispararen a Gabriel Llobet, àlies lo Frare, 

la nit de carnestoltes.

Agressió amb arma de foc

1623.03.07
AMH 2435/6Enquesta contra Sever Galí, pagès, per portar carregada una 

"xispa" de quatre pams a la plaça pública.

Tinença d'armes
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1623.03.08
AMH 2435/7Enquesta sobre el robatori d'un burro propietat d'Antoni Amat, 

paraire.

Robatori d'animals

1623.03.11
AMH 2435/1Enquesta contra Nicolau Trucafort, treballador francès, per pegar 

amb un càvec Arnau Burnau, quan eren treballant a la vinya de 
Pere Lletget.

Agressió amb arma blanca

1623.03.18
AMH 2435/8Enquesta sobre el robatori de deu gallines de la casa de Lluís Joan 

de Calders, donzell, situada al carrer Nou.

Robatori d'animals

1623.04.05
AMH 2435/9Procés d'execució dels béns de Joan Selves, a instància de Joan 

Barceló, botiguer de Barcelona.

Execució de béns

1623.04.08
AMH 2435/10Enquesta contra Lluís Cabanyes, paraire, i Miquel Marçal, per 

amenaçar i agredir Anna Fajàs, muller de Bernat, treballador de 
Montmeló, la qual presumptament havien intentat forçar fora de la 
vila.

Violació

1623.04.12
AMH 2436/6Enquesta contra Jaume Aimerich, pagès, dit lo Hereu, per clavar 

diverses punyalades a Martí Costa, abaixador, al camí de Sabadell 
a Barcelona, prop de la Creu.

Agressió amb arma blanca

1623.04.14
AMH 2435/11Enquesta contra Jaume Domènec, pagès de Sentmenat, per dir 

paraules descorteses, menysprear el procurador fiscal i resistir-se a 
ser detingut.

Resistència a l'autoritat

1623.04.19
AMH 2435/12Enquesta contra Joan Manaut, paraire, per envestir amb una daga 

Eulàlia, muller de Miquel Rubert, pastor, amenanaçar-la i tractar-
la de bagassa.

Amenaces

1623.05.02
AMH 2435/13Enquesta contra alguns fadrins que increparen i apallissaren Pere 

Ubach, treballador.

Agressió
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1623.05.23
AMH 2435/15Enquesta contra la muller de Pere Ubach, pagès, per acusar 

públicament de lladre Antoni Badia, paraire, a la botiga de Joan 
Cassanyoles, sabater.

Calúmnies

1623.05.24
AMH 2435/16Enquesta sobre el robatori d'un anyell de Josep Mimó, pagès.

Robatori d'animals

1623.06.20
AMH 2435/19Enquesta sobre el robatori de l'hàbit de Joan La Rua, ermità de 

Sant Iscle.

Robatori de robes

1623.06.22
AMH 2435/18Enquesta contra els qui penjaren un pasquí amenaçador  a les 

portes de la casa del cirurgià Jaume Arnella.

Pasquins

1623.07.01
AMH 2435/17Enquesta contra Fermí, pastor de Joan Bordes, carnisser dels 

moltons de la vila, per tractar de públicament de bagassa Antònia, 
muller de Bernat Sales, treballador.

Calúmnies

1623.07.05
AMH 2435/21Els curadors dels fills d'Antoni i Maria Àngela Montvert apel·len 

contra l'execució de béns instada per Antoni Selves, mercer.

Execució de béns

1623.07.08
AMH 2435/22Enquesta contra Joan Bruch, paraire, per amenaçar amb dos 

pedrenyals el conseller Feu i resistir-se a ésser pres.

Resistència a l'autoritat

1623.07.11
AMH 2435/23Procés d'estimació dels béns de Jaume Fontanet, pagès, a instància 

de Pere Dulach, sastre de Barcelona, i la seva muller Beneta.

Execució de béns

1623.07.13
AMH 2435/24Enquesta sobre el robatori de dues garberes de Jaume Fulló.

Robatori d'aliments

1623.07.27
AMH 2435/25Francesc Pla, notari de Barcelona, contra Antoni Llopart, paraire, 

en reclamació de 33 lliures que havia prestat al seu germà 
Bartomeu, prevere.

Deute d'un préstec

1623.08.05
AMH 2435/26Enquesta contra Margarida Larua, àlies Poquet, per infamar i 

tractar públicament de lladre Jaume Llobet, paraire.

Calúmnies
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1623.08.06
AMH 2435/4Enquesta contra Joan Laroca, treballador francès, per robar una 

capa de Joan Dufàs, treballador també francès, la qual la tenia 
encomanada a casa de Joan Llaneres, sastre.

Robatori de robes

1623.08.07
AMH 2435/14Enquesta contra Jaume Fau i Huguet Fau, barretaires, per adreçar-

se amb violència a Bartomeu Vinyes, paraire, al qual acusaven 
d'haver-los robat faves.

Calúmnies

1623.08.30
AMH 2435/20Procés informatiu a instància d'Antoni Calvet, sastre veí de 

Sabadell, sobre si la seva muller Violant és filla legítima d'Antoni 
Mata, pagès de Sant Martí de Mura, i si dit Antoni Mata és 
descendent de la línia de la casa dels Mata de dita parròquia.

Informació sobre parentesc

1623.09.07
AMH 2435/27Enquesta contra Estàsia Aret, donzella, a instància de Joan Turull, 

sabater, a la qual acusa d'haver-li robat i venut després unes 
sabates.

Robatori de robes

1623.09.08
AMH 2436/1Joan Selves, àlies Tilla, contra Antoni Selves, ambdós mercers 

francesos, per descloure les cartes segellades enviades des de 
França.

Violació de correspondència

1623.12.07
AMH 2436/3Melcior Amat, dit de l'Església, contra Paula Badia i el seu fill 

Jacint, per un deute relatiu a pensions de censal.

Deute d'un censal

1623.12.11
AMH 2436/4Enquesta sobre l'incendi de la pallissa de Sever Galí, pagès i 

hostaler de la vila.

Incendi

1624.03.01
AMH 2436/5Enquesta contra Margarida, vídua de Jeroni Galí, paraire, per 

cridar amb veu alta paraules injurioses contra el consell de la vila.

Injúries a l'autoritat

1624.04.16
AMH 2436/7Joan Sans, negociant, contra Esteve Avellaneda i Bartomeu Gay, 

tutors i curadors dels pupils Sans, per voler casar en secret 
Margarida Sans, germana seva, amb Josep Gay. Sans demana que 
dita Margarida sigui acollida per altres parents.

Coacció al matrimoni
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1624.05.10
AMH 2436/8Pere Palau, negociant de Barcelona, procurador dels hereus 

d'Onofre Boxadors i de Pere Ferrer, demana la llibertat de Joan 
Olivelles, paraire detingut a les presons de la vila a instància de dit 
Palau.

Petició de llibertat

1624.05.18
AMH 2436/9Procés informatiu sobre la taxació d'aliments de Margarida Sans, 

donzella.

Prestació d'aliments

1624.05.23
AMH 2436/10Llicència als tutors i curadors dels pupils Montvert per vendre els 

béns inmobles de dits pupils.

Llicència de venda

1624.05.23
AMH 2436/11Pere Segura, de la ciutat de Barcelona, contra Melcior Amat, dit 

de l'Església, i Francesc Mas, paraire, demanant al primer que 
desocupi una vinya o bé pagui la quantitat de 52 lliures.

Desnonament

1624.08.04
AMH 2436/12Enquesta contra Montserrat Pericot, cirurgià, i la seva muller 

Antiga per clavar bastonades i tractar de vellaca Antònia, muller 
d'Arnau Gay, teixidor.

Agressió a una dona

1624.08.18
AMH 2436/13Enquesta contra Antoni Font, paraire, per tractar de lladres els 

consellers de la vila.

Injúries a l'autoritat

1624.09.21
AMH 2436/14Enquesta contra Gabriela, muller d'Antoni Font, per tractar de 

traïdors i lladres Jaume Esteve i altres, els quals havien testificat 
contra el seu marit.

Calúmnies

1624.10.25
AMH 2436/15Enquesta contra els delinqüents que es feren donar menjar a casa 

de Jerònima Vendrell, vídua de Joan Baptista Folch, pagès.

Bandolerisme

1624.12.20
AMH 2436/16Resposta de Melcior Amat, pagès, a la denúncia instada per Joan 

Teixidor, rector de la vila, per haver alçat unes tàpies davant les 
finestres de la casa de la rectoria.

Disciplina urbanística
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1624.12.20
AMH 2436/21Plica de testimonis per una causa entre Bartomeu Gay, paraire, i 

Caterina, vídua de Joan Gravella, per un deute relatiu a les 
pensions d'un violari de preu 105 lliures.

Deute d'un violari

1624.12.22
AMH 2436/17Denúncia de Jaume Huguet Fau, barreter, contra Gerald Vila, 

pastor, per haver tirat la seva daga contra dit Huguet, el qual li 
havia recriminat per pasturar el bestiar en una peça de terra del 
mas Oleguer.

Agressió amb arma blanca

1625.01.18
AMH 2436/19Llicència a Joan Bruch, paraire de Barcelona, tutor i curador 

d'Onofre Bruch, per establir una casa del carrer Nou a Antoni 
Fulló.

Llicència de venda

1625.01.24
AMH 2436/20Denúncia de Melcior Amat, pagès, contra Jacint Badia, també 

pagès, per desafiar-lo, amenaçar-lo i tractar-lo de "borbollaire" i 
"balitre".

Amenaces

1625.02.06
AMH 2436/2Jeroni Galí, conseller segon de la vila, denuncia els fadrins 

Silvestre Bruch, Pere Burgada i Lluís Puigvert per haver-lo 
injuriat en tractar-lo de lladre i cornut i de bagassa la seva muller.

Injúries a l'autoritat

1625.02.09
AMH 2436/22Enquesta contra Joan Canals, fadrí de Sant Pere de Rubí, acusat 

d'assinar d'un tret de pedrenyal Jacint Aimerich, pagès.

Assassinat

1625.02.13
AMH 2436/18Denúncia de Bartomeu Vinyes, paraire, contra Francesc Mas, 

paraire, i Josep Pinós, teixidor, als qual acusa d'haver-lo amenaçat 
de mort.

Amenaces

1625.04.18
AMH 2436/30Jaumeta Folch contra Antiga Arnella, en reclamació d'unes 

quantitats en concepte de lloguer.

Deute d'un lloguer

1625.05.18
AMH 2436/24Procés de subrogació, per la mort de Joan Galí, negociant, i Jaume 

Blanxart, mercader, dels tutors i curadors dels fills de Joan 
Baptista Folch, substituïts per Jaume Antoni d'Arnella, doctor, i 
Antic Oriach, paraire.

Subrogació de tutors
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1625.05.30
AMH 2436/23Assignació a Joan Duran del Pedregar, pagès, dels béns inmobles 

d'un tal Guasch, barreter difunt, situats al carrer dit de la volta d'en 
Montllor.

Adjudicació de béns

1625.06.21
AMH 2436/25Testimonis rebuts per Josep Coll i Puigvert, natural de Barcelona i 

resident a Sabadell, sobre el dot aportat en el seu matrimoni amb 
Esperança Arnella.

Informació a perpètua memòria

1625.07.09
AMH 2436/26Jacint Montvert, paraire, sol·licita ser excusat de la tutela dels fills 

d'Antoni Montvert, atès que diu no estar capacitat.

Excusació de tutor

1625.10.20
AMH 2436/27Els consellers de la vila contra el procurador reial, a qui reclamen 

la compensació de 1.000 ducats per haver dut a les presons de 
Barcelona Pere Joan Bassons, contravenint els privilegis de la vila.

Jurisdicció

1625.10.28
AMH 2436/28Jaume Colomer, pagès de Santa Coloma de Gramenet, contra Joan 

Bordes, paraire, per un deute de 15 lliures relatiu a dues botes de 
vi blanc.

Deute comercial

1625.11.24
AMH 2436/29Plica de testimonis a instància de Cristòfol Anglada, rector de Sant 

Vicenç de Jonqueres, en la causa contra Aldonça Bernús i Rafael 
Borgonyó, en reclamació de 39 parells de capons i 13 lliures de 
censos.

Deute de censos

1626.02.07
AMH 2485/1Testimonis rebuts a instància de Joan Teixidor, rector de l'església 

de Sant Feliu, en la causa contra Lluís Amill, ciutadà de 
Barcelona, sobre la venda d'un blat que dit Amill diposità a la 
rectoria.

Deute comercial

1626.02.15
AMH 2485/2Lluís Vallcorba, pagès de Jonqueres, denuncia que quan era en 

companyia d'altres als porxos de la vila dos homes els han 
disparat, i n'ha resultat greument ferit.*

Agressió amb arma de foc

1626.03.11
AMH 2485/3Procés d'adjudicació a favor de Jaume Esteve, pagès de Martorell, 

dels béns de Jaume Muntells, mort violentament a Rubí.

Mort "ab intestato"
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1626.03.30
AMH 2485/4Joan Sans, paraire de Barcelona, contra Pasqual Moret, també 

paraire i tutor seu, reclamant-li 143 lliures d'unes saques de llana 
d'Aragó, per tal com Sans es troba ja en edat d'administrar.

Comptes de tutoria

1626.04.20
AMH 2485/5Testimonis rebuts a instància de Feliu Baió, paraire, sol·licitant 

informació sobre l'enderroc d'una casa de la seva propietat 
ordenada per Joan Sentís, capità general del Principat, executada 
pel procurador reial, i querella contra aquest.

Enderroc d'una casa

1626.04.24
AMH 2485/6Antic Estaper, moliner de Barberà, contra Jaume Ramoneda, 

traginer, reclamant-li 3 lliures corresponents a mitja anyada del 
lloguer d'una casa.

Deute d'un lloguer

1626.05.27
AMH 2485/7Josep Mimó, pagès, denuncia que Bartomeu Alzina i un altre 

individu s'han adreçat a casa seva demanant que els donés menjar i 
amenaçant-lo si no ho feia.

Bandolerisme

1626.06.17
AMH 2485/8Jaume Amat, pagès, contra Esteve Avellaneda i mossèn Cellers -

curadors de la pupil·la Llopart- en reclamació de 25 lliures de 
penyores d'un censal.

Deute d'un censal

1626.06.22[]
AMH 2485/18Llicència als tutors i curadors dels fills d'Antoni Montvert, 

cirurgià, per vendre unes propietats i així poder satisfer uns deutes.

Llicència de venda

1626.06.28
AMH 2485/9Enquesta sobre l'assassinat de Francesc Font, treballador de 

Sabadell, mort d'un tret al riu Ripoll quan tornava de Polinyà 
acompanyat de la seva sogra, Elisabet Rosanes.

Assassinat

1626.07.07
AMH 2485/10Enquesta contra els qui han assaltat i robat a Antoni Selva, mercer, 

quan anava al forn de vidre de la vila nova, i se l'han endut després 
a un bosc on tenien retingudes altres víctimes.

Bandolerisme

1626.07.11
AMH 2485/11Plica de testimonis a instància de Pere Palau, negociant de 

Barcelona, en la causa que té contra Jeroni Ferrer, prevere de 
Barcelona i tutor dels fills de Pere Ferrer, mercader de Barcelona, 
per un deute de 122 lliures per raó de llana cardada i filada.

Deute comercial
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1626.08.12
AMH 2485/12Enquesta a instància de Silvestre Bruch, pagès, contra Nadal Rius, 

treballador estranger, mosso seu, a qui acusa d'haver consentit en 
el robatori d'un bou.

Robatori d'animals

1626.08.17
AMH 2485/13Antiga, vídua de Francesc Gili de Sant Quirze, contra Jaume 

Vallhonrat, pagès de Jonqueres, oposant-se a l'empara alçada 
contra els béns de Rafael Daviu.

Empara

1626.09.22
AMH 2485/17Antic Estaper, moliner veí de Barberà, contra Joan Bruch, paraire, 

per veremar una terra de la seva propietat.

Apropiació indeguda

1626.10.10
AMH 2485/14Plica de testimonis a instància de Joan Julià, sastre, en la causa 

oberta contra Jaumeta Folch en reclamació d'un deute del lloguer 
d'una casa.

Deute d'un lloguer

1626.11.07
AMH 2485/15Els administradors de la Confraria de Sant Antoni demanen 

l'assignació de curador d'un hort d'Antoni i Paula Argemir.*

Assignació de curadors

1626.12.05
AMH 2485/16Joan Duran del Pedregar, pagès, contra Pere Major, manescal, a 

qui reclama 20 lliures per un rossí malalt que li encomanà i que 
morí dies després.

Indemnització per danys

1627.01.23
AMH 2486/1Onofre Parés, procurador de Pere Palau, negociant de Barcelona, 

contra Miquel Fossar, moliner de draps, a qui reclama el pagament 
de 25 lliures que li deu en virtut d'una consignació feta per Jaume 
Fontanet.

Deute comercial

1627.01.28
AMH 2486/2Enquesta manada per la General Governació de Catalunya contra 

els bandolers que assaltaren uns traginers a la riera de Montmeló, 
entre els quals hi havia Jaume Genescar de Ripollet, dit la Guineu, 
i Bartomeu Alzina de Polinyà, dit el Guerxo.

Bandolerisme

1627.01.31
AMH 2486/3Enquesta contra Joan Cavapé per clavar dues punyalades a Joan 

Richs, treballador, davant la casa de l'apotecari Silvestre Arnella.

Agressió amb arma blanca
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1627.02.11
AMH 2486/4Plica de testimonis rebuts a instància de Jaumeta Folch contra 

Joan Julià, sastre, en relació a un deute de 13 lliures d'uns 
lloguers.*

Deute d'un lloguer

1627.03.23
AMH 2486/6Enquesta a instància de Jaume Llobet, pagès de Sant Iscle de les 

Feixes, contra Pau Real, pagès, a qui acusa d'usura en recomprar-li 
un matxo.

Usura

1627.05.15
AMH 2486/7Pere Felip Paladella, doctor en medicina, contra Bernat Vergés, 

paraire, per tal que tapi un forat i les finestres que donen al seu 
hort, des de les quals llança deixalles, així com també que canviï 
de lloc un forn de coure pa.

Disciplina urbanística

1627.09.09
AMH 2486/8Enquesta contra Pere Burgada i Joan Canals per haver ferit a trets 

de pedrenyal Simó Ginesta, paraire, i haver fugit pel portal de Sant 
Roc.

Agressió amb arma de foc

1627.09.27
AMH 2486/9Enquesta contra Joan Feu, notari de Sabadell, per mofar-se de 

Jeroni Galí, injuriar la seva dona i amenaçar el seu cunyat, mossèn 
Esteve Arús.

Amenaces

1627.11.16
AMH 2486/10Jaume Turull, conseller segon de la universitat de Sabadell, 

denuncia que ha estat forçada i espatllada la porta de la caseta 
situada al fossar de la vila.

Danys a les muralles

1627.11.24
AMH 2486/5Enquesta a instància d'Antoni Elies, oficial de la Batllia General 

de Catalunya, que reconeixent els recs del Ripoll ha vist com una 
pila de cànem desviava aigua del rec comtal.

Desviament del rec comtal

1628.02.15
AMH 2486/11Jaumeta Folch contra Antiga Arnella, en reclamació de 12 lliures 

d'un deute corresponent al lloguer d'unes cases.

Deute d'un lloguer

1628.03.02
AMH 2486/12Plica de testimonis a instància de la Confraria de Corredors 

d'Orella de Barcelona sobre l'ascendència familiar de Joan Galí, 
negociant de Sabadell.

Neteja de sang
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1628.03.12
AMH 2486/13Els consellers de la vila de Sabadell contra Jaume Huguet Fau, 

barreter, per negar-se a treballar en l'adob de les fonts del terme de 
Terrassa i menysprear al conseller segon, Jaume Turull.

Resistència a l'autoritat

1628.06.17
AMH 2486/14Denúncia de Maria Àngela Ramoneda sobre uns pasquins 

amenaçadors que penjaren a la porta de casa seva. (Conté també 
una altra denúncia de Miquel Gay).

Pasquins

1628.06.23
AMH 2486/14Denúncia de Miquel Gay, paraire, contra Feliu Salvany per haver 

segat blat d'un camp de la seva propietat. (Conté una altra 
denúncia de Maria Àngela Ramoneda).

Apropiació indeguda

1628.07.06
AMH 2486/15Enquesta contra Francesc de Malla i altres gitanos acusats de robar 

dos caps de bestiar de Mateu Carner, pagès de Castellar.

Robatori d'animals

1628.07.15
AMH 2487/19Enquesta contra Jaume Huguet, barreter, per dir paraules 

injurioses i infamatòries del procurador reial, Joan Balla.

Injúries a l'autoritat

1628.08.02
AMH 2487/20Enquesta sobre l'assassinat de Joan Vidal, traginer, mort d'un tret 

de pedrenyal al carreró dit d'en Fulló.*

Assassinat

1628.09.25
AMH 2487/21Jaume Borrell, pagès, contra Arnau Gay, teixidor, per tal que li 

pagui el que li deu com a hereu que diu ser de Nadal Rius, a qui 
dit Borrell alimentà durant un mes quan era a la presó.

Despeses de presó

1628.10.07
AMH 2487/1Enquesta a instància del procurador fiscal contra Pere Baster, 

teixidor, acusat de vendre llana robada.

Venda de béns robats

1628.11.29
AMH 2487/2Enquesta contra Antoni de les Ungles, calderer, acusat per 

Guillem Roger, calderer de Caldes, d'insultar-lo i d'infamar-lo en 
dir que introduïa moneda falsa.

Calúmnies

1628.12.09
AMH 2487/3Enquesta contra Silvestre Bruch per anar armat amb pedrenyal 

llarg.

Tinença d'armes

211



1629.01.16
AMH 2488/24Plica de testimonis instada per Lluís Joan de Calders contra Joan 

Baptista Lletget. (Pràcticament il·legible).

Sense adscripció

1629.01.29
AMH 2487/4Narcís Mimó, candeler i procurador de la Comunitat de Preveres 

de Sant Feliu, contra Jeroni Galí, en reclamació de 5 lliures de 
pensió d'un censal.

Deute d'un censal

1629.03.02
AMH 2487/5Plica de testimonis rebuts pels consellers de la vila en la causa 

contra el procurador fiscal i patrimonial, que els havia empenyorat 
per regar i fer basses a les hortes que deien tenir en alou i directa 
senyoria del monestir de Sant Cugat.

Jurisdicció

1629.03.09
AMH 2487/6Enquesta sobre l'assassinat d'Antoni Torrella, moliner de farina i 

draps.

Assassinat

1629.03.18
AMH 2487/7Enquesta contra Guillem Roger i Joan Borgonyà, calderers de 

Caldes, a qui Joan Rodier, també calderer, denuncia per haver-lo 
bastonejat al portal d'en Vidal i perseguit fins a l'hostal.

Agressió

1629.03.27
AMH 2487/8Guillema, vídua del doctor en medicina Pere Paladella, contra 

Jaume Codines, sabater, instant-lo a tancar una finestra que ha 
obert i que dóna al seu hort.

Disciplina urbanística

1629.05.25
AMH 2487/9Procés d'assignació de tutors i curadors dels fills legítims de 

Jaume Fatjó, adroguer de Sabadell, mort sense testar.*

Assignació de tutors

1629.05.27
AMH 2487/10Enquesta contra els qui han ferit, d'un tret de pedrenyal,  Antoni 

Fulló mentre en companyia d'altres feia una ronda per descobrir 
els autors d'algunes bretolades.

Agressió amb arma de foc

1629.05.28
AMH 2487/11Enquesta a instància de Maria Àngela, muller de Jaume 

Ramoneda, revenedor, que denuncia que han esbotzat la paret de 
casa seva i s'han endut robes i una caldera d'aram.

Robatori de robes

212



1629.07.14
AMH 2487/12Plica de testimonis a instància de Pau Janer, pagès de Sant Medir i 

administrador de la causa pia fundada per Lluís Joan, assaonador 
de Barcelona, en la causa contra Josep Vallcorba, pagès de 
Jonqueres, en reclamació de 9 pensions d'un censal.

Administració de causa pia

1629.08.11
AMH 2487/13Jaume Folch contra Galcerà Arnella, en reclamació d'un deute de 

12 lliures contret per la seva mare en concepte de lloguer d'unes 
cases.*

Deute d'un lloguer

1629.08.11
AMH 2487/22Jaume Trullàs, paraire, denuncia que Joan Gay, un tal Bolló i 

Antoni Puig l'han agredit quan discutia amb Joan Bessons.

Agressió

1629.09.03
AMH 2487/14Enquesta contra Joan Savinyac, ferrer, per agredir  Josep Vidal, 

portaler de la vila, quan aquest procedia a tancar el portal de 
Caldes per ordre dels consellers.

Resistència a l'autoritat

1629.09.22
AMH 2487/15Causa de capbrevació instada per Magdalena de Corbera contra 

Jaume Turull, sabater.

Capbrevació

1629.10.13
AMH 2487/16Enquesta sobre la fugida de la presó de Joan Bassons, Pere 

Genescar i Josep Bolló.

Evasió de la presó

1629.10.31
AMH 2487/17Enquesta a instància de Pere Joan Rubí, jove boter habitant de 

Sabadell, que denuncia Joan Bassons d'agredir-lo llançant-li 
còdols quan era al pou de la placeta del carrer de Manresa.

Agressió

1629.11.16
AMH 2487/18Enquesta a instància de Rafaela, muller de Joan Laruha, que 

denuncia a Antoni Guasc, paraire, per haver-la bastonejat amb una 
escombra quan era al portal de casa seva, a la placeta de Sant Roc.

Agressió a una dona

1629.11.24
AMH 2488/1Enquesta a instància de Joan Pujades, paraire, que denuncia que ha 

estat assaltat per uns bandolers als termes de Barberà.

Bandolerisme

1629.11.26
AMH 2488/2Enquesta sobre l'assassinat de Pere Ros, paraire.

Assassinat
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1629.12.03
AMH 2488/3Procés d'informació rebut a instància de Pau Font, hereu universal 

de Damià Font, pagès, per tal d' ésser eximit dels seus curadors.

Emancipació de curadors

1629.12.20
AMH 2488/4Jaumeta Folch contra Galcerà Arnella, apotecari, en súplica 

d'execució dels seus béns.*

Execució de béns

1629.12.30
AMH 2488/25Onofre Fontanet, mostassaf de la vila, denuncia  Domènec Marlet, 

abaixador, per haver usurpat el seu càrrec en empenyorar dos 
traginers per treballar en diumenge.

Usurpació d'autoritat

1630.02.08
AMH 2488/5Procés de reclam de la persona i béns de Jeroni Martí, pagès de 

Badalona, a instància de Francesc Oliver, notari de Sabadell, per 
un deute de 9 lliures.

Execució de béns

1630.02.11
AMH 2488/6Llicència a Beneta, vídua de Pere Argemir, per vendre unes cases 

en estat ruïnós per tal de poder  pagar el dot de les seves filles.*

Llicència de venda

1630.02.23
AMH 2488/7Enquesta contra els cònjuges Joan i Quitèria Savinyac per agredir i 

injuriar Ponça, muller d'Angelet Riembau, nunci del procurador, 
en voler pendre-li un càntir.

Agressió a una dona

1630.03.22
AMH 2488/11Benet Bogunyà, pagès, contra Simó Ginestà, paraire, reclamant-li 

4 lliures d'uns censos d'una peça de terra del mas Romau.

Deute de censos

1630.04.24
AMH 2488/8Procés d'assignació de tutors i curadors dels fills d'Antoni Capsal, 

fuster.*

Assignació de tutors

1630.05.02
AMH 2489/10[Procés de reclam de Jaume Ullastrell, pagès de Sant Julià 

d'Altura, per part de Pere Segura, ciutadà de Barcelona]*

Procés de reclam

1630.05.16
AMH 2488/9Procés d'assignació de tutors i curadors dels fills de Jaume Llobet i 

Esteve, paraire.

Assignació de tutors
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1630.06.03
AMH 2488/10Enquesta contra Pere Vidal, moliner, per apunyalar Jacint Font del 

Pla, pagès, i resistir-se a ésser capturat per lladre.

Agressió amb arma blanca

1630.06.08
AMH 2488/12Enquesta sobre l'assassinat de Domènec Baiona, mosso bover de 

nació francesa, mort d'un tret de pedrenyal i a punyalades.

Assassinat

1630.07.06
AMH 2488/13Esteve Arús, rector de la parròquia de Sant Pau de Riu-sec, contra 

els cònjuges Fermí i Anna Bosch, masovers de la Torre de 
Monrodó de dita parròquia, demanant el segrest de béns perquè 
paguin els delmes.

Delme

1630.07.06
AMH 2488/14Informació demanada per Joan Teixidor, rector de Sant Feliu, 

sobre les presumptes injúries dites per Pau Alzina, pagès de 
Polinyà, a qui volia delmar les garberes que eren emparades per la 
Cort Eclesiàstica de Barcelona.

Informació a perpètua memòria

1630.07.08
AMH 2488/15Testimonis rebuts a instància de Joan Teixidor, rector de Sant 

Feliu, per tal de termenar algunes terres frontereres entre Polinyà i 
Sabadell i així poder cobrar els delmes.

Delimitació i fitació

1630.08.13
AMH 2488/23Segimon Galí, hostaler de Granollers, contra Joan Bru, paraire, 

reclamant la devolució de 100 lliures que per herència 
corresponien a dit Galí.

Herències

1630.08.14
AMH 2488/16Enquesta sobre els escàndols i immoralitats comeses a la casa de 

Salvador Fadó, traginer.

Escàndol públic

1630.08.27
AMH 2488/17Causa de capbrevació instada per Francesc Blanc, procurador de la 

noble Isabel de Pinós, contra Antoni Bover, paraire.

Capbrevació

1630.09.07
AMH 2488/18Segrest de béns mobles per valor de 8 lliures del notari Miquel 

Joan Rodrigues, a instància de Guielmar, vídua del doctor en 
medicina Feliu Paladella.

Segrest de béns
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1630.10.22
AMH 2488/19Caterina, vídua de Joan Argelaguet, pagès de Sant Julià d'Altura, 

contra els hereus de Josep Mimó, pagès, en reclamació d'un deute 
de 5 lliures de pensions d'un censal.* (Vegeu testimonis a 
1631.03.24, AMH 2489/12).

Deute d'un censal

1630.10.24
AMH 2488/20Enquesta a instància d'Isaac Castellet, teixidor de lli, contra [Fris 

Bromas], teixidor de lli francès, per difamar-lo públicament 
acusant-lo de lladre.

Calúmnies

1630.10.25
AMH 2488/21Llicència al tutor dels fills de Baptista Folch per alienar una peça 

de terra i així poder pagar els creditors.

Llicència de venda

1630.11.24
AMH 2488/22Enquesta contra Pere Nebot, ciutadà de Manresa, per agredir i 

intentar robar diners a Joan Fontanet, treballador de Ginebra.

Robatori de diners

1630.12.07
AMH 2489/1Els cònjuges Bartomeu i Beneta Alzina contra Pau Valls i Pau 

Torrents, marmessors del testament d'Elisabet Valls, en 
reclamació de 50 lliures degudes per la dita Elisabet.

Herències

1630.12.08
AMH 2489/2Enquesta a instància de Pere Alabart, escrivent de Barcelona, que 

denuncia Pere Joan Salavert, estudiant de Sabadell, per cremar-li 
un llibre d'albarans i furtar-li diners.

Robatori de diners

1631.01.08
AMH 2489/4Enquesta contra Sebastià Francisco, gitano natural de Figueres, 

per robar unes capes de pastor de la casa d'Antoni Oriach, pagès 
de Cerdanyola. Va ser condemnat a 3 anys de bandeig i galeres.

Robatori de robes

1631.01.14
AMH 2489/5Declaració d'Antoni Cases, sastre, entorn de l'afer d'un escapoló. 

(Pràcticament il·legible)*

Sense adscripció

1631.01.18
AMH 2489/6Adjudicació dels béns que foren de Pere Noguerol, francès del 

bisbat de Foix, a favor del seu germà Antoni, bracer de Sant 
Quirze.*

Mort "ab intestato"
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1631.02.07
AMH 2489/7Plica de testimonis a instància de Jaume Ferrer i Borrull en la 

causa contra Pere Ribes i Gerard Monllor, en apel·lació de 
l'execució d'unes quarteres de blat.*

Execució de béns

1631.02.10
AMH 2489/8Enquesta contra Jaume Marfà i Joan Gual per passajar-se armats 

amb pedrenyals, disparant i inquietant la població.*

Ús d'armes de foc

1631.02.22
AMH 2489/9Enquesta sobre el robatori de robes i joies comès a la casa 

d'Elisabet Fatjó.*

Robatori de joies

1631.03.23
AMH 2489/11Enquesta sobre el robatori dels estendards de la casa de Lluís Joan 

de Calders.*

Robatori d'estendards

1631.03.24
AMH 2489/12Testimonis rebuts a instància de Caterina, vídua de Joan 

Argelaguet, en la causa contra els tutors dels hereus de Josep 
Mimó. (Vegeu l'inici a 1630.10.22, AMH 2488/19).

Deute d'un censal

1631.03.31
AMH 2491/11La Comunitat de Preveres de Sant Feliu contra Pau Feu, pagès, 

possessor dels béns que foren de Nicolau Pujol, teixidor, per tal 
que els pagui les anyades d'uns censos.

Deute de censos

1631.04.02
AMH 2489/13Joan Alacay, bracer, contra Joan Canals, pagès de Jonqueres, i el 

seu fidejussor Francesc Mas, reclamant la restitució de 9 quarteres 
de blat.

Deute comercial

1631.04.03
AMH 2489/14Enquesta contra Jacint Anglada i altres per robar teules i rajoles de 

la casa de Lluís Joan de Calders.*

Robatori de rajoles

1631.04.16
AMH 2489/15Enquesta contra Joan Ramera, paraire, per tractar de jueu Pau 

Bruguera, també paraire.*

Calúmnies

1631.04.19
AMH 2490/12Enquesta contra Joan Riera, àlies Videt, de nació francesa, per 

assaltar en un camí i robar un drap a un traginer de Terrassa.*

Bandolerisme
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1631.04.25
AMH 2489/3Joan Vallcorba denuncia que han entrat a robar al seu molí.*

Robatori d'aliments

1631.04.28
AMH 2489/16Visura del cadàver de Pere Font, calderer de nació francesa, mort 

en caure d'una finestra.*

Aixecament de cadàver

1631.05.02
AMH 2490/1Enquesta contra Jaume Marfà, Joan Gual, Antoni Maluges i Pere 

Joan Sobregrau, inculpats d'haver robat del molí Sampsó armes i 
olles i unes quarteres de farina del molí de la pubilla Sallent.

Robatori d'armes

1631.05.13
AMH 2490/2Pau Valls, pagès natural de Caldes de Montbui, contra Pau 

Torrents, paraire, i la seva filla Maria Àngela, en reclamació d'un 
deute de 117 lliures.*

Deute

1631.05.13
AMH 2490/3Jaume Albareda, paraire, contra el seu germà Lluís, pagès, en 

reclamació d'un deute de 5 lliures reconegudes en un albarà.*

Deute

1631.05.16
AMH 2490/4Enquesta contra Antoni Maluges, Pere Joan Sobregau, Antoni 

Guanteres i altres per haver fugit de la presó de la vila.*

Evasió de la presó

1631.05.19
AMH 2490/5Joan Feu, notari de la vila de Sabadell, contra Antoni Joan 

Estaper, Joan Torrella, Joan Solà i altres que robaren faves i 
apedregaren el guarda d'un camp.

Robatori d'aliments

1631.05.22
AMH 2490/6Enquesta contra Bernat Aimerich, paraire, per ferir greument d'un 

cop de daga Joan Pere Rubí, fuster.

Agressió amb arma blanca

1631.05.27
AMH 2490/7Enquesta contra Joan Torrella, inculpat d'haver agredit a cops de 

puny i puntades de peu Joan Fontanet, treballador francès.

Agressió

1631.06.15
AMH 2490/8Document pràcticament il·legible*

Sense adscripció

1631.06.20
AMH 2490/9Antoni Pujol, moliner, contra Onofre Fontanet entorn de la 

caiguda d'un mur a causa d'una riuada.*

Disciplina urbanística
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1631.07.11
AMH 2490/10Enquesta contra Jacint Anglada, Jaume Torrella, Esteve Queralt, 

Joan Pere Rubí i el seu fill Pere Joan per haver robat blat d'unes 
garberes situades prop del molí de Ribes de Barberà. Són 
condemnats a tres anys de galeres.

Robatori d'aliments

1631.08.14
AMH 2490/11Enquesta contra Joan Camps, pagès de Montmeló, i Antoni Joan 

Ventalló, ferrer de Santa Perpètua, per fugir de la presó.*

Evasió de la presó

1631.09.13
AMH 2491/1Esteve Diner i Pere Salvany contra Miquel Fossa per un deute de 7 

lliures i deu sous relatiu a trenta jornals.

Deute laboral

1631.09.15
AMH 2491/2Enquesta contra un tal Joan per invadir una vinya i maltractar i 

llançar per un marge el guarda.*

Agressió

1631.09.20
AMH 2491/3Enquesta contra Antoni del Peig, paraire, per haver robat un buc i 

una arna d'abelles de les terres de Sebastià Llobet, pagès de Sant 
Quirze.

Robatori d'un rusc

1631.09.29
AMH 2489/17Enquesta contra Jacint Sallent per agredir a bastonades Joan 

Llobet mentre aquest pasturava els bous al pla de Sabadell.*

Agressió

1631.10.13
AMH 2491/4Enquesta contra Joan Pujades per tractar de "vellacosa" Quitèria 

Savinyac i recriminar-li haver comprat relles robades.*

Calúmnies

1631.10.31
AMH 2491/5Enquesta contra Andreu Corder per no deixar entrar el procurador 

reial i el seu seguici a la vila.

Resistència a l'autoritat

1631.11.19
AMH 2491/6Assignació de curadors als fills d'Antoni Torrella, moliner de 

Sabadell.

Assignació de tutors

1631.11.29
AMH 2491/7Enquesta contra Joan Savinyac, ferrer, i la seva muller Quitèria per 

imposar una multa a Pere Ubach, en compensació del retard en la 
lluïció d'un censal.*

Usura
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1631.12.02[]
AMH 2491/10Antoni Albareda contra el seu germà Miquel, a qui reclama la 

meitat de l'herència del seu pare, mort sense testar.

Mort "ab intestato"

1631.12.03
AMH 2491/8La Comunitat de Preveres de Sabadell contra Baptista Lletget, 

pagès, per un deute de 60 sous relatiu a un censal.*

Deute d'un censal

1631.12.05
AMH 2491/12Els curadors dels fill de Jaume Maduixer, pagès de Sant Julià 

d'Altura, contra els curadors de la pubilla Mimó, en reclamació de 
20 lliures corresponents a 10 pensions d'un censal mort.

Deute d'un censal

1631.12.30
AMH 2491/9Enquesta contra Jaume Marlet i Jaume Borrull per  forçar, al carrer 

de la Cendra, Joana Ramoneda.*

Violació

1632.01.12
AMH 2492/1Enquesta contra Antònia del Peig per acusar públicament Guillem, 

mercer francès, de coaccionar i enganyar la gent.*

Calúmnies

1632.01.14
AMH 2492/2Procés d'execució dels béns de Pau Torrents a instància de Pere 

Dulach, pelleter de Barcelona.

Execució de béns

1632.01.17
AMH 2492/3Enquesta contra Gabriel Boixó, mestre de cases, acusat d'obrir-li el 

cap amb un ferro a Joan Anglada, pagès, i fugir després de la 
presó.*

Evasió de la presó

1632.01.31
AMH 2492/4Enquesta contra els que han esbotzat el mur d'un hort de Frederic 

de Meca i robat llenya.*

Robatori de llenya

1632.02.25
AMH 2492/5Melcior Amat denuncia que li han robat espinacs i altres 

hortalisses d'un hort tocant al safareig.*

Robatori d'aliments

1632.02.29
AMH 2492/6Enquesta contra Lluís Cabanyes, pagès i paraire, per haver donat 

una bufetada a Pau Real, pagès, a la plaça de la vila.*

Agressió

1632.03.30
AMH 2492/7Enquesta contra Baptista Fontanet, sabater, per agredir  a cops de 

puny Beneta, la seva madrastra.*

Violència domèstica
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1632.04.03
AMH 2492/8Enquesta contra Damià Calçada i Pere Joan Marsal, dit la Botja, 

per escorcollar  la pallissa de la vídua Duran del Pedregar, dient 
que buscaven Maria Àngela Torrella.*

Escorcoll il·legal

1632.04.04
AMH 2492/10Enquesta contra Baptista Argemir, paraire, acusat d'intentar 

assasinar Guillem Gibert, també paraire, en amagar-se a casa seva 
i atacar-lo amb una daga.*

Assassinat frustrat

1632.04.04
AMH 2492/9Enquesta contra Joan Vilanova, àlies lo Moreu d'en Daviu, Joan 

Anglada i altres, acusats de robar eines de pagès i bestiar i 
vendre'ls a particulars. Són condemnats a galeres.

Robatori d'animals

1632.04.07
AMH 2492/11Galcerà Arnella, apotecari, denuncia que a la nit algú entrà a casa 

seva amb intenció de robar o de matar-lo.*

Robatori frustrat

1632.04.07
AMH 2492/12Pere Joan Borrell, pagès de Sant Pau de Riu-sec, denuncia que han 

robat de casa seva unes faldilles i un gipó.*

Robatori de robes

1632.04.13
AMH 2492/13Enquesta contra Josep Bessons, paraire, per anar armat amb un 

pedrenyal de quatre pams i voler matar Bernat Cabanyes.*

Assassinat frustrat

1632.04.26
AMH 2492/14Empara de béns instada per Pau Bruguera, paraire, contra Antoni 

Torelló, paraire de Terrassa i Arnau Gay, fidejussor seu.*

Empara

1632.04.28
AMH 2492/15Concòrdia entre la Comunitat de Preveres de Sant Feliu i Antoni 

del Peig en relació al testament d'Antònia del Peig, en el qual 
instituïa hereu universal la dita Comunitat.

Herències

1632.04.29
AMH 2492/16Enquesta contra Joan Feu per robar un indiot de la casa de Joan 

Bordes.*

Robatori d'animals

1632.05.01
AMH 2492/17Enquesta contra Joan Bessons, jove paraire, per bufetejar Caterina 

Gibert, en recriminar-li aquesta que li prengués un truc al seu fill.*

Agressió a una dona
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1632.05.17
AMH 2492/18Procés d'informació sobre les terres i béns que foren del notari 

Joan Marfà a instància de Joan Bruch, per tal que se li reconegui 
les millores efectuades.*

Informació a perpètua memòria

1632.06.11
AMH 2493/1Enquesta contra Jaume Comadran, teixidor, [en relació a una 

presumpta estafa d'unes peces d'un teler d'Onofre Parés].*

Estafa

1632.06.22
AMH 2493/2Enquesta contra Benet Palau per clavar bastonades i maltractar 

Esteve Pasqual.

Agressió

1632.06.22
AMH 2493/3Enquesta contra Pau Umbert, pagès de Sant Quirze, i Jaume 

Marlet, el primer per escapar-se del Sometent quan procedia a 
detenir-lo i el segon per la seva actitud negligent davant  la fugida 
de dit Umbert.

Resistència a l'autoritat

1632.07.12
AMH 2493/4Enquesta contra Miquel Marçal per faltar al respecte a Pere 

Ubach, pagès, quan es trobaven a la Cort dirimint un plet sobre 
uns diners que dit Marçal, suposadament, li havia promès.

Calúmnies

1632.08.09
AMH 2493/5Enquesta sobre el robatori de dos troncs de llenya d'un camp de 

Pere Salvany, paraire.*

Robatori de llenya

1632.08.15
AMH 2493/6Enquesta contra Baptista Argemir, jove paraire, per intentar forçar 

Miquela Prats, vídua.

Violació

1632.08.25
AMH 2493/7Testimoni d'Esteve Monllor sobre un drap que li encarregà Antoni 

Fadó. (Pràcticament il·legible).*

Sense adscripció

1632.09.05
AMH 2493/8Enquesta contra els qui tiraren una escopetada en un carreró de la 

vila.*

Ús d'armes de foc

1632.09.05
AMH 2493/9Enquesta contra Baptista Argemir, Joan Ramera, joves paraires, i 

Lluís Amat, pagès, per robar dues polles de la casa de Miquela 
Soler.*

Robatori d'animals
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1632.09.07
AMH 2493/10Enquesta contra Miquel Marçal per clavar una bastonada a 

Caterina, muller de Guillem Gibert, bracer, en resistir-se als 
tocaments de dit Marçal, estant aquesta embarassada i en perill de 
perdre la criatura.

Agressió a una dona

1632.09.10
AMH 2493/11Enquesta contra Joan Savinyac per maltractar els consellers de 

Sabadell i amotinar el poble.*

Menyspreu a l'autoritat

1632.09.17
AMH 2493/13La Comunitat de Preveres de Sabadell contra Beneta, vídua del 

notari Joan Feu, per un deute de 9 lliures 15 sous relatius a la 
sepultura i funerals del seu  marit.

Despeses de funeral

1632.09.22
AMH 2493/14Joan Camps, paraire, contra Arnau i Josep Sogués, pare i fill, 

teixidors, per portar de nit pedrenyals de tres pams i haver disparat 
contra Joan Camps.

Agressió amb arma de foc

1632.0913
AMH 2493/12Enquesta sobre el robatori de diverses peces de roba comès a casa 

de Miquela, vídua de Lleonart Prats.

Robatori de robes

1632.10.06
AMH 2493/15Enquesta contra Bartomeu Prats, àlies lo Pitot, per robar la 

campana de l'ermita de Sant Nicolau i haver comès altres furts.

Robatori d'una campana

1632.10.09
AMH 2493/16Ciprià Moner, pagès de Sant Pere de Terrassa, contra Sever Galí, 

pagès, per un deute de 20 lliures i 12 sous.*

Deute

1632.10.30
AMH 2494/1Enquesta contra Antoni Bover, àlies Relet, paraire, per haver robat 

12 o 13 quarteres de blat mestall de la casa de Melcior Amat.*

Robatori d'aliments

1632.11.11
AMH 2494/2Enquesta contra Pau Mimó, pagès, per haver comprat quatre 

moltons que havien estat robats.

Compra de béns robats

1632.11.13
AMH 2493/17Feliu Moret, fill i hereu de Pasqual Moret, negociant, contra 

Antoni Bover, paraire, per un deute relatiu a pensions de censal.

Deute d'un censal
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1632.11.14
AMH 2493/18Denúncia del conseller Lluís Albareda contra Joan [Dulcà], sastre, 

per mofar-se'n i tractar-lo de bergant.

Injúries a l'autoritat

1632.12.01
AMH 2493/19Joan Riera contra Antoni Bover, ambdós paraires, per tal que 

desocupi dos casals en concepte de restitució de dot.

Restitució de dot

1632.12.09
AMH 2494/3Enquesta contra Pere Feliu Querol, pagès de Polinyà, per intentar 

violar Agnès, muller de Pere Canyelles, pastor de Sabadell.*

Violació

1632.12.10
AMH 2494/4Pau Bruguera contra Antoni Torelló en un plet sobre la venda de 

la torre d'en Vallcorba.*

Propietat i usdefruit

1632.12.28
AMH 2493/20Enquesta contra Antoni Selves i Pau Bruguera per anar a la boïga 

on treballava Josep Galí, armats amb pedrenyals i amb la intenció 
de matar-lo.*

Assassinat frustrat

1633.01.20
AMH 2494/5Enquesta contra Josep Galí i Antoni Vaquer per haver robat llenya 

d'una boïga de Pau Bruguera.*

Robatori de llenya

1633.01.21
AMH 2494/6Enquesta contra Antoni de les Ungles i Guillem del Bosch, 

calderers habitants a Sabadell, acusats de ferir greument Antoni 
Conxes, també calderer, i obrir-li el cap a cops de bastó.*

Agressió

1633.01.23
AMH 2494/7Antoni [Ganjavet] denuncia que han robat de casa seva diverses 

robes i diners.*

Robatori de diners

1633.01.25
AMH 2494/8Antoni Fulló, pagès, denuncia que han forçat la porta i robat en un 

hort seu situat al lloc dit dels Escasots.*

Robatori d'aliments

1633.01.25
AMH 2494/9Joan Puiggalí, pagès de Santiga, contra Pau Torrens. (Sols conté 

una còpia dels capítols matrimonials entre Joan Puiggalí i Paula 
Lletget)*

Sense adscripció
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1633.01.27
AMH 2494/10Joan [Ganjavet], sabater francès, denuncia Damià Llobet, 

adroguer, per atacar-lo amb un garrot.

Agressió

1633.01.27
AMH 2494/11Marçal Malapeira, piler i mosso de Pau Bruguera, denuncia que li 

han robat una destral i una bossa amb diners mentre dormia en una 
barraca de la serra de Sant Iscle.*

Robatori de diners

1633.01.28
AMH 2494/12Informació rebuda a instància de Juan Feixoo, capità tinent de la 

companyia de Fadrique Enriques, allotjada al terme de Caldes, 
contra el comptador Santiago Çelis per negar-se a abonar-li la 
paga.*

Deute laboral

1633.02.01
AMH 2494/13Pere Maura, sastre, contra Lluís Albareda, pagès, en reclamació de 

15 lliures de pensions d'un censal cobrades indegudament.*

Deute d'un censal

1633.02.12
AMH 2494/14Enquesta contra Damià Calçada, paraire, per clavar una punyalada 

i una bastonada a Ramon Llobet, moliner.*

Agressió amb arma blanca

1633.02.17
AMH 2494/15Informació rebuda per a la subrogració d'Eulàlia Arnella de tutora 

i curadora de les seves filles, en ocasió de contraure matrimoni 
amb Josep Gay.*

Subrogació de tutors

1633.03.09
AMH 2494/16Enquesta sobre una tumultuosa baralla al torrent dit de mossèn 

Puigvert, al terme de Jonqueres.*

Baralla

1633.03.10
AMH 2494/17Narcís Mimó, candeler, contra Francesc Guasch, paraire, en 

reclamació de 100 lliures pels serveis prestats de tenyir unes llanes 
i de la venda de cera.

Deute comercial

1633.03.18
AMH 2437/16La Comunitat de Preveres de Sant Feliu de Sabadell contra Joan 

Argemir, pagès, Joan Bordes i Narcís Mimó, reclamant les 
pensions d'un censal.

Deute d'un censal

1633.03.20
AMH 2494/18Enquesta contra Pere Arch, àlies el Pirro, per robar diners d'una 

bossa de Pere Duran, pastor, després d'haver-lo embriagat.*

Robatori de diners
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1633.04.27
AMH 2495/2Antoni Fulló, pagès, contra Andreu Pera, corder, en reclamació de 

9 lliures degudes al seu pare i reconegudes en un albarà.*

Deute

1633.05.09
AMH 2495/3Enquesta contra els que han apedregat la casa de Jeroni Fontanet.*

Danys a la propietat

1633.05.21
AMH 2495/4Damià Llobet, pagès, contra Pau Feu, també pagès, en reclamació 

de 27 lliures corresponents a divuit anyades d'un cens d'una peça 
de terra.*

Deute de censos

1633.06.10
AMH 2495/5Enquesta contra Josep Feu per robar una flassada i un llençol de la 

cambra de Tomàs Borrull.*

Robatori de robes

1633.07.12
AMH 2495/6Enquesta contra Miquel Marçal per faltar al respecte al procurador 

reial.*

Menyspreu a l'autoritat

1633.08.09
AMH 2495/7Marianna, muller de Jaume Bessons, pagès de Cervelló, contra 

Bartomeu Vinyes, causídic, instant-lo a retornar-li dues actes.*

Devolució de documents

1633.08.17
AMH 2495/8Baptista Llobet, pagès, denuncia que li han malmès l'hort en 

arrencar-li les cols.

Robatori d'aliments

1633.08.18
AMH 2495/9Enquesta contra els germans Silvestre i Antoni Joan Estaper, 

ambdòs paraires, per agredir amb un ferro i a cops de puny Pau 
Samunta, pagès de Sant Quirze, a la ferreria de Joan Forns.*

Agressió

1633.08.26
AMH 2495/10Pere Gual, cardador, contra Onofre Fontanet, paraire, en 

reclamació de 14 lliures per uns serveis prestats.*

Deute comercial

1633.09.05
AMH 2495/11Enquesta contra Pere Joan Palmers, traginer, per clavar una 

punyalada a Andreu Pera, corder, davant l'abeurador de la plaça.*

Agressió amb arma blanca

1633.09.17
AMH 2495/12Andreu Pera, corder, denuncia que ha estat amenaçat per Pere Joan 

Palmers i altres en creuar-se en el camí de Barcelona.*

Amenaces
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1633.10.03
AMH 2495/13Enquesta contra els que han escrit i penjat un pasquí en el qual es 

tracta els qui governen la vila de sadolls i borratxos.*

Pasquins

1633.10.06
AMH 2495/14Informació instada per Quitèria Bessons sobre la residència a 

Sabadell del seu fill Pere Joan.*

Informació a perpètua memòria

1633.11.13[]
AMH 2495/15Il·legible*

Sense adscripció

1633.11.17
AMH 2495/16Enquesta contra Salvador Vergés, paraire, per agredir amb una 

magalla Antoni Badia, jove paraire.*

Agressió amb arma blanca

1633.11.17
AMH 2495/17Enquesta contra Antoni Badia per agredir a cops de pedra 

Salvador Vergés.*

Agressió

1633.11.29
AMH 2495/18Margarida Daviu, vídua, contra Baptista Lletget, pagès, en 

reclamació d'un deute. (Il·legible)*

Deute

1633.12.01
AMH 2495/1Rafael Daviu, pagès, denuncia que li han robat algunes gallines.*

Robatori d'animals

1633.12.05
AMH 2495/19Antic Font, retorcedor de llana, denuncia que Francesc Guasch i 

altres l'han empaitat tot tirant-li còdols.

Agressió

1634 [ca.1634/36]
AMH 2437/23Denúncia d'un tal Bruguera, paraire, contra Pau Codonyés, 

traginer, per tractar-lo de lladre, belitre i brivó i intentar agredir-lo 
amb un còdol.

Calúmnies

1634.01.?
AMH 2495/21Enquesta contra els bandolers que han robat al terme de Barberà, 

al camí ral, entre la Farigola i l'Hostal Nou.*

Bandolerisme

1634.02.06
AMH 2437/14Enquesta sobre el robatori d'una anella que Joan Andreu havia 

deixat a l'arada, en un camp propietat de Baptista Llobet, 
anomenat la Plana.

Robatori d'eines de camp
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1634.03.07
AMH 2437/1Enquesta contra Pere Arch, àlies lo Pirro, pagès de Barberà, acusat 

de l'homicidi de Magdalena, muller de Joan Camps, paraire.

Assassinat d'una dona

1634.03.29
AMH 2495/20Agustí Bruch, procurador del Prior de l'església de Santa Anna de 

Barcelona, contra Antoni Marçal, pagès de Polinyà, en reclamació 
del pagament d'uns lluïsmes.

Lluïsmes

1634.04.01
AMH 2437/2Enquesta contra Margarida Puig per dir paraules infamatòries a 

Jerònima, muller de Silvestre Bruc, paraire.

Calúmnies

1634.04.24
AMH 2437/3Caterina, muller de Joan Savinyac, contra Joan Capçal, paraire, 

per haver-la tractat de bagassa.

Calúmnies

1634.05.01
AMH 2437/4Enquesta contra Joan Gay, teixidor, per haver desafiat Jaume 

Trullàs, paraire.

Amenaces

1634.06.01
AMH 2437/24Fragment inicial d'una enquesta a tres soldats per ferir greument 

Josep Estaper, paraire, que es negava a allotjar-los a casa sense 
l'ordre dels consellers.

Agressió d'un soldat

1634.06.14
AMH 2437/7Enquesta contra Armengol i Martí Costa, pastors, per entrar el 

bestiar en un camp propietat de Joan [Anglares], pagès, i atacar-lo 
amb una daga i clavar-li bastonades

Agressió amb arma blanca

1634.06.17
AMH 2437/5Marianna, vídua de Gaspar Castellví, pagès de Santa Maria de 

Vallvidrera, contra Benet Gurri i Vendrell, pagès, per un deute de 
50 lliures relatiu a la compra d'un parell de bous.

Deute comercial

1634.07.05
AMH 2437/6Tomàs Burrull contra Andreu Trullarach, pagès, per un deute de 

25 sous de pensió d'uns censos.

Deute de censos

1634.07.06
AMH 2437/8Enquesta contra els germans Antic i Joan Font, retorcedor i 

abaixador, i Damià Font, paraire, per haver-se barallat a l'era de 
Miquel Gay.

Baralla
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1634.07.09
AMH 2437/9Enquesta sobre el robatori de 115 lliures i 15 sous de la caixa del 

pallol de la vila, situada a la sagristia de l'església.

Robatori al pallol

1634.08.24
AMH 2437/25Testimonis rebuts en la causa de Margarida, vídua de Feliu 

Vallcorba, moliner, sobre les despeses d'un enterrament. 
(fragment).

Despeses de funeral

1634.09.04
AMH 2437/10Enquesta contra Lluís Cabanyes, pagès, per clavar bastonades a 

Pere Joan Salavert, clergue de Barcelona, a la plaça de la vila.

Agressió

1634.09.14
AMH 2437/11Enquesta contra Baptista Vallcorba, pagès, i uns músics de 

Terrassa dits Mestre i Busqueta, per falsificar una carta en nom del 
procurador reial i adreçar-la a Francesc Serradell, músic de 
Caldes, per tal que el seu grup no actués a la vila.

Falsificació de documents

1635.01.24
AMH 2437/12Enquesta contra qui tirà una escopetada contra Pau Mairenchs, 

després de foradar la porta amb una barrina.

Agressió amb arma de foc

1635.02.06
AMH 2437/13Denúncia de Jaume Huguet Fau, barretaire, contra Jaume Trullàs, 

paraire, a qui acusa d'encanonar-lo amb un pedrenyal acompanyat 
de dos individus més.

Amenaces

1635.02.19[]
AMH 2437/26Fragment d'una enquesta contra els bandolers que assaltaren al 

coll de Montcada Jaume Trullàs, Pere Molins i Antoni Cuscó, 
carnisser de Barcelona.

Bandolerisme

1635.02.25
AMH 2437/15Enquesta contra Arnau Artigues, traginer, per ferir de dues 

punyalades Gerald Montllor, pagès.

Agressió amb arma blanca

1635.03.20
AMH 2437/17Enquesta contra Josep i Joan Pujol, pare i fill, treballadors, per 

haver apunyalat Antoni [Deuma] quan treballava a la vinya de 
Joan Bruch, pagès.

Agressió amb arma blanca
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1635.03.28
AMH 2437/18Enquesta contra Jaume Montells, treballador francès habitant del 

mas Farganell del terme de Sabadell, acusat de l'assassinat de Joan 
Farganell, propietari de dit mas.

Assassinat

1635.04.10
AMH 2437/20Enquesta contra Pere Lletget, pagès, per envestir a cops de puny 

Maria, vídua de Bartomeu  Borrell, pagès de Sant Julià d'Altura, a 
la cuina del mas Lletget, on treballava de majordoma.

Agressió a una dona

1635.04.18
AMH 2437/19Enquesta contra Joan Llanes, paraire, per haver dit paraules 

injurioses contra Pau [Trillo], adroguer.

Calúmnies

1635.05.13
AMH 2437/21Enquesta sobre l'assassinat de Joan Camps, paraire, mort a 

l'entrada del molí d'en Vallcorba.

Assassinat

1635.05.27
AMH 2438/5Agustí Bruch, prevere de l'església parroquial de Sant Feliu, 

contra Pau Feu, pagès, per un deute de 50 sous relatiu a la pensió 
d'un censal.

Deute d'un censal

1635.07.04
AMH 2438/10Enquesta contra Joan Pagès, àlies lo Frare, bover habitant del mas 

Alzina de la parròquia de Polinyà, per clavar dues bastonades a 
Àngela Juliana, donzella, mentre guardava porcs i bous a la riera 
de Canyameres.

Agressió a una dona

1635.07.08
AMH 2438/11Enquesta contra el mosso de Melcior Amat, pagès, per haver robat 

garbes de blat, civada i altres grans de la casa de dit Amat.

Robatori d'aliments

1635.07.10
AMH 2437/22Assignació de Pere Joan Calçada com a tutor de Joan Calçada, 

nebot seu.

Assignació de tutors

1635.09.22
AMH 2438/1Joan Capçal, paraire, sol·licita ser eximit dels seus curadors, Joan 

Balle i Baptista Llobet.

Emancipació de tutors
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1635.09.25
AMH 2438/2Joan Galí, clergue beneficiat de Santa Maria Major de l'església de 

Sant Feliu, contra Benet Gurri de Vendrell, pagès, i la seva muller 
Jerònima per un deute de 40 quarteres d'ordi de censos del mas 
Frigola.

Deute de censos

1635.09.28
AMH 2438/3Enquesta contra Quitèria Bassons, vídua, i Esperança, muller de 

Josep Bessons, paraire, per dir paraules infamatòries i apedregar 
Margarida Guàrdia, a la seva botiga.

Agressió a una dona

1635.10.12
AMH 2438/4Joan Pau Vilar, pagès de Sant Vicenç de Jonqueres, contra els 

tutors dels pupils Ubach, per raó de l'administració de l'heretat de 
dits pupils.

Comptes de tutoria

1635.10.17
AMH 2438/7Enquesta contra Narcís Guasch, paraire, per barallar-se a la plaça 

de la vila amb Joan Romagosa.

Baralla

1635.10.18
AMH 2438/8Enquesta sobre el robatori de diverses peces de roba de la casa de 

Miquel Dalmau, pagès.

Robatori de robes

1635.11.10
AMH 2438/6Els cònjuges Argemir i Corbera contra Jacint Sallent, pagès i 

hereu de Margarida Sallent, en reclamació de 35 lliures llegades 
per dita Margarida.

Herències

1635.12.22
AMH 2438/9Enquesta contra Joan Cabassa, calceter de Barcelona, per acusar 

Antònia, muller d'Arnau Gay, d'haver-li robat unes mitges.

Calúmnies

1636 [ca.1636/37]
AMH 2438/25Fragment d'una enquesta contra Francesc i Joan Argemir de 

l'Església, pagesos, per prendre llenya d'una peça de terra del mas 
Verger.

Robatori de llenya

1636 [ca.1636/37]
AMH 2438/26Testimoni de Jaume Vallcorba, treballador, en l'enquesta contra 

Feliu Duran, àlies lo Friquet, per carregar una "xispa" de tres pams 
i amenaçar amb els crits de "eixiu, fotuts!"

Amenaces
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1636.01.04
AMH 2438/22Enquesta contra Antoni Belldia, paraire, per robar una bossa amb 

48 rals de plata i altres monedes a Joan Nogués, treballador.

Robatori de diners

1636.01.06
AMH 2438/23Enquesta contra Joan Julià, sastre, per clavar cops de puny i 

bastonades a Joana, muller d'Esteve Vendrell, pagès.

Agressió a una dona

1636.02.24
AMH 2438/12Enquesta contra Jaume Marsà, paraire, per tirar una daga llarga 

contra el procurador reial, quan aquest el volia escorcollar per 
comprovar si portava armes.

Agressió a l'autoritat

1636.03.25
AMH 2438/13Enquesta contra Joan Gual, paraire, per haver increpat i apunyalat 

Jaume Marsà, paraire, al carrer de Sant Roc.

Agressió amb arma blanca

1636.04.01
AMH 2438/15Enquesta contra Joana Ramon i Margarida Veia per dir males 

paraules i apedregar Jaumeta, vídua de Joan Baptista Folch, a casa 
seva, al carrer de la Borriana.

Agressió a una dona

1636.04.11
AMH 2438/14Benet Bogunyà i Argemir i el seu fill contra Joan Pau Rovira, 

teixidor i  possessor d'una peça de terra situada al raval de Fora, 
per un deute de dotze anyades d'un cens.

Deute de censos

1636.05.06
AMH 2438/16Enquesta contra Ramon Esquerra, treballador francès, per tractar 

de lladre i apunyalar amb una daga Jacint Ros, pagès.

Agressió amb arma blanca

1636.05.19
AMH 2438/17Denúncia de Pere Domingo, cirurgià, contra Agustí Guasch, 

prevere, Francesc Guasch, paraire, i Pere Joan Gay, teixidor, als 
quals acusa d'intentar-lo matar al carrer de Sant Quirze.

Assassinat frustrat

1636.07.22
AMH 2438/18Enquesta contra Bernat Aimerich, paraire, acusat de violar en 

diverses ocasions i deixar prenyada Maria Cadafal, donzella.

Violació

1636.08.23
AMH 2438/19Enquesta contra Joan Sogàs per tirar una pedrada i fer caure del 

cavall Joan Amat, pagès, que havia pegat el seu gos per haver-lo 
mossegat.

Agressió
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1636.11.09
AMH 2438/20Enquesta contra la muller de Joan Baptista Badia, traginer, per 

entregar una carta amenaçadora a Pere Joan Ramon, paraire.

Amenaces

1636.12.26
AMH 2438/21Enquesta sobre l'assassinat de Joan Anglares, traginer, comès per 

Joan Gual, pagès, en companyia d'altres.

Assassinat

1637 []
AMH 2438/27Denúncia de Joan Larua, ermità de Sant Iscle, als qui de nit 

entraren a l'ermita i, amenaçant-lo de mort, li robaren diners, 
aliments i roba.

Robatori en una ermita

1637.02.10
AMH 2438/24Els obrers de l'església de Sant Just de Barcelona contra Eufràsia 

Costa i el seu fill Francesc, del mas Barba de Cerdanyola, per tal 
que paguin una quantitat per a lluir un censal.*

Lluïció de censal

1637.03.13
AMH 2439/1Enquesta a Joan Llobet per clavr una punyalada a Martí Costa, 

pastor, quan aquest es disposava a clavar una bastonada a la seva 
dona, per trobar-la a casa de Joan Gras.

Agressió amb arma blanca

1637.03.23
AMH 2439/2Enquesta contra Joan Serra i altres per haver robat al camí ral que 

va de Sabadell a Caldes, prop de la Serra de Sant Iscle.

Bandolerisme

1637.03.23
AMH 2439/4Els curadors dels pupils Omet de Polinyà contra els cònjuges 

Espinàs i Tascals, pagesos de Sentmenat, per un deute de pensions 
d'un censal.

Deute d'un censal

1637.04.11
AMH 2439/3Enquesta contra Francesc Mauri, pagès de Polinyà, per bastonejar 

Joan Manent, pagès de Jonqueres, en unes terres propietat de 
Josep Galí.

Agressió

1637.11.06
AMH 2439/5Enquesta contra Joan Argemir, paraire, per  tallar alguns pins d'un 

bosc propietat de Luís Joan de Calders, donzell de Barcelona, 
proper a una vinya de dit Argemir, .

Tala d'arbres

1637.11.07
AMH 2439/6Narcís Guasch, paraire, contra el seu pare Antoni, a qui acusa de 

forçar-lo a firmar algunes obligacions.

Amenaces
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1637.11.16
AMH 2439/8Feliu Robert, procurador d'Antoni Robert, pagès de Matadepera, 

contra Francesc Ribatallada, pagès de Sant Julià d'Altura, [sobre la 
possessió del mas Trullàs].

Propietat i usdefruit

1637.11.28
AMH 2439/9Enquesta contra Antic Fornés, àlies lo Magre, teixidor, acusat de 

l'assassinat de Bernat Riembau, nunci i procurador fiscal de la 
Cort.

Assassinat d'un procurador fiscal

1638.01.08
AMH 2439/10Els curadors de la pupil·la Oliveres, contra els pretendents dels 

béns que foren d'Eulàlia Oliveres i Font.

Adjudicació de béns

1638.02.13
AMH 2439/11Llicència a Joan Pau Vilar i Esperança Ubach, curadors de la 

pupil·la Ubach, per manllevar un censal de 200 lliures per tal de 
poder redimir un violari.

Llicència de venda

1638.03.20
AMH 2439/12Enquesta contra Joan Prats, traginer, per robar i atacar amb una 

destral Joan Savinyac, ferrer, a la Serra de Sant Iscle.

Bandolerisme

1638.07.14
AMH 2439/15Bartomeu Vinyes, procurador d'Antoni Prat, pagès de Santa 

Perpètua de Mogoda, contra els tutors i curadors de la pupil·la 
Ubach, emparant-se de totes les garberes de qualsevol tipus de gra.

Empara

1638.07.27
AMH 2439/14Enquesta contra Francesc Varés, jove treballador, per robar una 

peça de drap de la casa de Joan Bordes.

Robatori d'un drap

1638.08.02
AMH 2439/16Maria, vídua de Pere Ubach, pagès, contra Joan Pau Vilar, pagès 

de Sant Vicenç de Jonqueres, tutor i curador dels pupils Ubach, en 
reclamació de 14 lliures corresponents a les despeses ocasionades 
per la malaltia del seu fill.

Comptes de tutoria

1638.08.07
AMH 2439/17Enquesta contra Josep Gorrera, adroguer, per haver tractat de 

lladre Esteve Diner, nunci de la Cort, en voler aquest empenyorar-
lo per no complir amb els bagatges.

Injúries a l'autoritat

234



1638.08.17
AMH 2439/18Joan Bruch, paraire de la ciutat de Barcelona, contra els tutors i 

curadors dels pupils Roqueta, per una peça de terra situada vora el 
riu Ripoll, al mas Verger.

Propietat i usdefruit

1638.09.11
AMH 2439/23Testimonis rebuts en la causa entre Bartomeu Vinyes, procurador 

de Maria Ubach, vídua, i els tutors i curadors dels pupils Ubach.

Sense adscripció

1638.10.26
AMH 2439/24Els cònjuges Gay contra Pau Fulló, adroguer, demanant que els 

restitueixi un morter de bronze que li varen deixar.

Deute comercial

1638.10.30
AMH 2439/19Enquesta contra Arnau Sogàs, francès, i el seu fill, anomenat lo 

Borni, per insultar i amenaçar de mort Francesc Silaris, jove pastor.

Amenaces

1638.11.03
AMH 2439/20Baptista Vallcorba, pagès, contra Joana Ansaleta i la seva filla, per 

infamar la seva muller Maria Àngela.

Calúmnies

1638.11.17
AMH 2439/21Enquesta contra la mare i filla Xapallí i altres per haver tallat i 

robat llenya d'un bosc propietat de Joan Puiggalí, pagès de Santiga.

Robatori de llenya

1638.11.26
AMH 2439/22Josep Julià, procurador dels tutors i curadors dels pupils Mimó, 

contra Josep Maduixer, reclamant la devolució de 48 lliures que 
pagaren de pensions endarrerides.

Deute d'un censal

1638.12.08[]
AMH 2439/13Testimonis de Margarit Rifós, pagès, i Pere Adzet, sastre, en 

l'enquesta contra Pere Prats, traginer, que durant un sermó alçà la 
veu al predicador Fornés, de l'orde de Sant Francesc.

Menyspreu a un clergue

1639.04.08
AMH 2440/2Bartomeu Vinyes, procurador d'Antoni Prat, contra Pau Fulló, 

adroguer i fidejussor de Joan Pau Vilar, tutor i curador de la 
pupil·la Ubach, per tal que cancel·li una empara, segons sentència.

Empara

1639.04.26[]
AMH 2440/21Enquesta contra Bernat Aimerich, paraire, per ferir d'un cop de 

daga mossèn Esteve Arús, que li havia recriminat de viure 
amistançat amb Magdalena Camps, la seva consogra.

Agressió a un clergue

235



1639.05.15
AMH 2440/3Enquesta contra Melcior Mimó, paraire, per amenaçar amb un 

pedrenyal Joan Llanes, paraire.

Amenaces

1639.07.18
AMH 2440/1Joan Julià, procurador de Jaume Pèlecs, pagès de Sant Esteve de 

Castellar, contra els creditors de Jeroni Fontanet, paraire, per un 
deute de 30 lliures de pensions d'un censal.

Deute d'un censal

1639.07.18
AMH 2440/6Agustí Bruch, prevere, sol·licita llicència per alçar una paret en un 

pati que li han establert els pupils Baió.

Llicència d'obres

1639.08.18
AMH 2440/4Enquesta contra Antoni Camps, botiguer, per haver dit paraules 

injurioses als consellers arran del tall establert per socórrer els 
soldats en la guerra contra els francesos.

Injúries a l'autoritat

1639.10.15
AMH 2440/8Pere Julià, procurador de Sebastià Fatjó dels Xiprers, pagès de 

Cerdanyola, contra Francesc Duran, curador dels pupils Barber de 
Barberà, per un deute de 8 lliures de la venda de vi.

Deute comercial

1639.11.10
AMH 2440/5Enquesta contra Joan Riera, paraire, per no haver pagat els soldats 

de l'exèrcit, tal com va quedar conforme amb la vila i les 
parròquies.

Resistència a l'autoritat

1639.11.23
AMH 2440/14Enquesta contra Jaume Turull, que tractà de bufó el lloctinent per 

no estar d'acord amb el que havia de pagar de tall pel bagatge dels 
soldats.

Menyspreu a l'autoritat

1639.12.26
AMH 2440/17Denúncia d'Elisabet, vídua de Jaume Gosau, paraire, contra Joana 

Varés per infamar-la tractant-la d'alcovota.

Calúmnies

1640.01.06
AMH 2440/9Bartomeu Vinyes, procurador d'Antoni Real, pagès de Palausolità, 

contra Joan Llobet, pagès de dita parròquia, per un deute de 10 
lliures de pensions d'un violari.

Deute d'un violari

1640.02.13
AMH 2440/7Enquesta contra Lluís Bruguera per insultar i apedregar Caterina 

Vinyes.

Agressió
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1640.04.24
AMH 2440/13Baptista Calçada, procurador de la Comunitat de Preveres de 

Sabadell, contra Onofre Fontanet, paraire, per un deute de 10 
lliures relatives a una pensió d'un censal.

Deute d'un censal

1640.05.07
AMH 2440/15Denúncia de Jaume Prat, muler de Cardona, contra els bandolers 

que l'assaltaren al bosc d'en Llobet de Barberà.

Bandolerisme

1640.07.04
AMH 2440/10Macià Llenguart, rector de Santa Perpètua de Mogoda, sol·licita el 

nomenament de Joan Baptista Lletget com a curador dels béns 
d'Àlvar Graell, prevere resident a Roma, per tal de poder cobrar 
uns deutes.

Assignació de curadors

1640.07.10
AMH 2440/11Plica de testimonis de la causa de la Cúria Eclesiàstica de 

Barcelona entre els rectors de Sabadell i Jonqueres i Maria Terré i 
d'Olivella, vídua de Joan Terré.

Delme

1640.07.24
AMH 2440/16Denúncia d'Elisabet, vídua de Jaume Gosau, paraire, contra 

Armengol Llunell, pastor, per haver-li llançat dues pedrades.

Agressió

1640.08.03
AMH 2440/12Procés de taxació d'aliments dels pupils Llobet i Esteve i taxació 

del salari a percebre pel seu curador, Josep Llobet.

Prestació d'aliments

1641 [ca.1641/44]
AMH 2440/20Enquesta contra Miquel Ubach per tirar una escopetada a Pere 

Rosanes.

Agressió amb arma de foc

1641.02.20
AMH 2441/1Enquesta contra Jaume Borrell, pagès, per robar una camisola a 

Joan Molins, pastor, mentre aquest guardava el bestiar al camí ral 
de Barcelona a Terrassa.

Robatori de robes

1641.03.18
AMH 2441/2Antoni Camps, botiguer, contra Margarida, muller de Joan Julià, 

sastre, per un deute de 9 lliures i 4 sous relatiu a la compra d'un 
parell de bous.

Deute comercial
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1641.03.22
AMH 2441/3Enquesta contra Miquel Montvert per haver clavat una punyalada 

a Jaume Cortada, treballador, quan treballava a la vinya de Josep 
Galí del mas Romau.

Agressió amb arma blanca

1641.04.03
AMH 2441/4Enquesta contra Domènec Regort, Joan Romagós, Joan Gay i 

altres per haver espatllat les portes del pallol i haver robat blat, 
diners i cera de l'església de Sant Feliu de Sabadell.

Robatori a l'església

1641.05.16
AMH 2441/5Enquesta contra els qui tiraren pedres i escopetades a la finestra de 

la casa de Baptista Folch, pagès.

Agressió

1641.05.24
AMH 2441/6Enquesta contra Baptista Sampsó, moliner de draps de Jonqueres, 

i altres, per amenaçar amb pedrenyals els pastors i no haver-los 
deixat pasturar les herbes.

Amenaces

1641.06.15
AMH 2441/7Enquesta contra els qui prengueren algunes lletres al porter reial i 

el volgueren matar a la taverna d'Antoni Joan Canyameres.

Agressió a l'autoritat

1641.07.23
AMH 2441/8Assignació de tutors als fills de Jaume Tristany a favor de Dorotea 

Gay i Tristany, Jaume Rojas, notari, i Miquel Gay, paraire.

Assignació de tutors

1641.08.02
AMH 2441/9Assignació de tutors i curadors de Bernat Llobet a favor d'Antoni 

Llobet, Josep Llobet, pagès, i Jaume Esteve, paraire.

Assignació de tutors

1641.08.05
AMH 2441/10Enquesta a Joan Bruch, pagès, per no haver assistit al Consell 

essent avisat i tenir una provisió de captura per haver robat 
seixanta-dues quarteres de blat del pallol.

Resistència a l'autoritat

1641.08.19
AMH 2441/11Procés de subrogació de Pere Valls Ferrer, de Sant Andreu de la 

Barca, com a tutor dels fills i hereus de Joan Gravella, que és 
substituït per Joan Argemir, paraire.

Subrogació de tutors

1641.08.21
AMH 2441/12Plica de testimonis per una causa entre Jacint Torrella, moliner, i 

els cònjuges Fonolleda de Barcelona en reclamació d'un deute 
contret.

Deute comercial
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1641.10.19
AMH 2441/13Procés informatiu sobre la verificació del testament hològraf de 

Jaume Arnella i Fonollet, cirurgià de la vila de Sabadell.

Verificació d'un testament

1641.10.19
AMH 2441/14Assignació d'Onofre Fontanet, Francesc Argemí i Pau Fulló com a 

tutors i curadors dels fills i hereus de Jaume Arnella i Fonollet, 
cirurgià.

Assignació de tutors

1641.11.14
AMH 2441/15Procés de taxació dels aliments de Margarida i Joan Calçada, mare 

i fill.

Prestació d'aliments

1641[]
AMH 2440/18Testimonis de Joan Duran i Jerònima Font en l'enquesta contra 

Salvador Costa, que havia ferit a la cuixa, amb una daga llarga, 
Joana Varés.

Agressió a una dona

1641[]
AMH 2440/19Enquesta contra Pere Socies, baster, per agredir amb una agulla de 

baster a un bracer anomenat Cantipinyó.

Agressió amb arma blanca

1642.00.26
AMH 2441/16Enquesta contra Jaume Barceló, passamaner, per pronunciar 

paraules injurioses contra el comú de la vila al born de la ciutat de 
Barcelona.

Injúries a l'autoritat

1642.01.01
AMH 2441/17Enquesta contra Pere Prats, arrendatari de la pesca salada, acusat 

de vendre només en una tenda de les dues que regenta, emprar 
balances i pesos falsos i tractar d'infames els consellers de la vila.

Frau

1642.01.10
AMH 2441/18Feliu Robert, procurador d'Antoni Robert, pagès de Matadepera, 

contra Francesc Ribatallada, pagès de Sant Julià d'Altura, per un 
deute de 20 lliures relatiu a pensions endarrerides d'un censal.

Deute d'un censal

1642.02.02
AMH 2441/19Enquesta sobre l'escopetada que rebé Melcior, fill de Narcís 

Mimó, candeler de cera.

Agressió amb arma de foc

1642.06.25
AMH 2441/20Enquesta contra Lluís Cabanyes, pagès, per agredir a cops de falç 

Andreu Pera, corder.

Agressió amb arma blanca
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1642.08.05
AMH 2441/31Eulàlia, muller de Gaspar Selves, moliner de farina, contra Josep 

Galí, pagès, per tal que li pagui el dot que li prometé en el seu 
primer matrimoni amb Joan Vallcorba.

Restitució de dot

1642.12.05
AMH 2441/21Procés de subrogació d'Eulàlia Arnella i Jaume Antoni d'Arnella 

com a tutors dels fills d'Esteve Arnella, doctor en medicina.

Subrogació de tutors

1643 [ca.1642/44]
AMH 2441/36Enquesta sobre el robatori de diverses peces de roba del molí d'en 

Nuell.

Robatori de robes

1643.01.18
AMH 2441/33Denúncia de Miquel Llobet, paraire, que fou atacat a cops per Joan 

Sogàs i un tal Mahoma al bosc de Francesc Duran, al terme de 
Terrassa.

Agressió

1643.01.27
AMH 2441/23Procés de subrogació dels tutors dels pupils Arnella i Fonollet de 

la vila de Sabadell.

Subrogació de tutors

1643.02.09
AMH 2441/32Plica de testimonis a instància de Joan Argemir de l'Església 

contra els cònjuges Fulló sobre la propietat d'una peça de terra.

Propietat i usdefruit

1643.02.09[]
AMH 2441/34Enquesta contra Joan Marfà, Jaume Llanes, Esteve Avellaneda, 

Silvestre Gay, Josep Selves, Joan Calçada i Antoni Llobet, per 
entrar violentament a l'hospital dels pobres i endur-se'n una dona 
de Barcelona.

Rapte

1643.03.24
AMH 2441/30Enquesta contra els assaltants que robaren diners i altres objectes a 

Francesc Güell, paraire.

Bandolerisme

1643.05.21
AMH 2441/24Procés de subrogació per mort dels curadors de Dorotea Arnella.

Subrogació de tutors

1643.05.27
AMH 2441/25Confirmació de l'assignació de curadors dels béns que foren del 

doctor en medicina Jacint Arnella.

Assignació de curadors
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1643.06.27
AMH 2441/26Plica de testimonis per una causa entre Joan Gardela, carboner de 

Terrassa, i Paula Mata, vídua de Mura, per un deute d'unes 
càrregues de carbó.

Deute comercial

1643.09.03
AMH 2441/27Enquesta contra quatre individus armats que robaren diverses 

armes de la casa de Joan Baptista Lletget, pagès.

Robatori d'armes

1643.10.11
AMH 2441/28Plica  de testimonis a instància de Francesc Ponsich, ciutadà de 

Barcelona, en la causa contra la Seu de Barcelona, en relació a la 
prestació sobre unes peces de terra que té en alou de dita Seu i que 
formen part del mas Montesquiu i del mas Monllor.

Deute de censos

1643.11.02
AMH 2441/29Denúncia de Joan Aloer, bover, contra Benet Bogunyà, pagès, per 

llançar-li tres pedrades i trencar així unes treves fermades.

Trencament de treves

1643.12.21
AMH 2441/22Enquesta contra Antic Borrell, a qui els consellers incautaren i 

destruïren unes mesures falses, per tractar aquests de borratxos.

Injúries a l'autoritat

1643[]
AMH 2441/35Testimonis entorn d'una baralla al carrer de Sant Quirze entre 

Arnau Gay i Joan Capçal.

Baralla

1644 [ca.1644/46]
AMH 2442/22Testimonis sobre els maltractaments i agressions de Pere Socies, 

baster, a la seva muller, Beneta.

Violència domèstica

1644 [ca.1644/46]
AMH 2442/23Testimonis sobre una escopetada llançada al carrer de Sant Quirze. 

(Fragment)

Ús d'armes de foc

1644 [ca.1644/46]
AMH 2442/24Testimonis sobre la troballa d'una capseta de plata i altres objectes 

de valor, els quals havien estat robats als obrers de l'església de 
Sant Vicenç de Jonqueres.

Robatori a l'església

1644.01.23
AMH 2442/1Fragment d'una plica de testimonis per una causa entre Bernat 

Mitjans, rector de Lliçà d'Avall, i Pau Borrell, pagès de Sant Pau 
de Riu-sec.

Sense adscripció
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1644.01.24
AMH 2442/2Joan Savinyac, ferrer, contra Jaume Costa, paraire, per un deute 

relatiu als censos que graven la casa i l'hort on habita.

Deute de censos

1644.02.25
AMH 2442/3Joan Curupell, pagès de Sant Pere de Terrassa, contra Joan 

Bordes, pagès, per un deute de nou càrregues i mitja de vi claret, a 
raó de 5 lliures i 18 sous la càrrega.

Deute comercial

1644.05.12
AMH 2442/5Ramon Coll i Arnella, ciutadà de Barcelona, contra Bartomeu 

Marquès, pagès de Polinyà, per un deute de 60 lliures de visites 
mèdiques efectuades a Antic Marquès.

Honoraris professionals

1644.05.19
AMH 2442/4Enquesta contra Antoni Belldia i Jaume Ferrer, paraires, per 

intruduir a la vila sacs de faves robades, tot escalant les muralles.

Introducció de mercaderies robades

1644.05.25[]
AMH 2442/20Jerònima, muller d'Antoni Font, pagès, denuncia el seu marit  per 

intentar emmetzinar-la amb arsènic.

Violència domèstica

1644.07.03
AMH 2442/6Enquesta contra Antoni Fulló, pagès, per trencar les treves 

fermades amb Joan Bessons, paraire, i Pere Joan Palmers, traginer.

Trencament de treves

1644.07.15
AMH 2442/7Assignació d'Onofre Parés, Josep Gay i Joan Calçada, tots 

paraires, com a tutors i curadors dels fills de Miquel Gay.

Assignació de tutors

1644.08.22
AMH 2442/8Joan Tristany, paraire de Badalona, contra Antònia Gay, vídua, 

perquè aquesta abandoni una peça de terra de lloguer que Tristany 
posseeix a Sant Vicenç de Jonqueres.

Desnonament

1644.10.29
AMH 2442/21Instància dels germans Benet i Francesc Bogunyà demanant a Joan 

Bordes, botiguer, la restitució de 40 lliures i una compensació pel 
temps que ha posseït indegudament unes peces de terra.

Indemnització per danys

1645.04.01
AMH 2442/9Enquesta contra un vailet d'una companyia allotjada a Sabadell, 

anomenat l'Arrauxat, per pretendre allotjar-se indegudament a la 
casa de Josep Llobet i intentar agredir Onofre Sanmartí, conseller, 
en recriminar-li la seva actitud.

Amenaces a l'autoritat
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1645.04.13
AMH 2442/12Enquesta a instància de la universitat de Sabadell contra els 

membres d'una companyia de soldats allotjada, els quals es 
negaven a pagar la civada al preu establert i feriren d'un cop de 
daga el conseller Feliu Moret.

Agressió d'un soldat

1645.08.20
AMH 2442/10Enquesta a instància d'Agustí Bruch, prevere, contra Jerònima 

Calçada i Arús, acusada d'endur-se Maria Bruch, minyona que dit 
Bruch tenia en comanda, segons provisió del batlle de Terrassa.

Rapte

1645.10.03
AMH 2442/11Plica de testimonis per una causa entre el convent de Santa Maria 

del Bon Succés i Miquel Teixidor (germà del difunt rector de 
Sabadell, Joan Teixidor), a qui reclamen una escriptura que dit 
Teixidor diu ésser perduda arran de l'entrada dels castellans.

Devolució de documents

1646.06.03
AMH 2442/13Enquesta contra els germans Joan i Antoni Llobet, pagesos, 

acusats de la mort de Joan Marfà, jove paraire, prop del camí que 
va de Sabadell a Granollers.

Assassinat

1646.07.[]
AMH 2442/25Testimonis sobre una baralla entre Joan Sans, paraire, i Margarida 

Juliana.

Baralla

1646.08.10
AMH 2442/14Enquesta contra Joan Sogàs, teixidor de lli, per tirar una 

escopetada a Joan Turull, paraire.

Agressió amb arma de foc

1646.08.31
AMH 2442/15Denúncia de Pere Socies, baster, contra la seva muller i Antoni 

Camps, botiguer, per viure amistançadament a casa de Gabriel 
Quer.

Adulteri

1646.09.10
AMH 2442/16Plica de testimonis a instància de Maria de Rocabertí contra 

Miquel Moragues, Joan Jaumera, Jaume Domènec i altres, per tal 
que paguin els delmes i censos d'unes terres situades a Jonqueres.

Delme

1646.10.
AMH 2443/13Enquesta contra una criada d'Antoni Camps, botiguer, per dur dos 

pollastres a la casa d'Antoni Quer i entregar-los a Beneta Socies, la 
qual vivia amistançadament amb dit Camps.

Adulteri
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1646.11.28
AMH 2442/17Plica de testimonis de la causa entre Pau Barata, prevere de Sant 

Llorenç Savall,  i Miquel Comelles, prevere de Sant Feliu del 
Racó, en relació a les primícies dels fruits d'unes artigues de Sant 
Llorenç Savall.

Primícies

1646.12.03
AMH 2442/18Andreu Pera, corder, contra Feliu Moret, pagès, per un deute 

relatiu al valor d'un matxo i 4 lliures i 16 sous corresponents a 12 
dies de viatge, més despeses de cura i aliments de dit animal.

Deute comercial

1646.12.15
AMH 2442/19Procés de subrogació dels tutors i curadors dels fills de Joan 

Baptista Badia, pagès.

Subrogació de tutors

1647.01.17
AMH 2443/1Procés de subrogació dels tutors i curadors dels fills de Pere Prats, 

traginer.

Subrogació de tutors

1647.01.18
AMH 2443/2Denúncia de Bernat Font, treballador de Barberà, a qui tiraren una 

escopetada des d'una finestra de la casa de Joan Turull.

Agressió amb arma de foc

1647.02.26
AMH 2443/3Instància de Jacint  Sallent, tutor i curador de Joan Baptista Badia, 

per tal que s'adjudiquin a aquest els béns que foren de Domènec i 
Joan Baptista Badia, pare i fill, habitants del mas Maduixer de 
Sant Julià d'Altura.

Mort "ab intestato"

1647.03.04
AMH 2443/4Llicència  a Joan Font, abaixador, per fer obres en una casa del 

raval de Manresa, atès el seu estat ruïnós.

Llicència d'obres

1647.03.19
AMH 2443/5Enquesta contra Caterina Carner, vídua, per exercir la prostitució a 

casa de Martí i Cecília Costa i haver-se aquesta resistit i infamat el 
procurador fiscal quan procedia a expulsar de la vila la dita 
Caterina.

Prostitució

1647.04.24
AMH 2443/6Enquesta contra Joan Sogàs, teixidor de lli, i un home anomenat lo 

Borni, per pegar i intentar disparar contra  Baptista Calçada, 
desener de la Unió, quan era a la plaça de Barberà observant el 
ball.

Agressió a l'autoritat
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1647.05.02
AMH 2443/7Enquesta contra Andreu Cabot i altres per haver tirat una 

escopetada a Pere Mateu, soldat allotjat a casa de dit Cabot.

Agressió a un soldat

1647.06.05
AMH 2443/8Procés d'ascendència i genealogia d'Isidre Canals, jove adroguer 

de la vila de Sant Boi de Llobregat, per tal de poder ésser 
examinat de l'art d'adroguer.

Neteja de sang

1647.06.11
AMH 2443/9Enquesta contra Simó Guillaumet, calderer, per robar dels camps i 

horts de la vila.

Robatori d'aliments

1647.07.05
AMH 2443/10Onofre Santmartí, teixidor, procurador de Dionísia Forns, vídua, 

contra Joan Borgonyó, mestre de cases, per tal que adobi una paret 
cantonera, havent ja cobrat la quantitat de 12 lliures estipulada en 
el contracte.

Deute comercial

1647.08.01
AMH 2443/11Enquesta contra Antoni i Joan Llobet, Joan Peig, Josep Sogàs i 

altres, per haver ferit a trets de pedrenyal Joan Bruch, pagès.

Agressió amb arma de foc

1647.09.13
AMH 2443/12Sol·licitud de Gaspar Selves, moliner de farina, i Antoni Fulló, 

sabater, per ésser confirmats en la tutoria de Paula Vallcorba.

Assignació de tutors

1647.11.19[]
AMH 2443/32Testimonis sobre l'assassinat de Jaume Marfà, bracer.

Assassinat

1647.11.20
AMH 2443/14Procés de taxació dels aliments dels fills de Damià Capçal, paraire.

Prestació d'aliments

1648.05.09
AMH 2443/18Enquesta contra els qui tiraren cinc o més escopetades contra Joan 

Oriach, pagès de Sant Julià d'Altura, a la plaça de la vila en dia de 
mercat.

Agressió amb arma de foc

1648.07.02
AMH 2443/20Plica de testimonis a instància del convent del Col·legi Lleidatà de 

l'orde de Sant Benet contra Pau Pagès, pagès del terme de 
Terrassa, per tal que desocupi i restitueixi els fruits collits de les 
terres de la capella de Togores.

Propietat i usdefruit
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1648.10.07
AMH 2443/15Onofre de Calders, procurador de Carles de Calders, contra Joan 

Riera, paraire, per un deute d'un cens anual que grava unes cases 
situades al raval.

Deute de censos

1648.10.10
AMH 2443/19Plica de testimonis a instància de Bartomeu Pi, pagès de 

Cerdanyola, contra Joana Mas i Farganell, sobre les posessions del 
mas Farganell, situat al pla de Sabadell, prop del camí d'en Font.

Propietat i usdefruit

1648.10.27
AMH 2443/17Plica de testimonis per una causa entre Joan i Melcior Gallart, 

germans, i Rafael Borgonyó, reclamant-li 437 lliures 
corresponents a la meitat de la legítima paterna.

Herències

1648.11.08
AMH 2443/16Enquesta contra Andreu Pera, corder, per robar fems d'uns camps 

de Jeroni Feu.

Robatori de fems

1649 [ca.1649/51]
AMH 2443/35Testimonis sobre l'intent de robatori comès per Jaume Rasclet en 

el celler propietat de Joan Bordes, pagès.

Robatori d'aliments

1649.01.02
AMH 2443/21Denúncia contra Lluís Cabanyes, pagès, per arrencar i endur-se 

amb un matxo una olivera d'una peça de terra de Bartomeu 
Lletget, situada prop del camí dit de la Rutlla.

Robatori d'una olivera

1649.01.18
AMH 2443/22Enquesta contra contra Pau, Narcís i Miquel Mimó, pare i fills, 

pagesos de Jonqueres, per entrar a les terres de Marianna 
Domènec, les quals diuen ser seves, i agredir un mosso.

Invasió de propietat

1649.01.31
AMH 2443/23Enquesta contra un tal Costa, pastor, Joan Palmers i Jaume 

Sobregrau, traginers, per violar les vídues Jerònima Alba i 
Victòria Oriach.

Violació

1649.03.06
AMH 2443/24Enquesta contra Narcís Cerdà, rector de Sant Vicenç de Jonqueres, 

i Margarida Roca, per haver trencat la canonada de la font d'en 
Codina.

Danys a fonts públiques
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1649.03.13
AMH 2443/25Plica de testimonis a instància de Pere Joan Domènec, pagès de 

Cerdanyola, contra Pere Antic Galliners i altres en relació a unes 
propietats hipotecades.

Propietat i usdefruit

1649.03.31
AMH 2443/33Ramon Massons, traginer, denuncia que ha estat assaltat per uns 

bandolers al camí de la creu.

Bandolerisme

1649.05.06
AMH 2443/26Enquesta contra els cònjuges Savinyac per haver tallat uns pins, al 

lloc de Collsalarca, d'una propietat de Rafael Borgonyó, ciutadà de 
Barcelona.

Tala d'arbres

1649.05.10
AMH 2443/27Lluís Pasqual, apotecari de Caldes de Montbui, contra Caterina, 

vídua de Silvestre Arnella, a qui reclama 100 liures corresponents 
a un llegat de Marianna Arnella, tia del demandant.

Herències

1649.06.16
AMH 2443/34Instància de Pere Joan Busqueta demanant ésser designat tutor i 

curador de la seva neboda, Dionísia Monllor.

Assignació de tutors

1649.06.22
AMH 2443/28Pere Domingo, cirurgià, contra Caterina, vídua de Silvestre 

Arnella, per tal que tanqui una finestra que dóna a la casa del dit  
Domingo.

Disciplina urbanística

1649.09.18
AMH 2443/29Miquel Ubach, passamaner, denuncia que l'han assaltat i robat els 

diners, prop del pinetons de Benet Bogunyà, al camí que duu a la 
rectoria de Barberà.

Bandolerisme

1649.10.20
AMH 2443/30Lluís Pasqual, apotecari de Caldes, contra Caterina Anisant i 

Arnella, a qui reclama la restitució de 100 lliures dotals.

Restitució de dot

1649.11.22
AMH 2443/31Procés d'adjudicació de la casa i béns d'Antoni Pujol, mort sense 

testar, a favor d'Antic Miró, pagès de Cerdanyola.

Mort "ab intestato"

1650.01.12
AMH 2444/1Plica de testimonis per una causa entre Gabriel Trullàs, pagès, 

contra Jaume Torrella i altres, per un deute relatiu als censos 
d'unes terres del mas Trullàs de la parròquia de Terrassa.*

Deute de censos
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1650.02.01
AMH 2444/2Plica de testimonis per una causa entre el prior del convent de Sant 

Jeroni de la Vall d'Hebron contra Bartomeu Lletget, Joan Sans, 
Jaume Vila i Pau Fulló, en reclamació de 50 lliures de pensions 
d'un censal.

Deute d'un censal

1650.04.01
AMH 2444/3Enquesta contra Bartomeu Nogués, cap d'esquadra dels soldats, 

per amenaçar amb una pistola el conseller Fontanet i Antoni Fulló.

Amenaces a l'autoritat

1650.04.02
AMH 2444/4Enquesta contra el tinent de la companyia de Palmarola per haver 

donat un cop de puny al conseller Jaume Fontanet, en recrimar-li 
aquest que volgués emprar la força per alimentar els soldats.

Agressió d'un soldat

1650.05.18
AMH 2444/5Plica de testimonis sol·licitada pel gremi d'adroguers de Barcelona 

sobre l'ascendència i genealogia de Josep Famades, fill de Pau 
Famades, adroguer.

Neteja de sang

1650.05.23
AMH 2444/6Procés d'informació a perpètua memòria sol·licitada per Pere Gual, 

paraire, sobre la legitimitat de la seva filla Estàsia Costa.

Informació a perpètua memòria

1650.10.03
AMH 2444/7Plica de testimonis per una causa entre Joana, vídua de Jaume 

Arnella i Fonollet, cirurgià, i els cònjuges Jaume i Paula Rovira, 
sobre els béns de dit cirurgià.

Propietat i usdefruit

1650.12.17
AMH 2444/8Plica de testimonis per una causa entre Joaquim Altissent, rector 

de Santiga, i el Marquès de Marcel, entorn de la prescripció de 
delmes i primícies.

Delme

1651.03.20
AMH 2444/9Enquesta contra Lluís Cabanyes, pagès, per ferir greument amb 

una daga Ramon Alzina, pagès de Polinyà, i amenaçar de mort la 
seva dona, germana de dit Alzina.

Agressió amb arma blanca

1651.04.05[]
AMH 2444/10Informació demanada per Francesc Alzina, calceter de Solsona, 

sobre el transport d'unes peces de roba que portà Damià Fau, 
paraire, a casa de Ramon Roqueta, pagès.

Informació a perpètua memòria
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1651.05.27
AMH 2444/11Llicència a Onofre Sanmartí, botiguer, per a administrar els béns 

que foren de Margarida Bertran, sa germana.

Assignació de curadors

1651.05.31
AMH 2444/12Enquesta contra Baptista Calçada per haver bastonejat amb ànim 

de matar-la Jerònima, muller de Rafael Roig, adroguer de Sabadell.

Assassinat frustrat

1652.02.16
AMH 2444/13Procés de subrogació del tutor dels pupils Canyameres, per la mort 

del qui en fou tutor, Joan Calçada, i nomenament d'Isidre 
Fontanet, sabater.

Subrogació de tutors

1652.03.01
AMH 2444/14Assignació de Baptista Folch, Baptista Llobet i Ramon Alzina, 

pagès de Polinyà, com a curadors dels pupils de Joan Gurri i 
Vendrell, pagès.

Assignació de tutors

1652.03.08
AMH 2444/15Llicència concedida als tutors dels pupils Julià per vendre dos 

horts del lloc dit de la Garriga.

Llicència de venda

1652.03.19
AMH 2444/16Josep Planes, rector de Sant Pau de Riu-sec, contra Pere Domingo, 

cirurgià, com a tutor i curador dels pupils Canyameres, en 
reclamació de 125 lliures corresponents a 25 quarteres de civada.

Deute comercial

1652.03.19
AMH 2444/17Pere Joan Solà, pagès de Rubí, contra Pere Domingo, cirurgià i 

curador dels hereus d'Antoni Joan Canyameres, en reclamació de 
70 lliures relatives a la compra de 16 càrregues de vi claret.

Deute comercial

1652.04.16
AMH 2444/18Licència als tutors i curadors dels fills d'Andreu Pera per vendre 

algunes propietats de dits pupils, per tal de poder pagar uns deutes.

Llicència de venda

1652.04.27
AMH 2444/19Procés de subrogació per mort de Joan Calçada, tutor dels pupils 

Gay, substituït per Baptista Folch, pagès.

Subrogació de tutors

1652.05.12
AMH 2444/20Procés informatiu a instància de Miquel Maduixer, propietari de la 

quadra i torre de Togores, sobre les rendes i fruits que no pot 
cobrar de les propietats que té a Barcelona a causa de la guerra i la 
pesta.

Pesta
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1652.12.05
AMH 2444/21Procés de subrogació per defunció d'Onofre Parés com a tutor dels 

pupils Cabanyes, substituït per Antoni Camps.

Subrogació de tutors

1652.12.11
AMH 2444/22Procés d'adjudicació dels béns que foren de Joan Bruguera, pagès, 

a favor de Maria Àngela Berenguera, germana de dit Bruguera.

Mort "ab intestato"

1652.12.14
AMH 2444/23Procés d'adjudicació dels béns que foren de Benet Gurri, pagès 

mort pels soldats, a favor de la seva filla, Maria Alzina.

Mort "ab intestato"

1652[]
AMH 2444/29Antic Borrell denuncia que ha estat ferir per un tret disparat per 

Joan Baptista Folch, pagès i conseller de la vila.

Agressió amb arma de foc

1653.01.12
AMH 2444/26Jeroni Feu, procurador de Francesc Fitor, notari de Barcelona, 

contra Pere Domingo i Isidre Fontanet, curadors dels pupils 
Canyameres de Sabadell, per un deute de 225 lliures d'una lletra 
de canvi.

Deute comercial

1653.01.16
AMH 2444/24Procés de subrogació per defunció de Jaume Moret i Silvestre 

Gay, tutors i curadors dels pupils Gay, i substitució d'aquests per 
Joan Moret.

Subrogació de tutors

1653.04.21
AMH 2444/27Magí Baltasar Florensa, procurador de Paula Ubach i Florensa, 

contra Ramon Gambús i la seva muller Esperança Borrell, per tal 
que li restitueixin diversos fruits collits a les terres de dita Paula, 
joies i diners.

Restitució de dot

1653.05.17
AMH 2444/28Pau Fulló, adroguer i tutor de Feliu Duran, de quinze anys d'edat, 

sol·licita la directa tutela del menor atesos els maltractaments de la 
seva mare Engràcia.

Maltractament d'infants

1653.05.23
AMH 2445/1Plica de testimonis en la causa entre Esperança Borrell Gambús i 

Paula Ubach i Florensa.

Restitució de dot

1653.08.05
AMH 2445/2Subrogació dels curadors dels pupils Duran per defunció d'Aleix 

Cuyàs i nomenament de Joan Mimó.

Subrogació de tutors
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1653.08.27
AMH 2445/3Enquesta contra Joan Pere Duran, paraire, per haver dit paraules 

injurioses al conseller Onofre Santmart, i recriminar-li un ban a ell 
interposat per haver robat raïm.

Injúries a l'autoritat

1653.09.02
AMH 2445/4Monica Gonteres, vídua, contra Joan Baptista Lletget, pagès, en 

reclamació de 515 lliures de restitució del dot que dita Mònica 
aportà a Feliu Lletget.

Restitució de dot

1653.10.20
AMH 2444/25Plica de testimonis per una causa entre els cònjuges Gambús i els 

cònjuges Florensa.

Restitució de dot

1653.11.19
AMH 2445/5Joan Reixac, prevere de la Comunitat de Sant Feliu, contra Paula 

Ubach i Florensa, muller de Magí Baltasar Florensa, per un deute 
de 5 lliures per raó d'una pensió d'un censal.

Deute d'un censal

1653.11.26
AMH 2445/6Assignació de Jaume Saladriga, prevere de Santa Maria del Pi de 

Barcelona, com a tutor dels fills Moret.

Assignació de tutors

1654.04.02
AMH 2445/7Enquesta a instància dels consellers de la vila contra Caterina, 

muller de Francesc Anisant, apotecari de Sabadell, per negar-se a 
pagar el tall i tractar de "brivons" i canalles els consellers.

Resistència a l'autoritat

1654.06.10
AMH 2445/8Els cònjuges Florensa contra els cònjuges Gambús i Borrell.

Restitució de dot

1654.11.15
AMH 2445/9Enquesta contra Pere Duran, pagès, per infamar els consellers de 

la vila i negar-se a pagar el tall dels soldats.

Resistència a l'autoritat

1655.01.08
AMH 2445/10Baptista Calçada i Josep Gay, com a marmessors de Margarida 

Calçada Gay, contra els hereus de Lluís Albareda, per un deute de 
30 lliures de pensions d'un censal.

Deute d'un censal

1655.02.07
AMH 2445/11Testimonis de la causa dels marmessors del testament de 

Margarida Calçada Gay, vídua, contra Lluís Albareda.

Deute d'un censal
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1655.03.17
AMH 2445/12Concòrdia entre Joan Guasch, paraire, i els curadors dels hereus de 

Joan Julià, entorn de la possessió d'una eixida.

Concòrdia

1655.07.21
AMH 2445/13Subrogació dels curadors dels fills de Pere Salvany a favor de 

Ramon Fontanet, sabater.

Subrogació de tutors

1655.10.23
AMH 2445/14Estimació dels béns de Salvador Borrell,  pagès de Cerdanyola, a 

instància de Petronil·la Oliver.

Estimació de béns

1655.12.09
AMH 2445/15Llicència a Pere Domingo, cirurgià i curador dels fills de Jeroni 

Galí, pagès, per vendre unes terres i així poder satisfer uns deutes.

Llicència de venda

1655.12.09
AMH 2445/16Joan Moret, tutor dels fills de Feliu Moret, pagès, sol·licitant 

llicència per vendre els béns de dits pupils per un valor de 300 
lliures.

Llicència de venda

1655.12.09
AMH 2445/17Subrogació de Jaume Saladriga, prevere, i Paula, vídua de Feliu 

Moret, curadors dels pupils Moret, i nomenament a favor de Joan 
Moret.

Subrogació de tutors

1655.12.18
AMH 2445/18Procés informatiu sobre el parentiu entre Jacint Damià Sala, 

teixidor d'Olesa de Montserrat i habitant de la vila de Madrid,  i 
Joan Pau Sala, cantor de la Capella Reial de sa Majestat a Madrid.

Informació sobre parentesc

1656.02.18
AMH 2445/19Llicència d'obres demanada per Joan Pujades per arranjar unes 

cases del carrer de Manresa, enrunades per les pluges.

Llicència d'obres

1656.02.27
AMH 2446/1Plica de testimonis per una causa entre el Col·legi d'Estudiants de 

l'Orde de Sant Benet de Lleida, i el batlle i el síndic de la 
universitat  de Matadepera, sobre la jurisdicció de la muntanya de 
Sant Llorenç del Munt. (Relligat amb un plec, pp. 78-98)

Jurisdicció

1656.03.12
AMH 2445/20Enquesta contra Joan Mimó, pagès, per haver arrancat ceps de la 

vinya del mas de Feliu Duran.

Danys a la propietat
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1656.03.28
AMH 2446/1Plica de testimonis per una causa entre Miquel de Calders i el 

procurador fiscal del Patrimoni, en relació al valor de les terres del 
mas Anglada. (Relligat amb un plec, pp. 72-76)

Estimació d'un mas

1656.04.12
AMH 2446/1Plica de testimonis per una causa entre els administradors de 

l'Hospital de pobres de Sabadell i Paula Aimerich, vídua, per un 
deute relatiu a la pensió d'un censal. (pp. 36-71. Relligat amb un 
plec de processos).

Deute d'un censal

1656.04.15
AMH 2445/21Enquesta contra Francesc [Reniu] i altres de la vila de Mataró per 

haver ferit d'una escopetada Salvador Comadran.

Agressió amb arma de foc

1656.05.31
AMH 2445/22Feliu Argemir, pagès, i Onofre Santmartí, botiguer, contra 

Baptista i Ramon Fontanet, pare i fill, tots tutors i curadors de 
Feliu Salvany, per un deute de 32 dobles en espècie i 14 lliures per 
raó de dita cura.

Comptes de tutoria

1656.07.01
AMH 2445/23Joan Sans, paraire, contra Baptista Fontanet, tutor i curador dels 

pupils Salvany, per un deute de 22 lliures en plata, corresponent a 
un debitori de Feliu Salvany al pare de Joan Sans.

Deute d'un debitori

1656.07.03
AMH 2445/24Els administradors de l'Hospital dels pobres de la vila de Sabadell 

contra Paula Aimerich, vídua, per un deute de pensió d'un censal.

Deute d'un censal

1656.12.01
AMH 2445/26Procés d'adjudicació dels béns que foren de Esteve Sarget, 

treballador habitant de Sabadell, a favor de Baptista Fontanet, 
sabater.

Mort "ab intestato"

1656.12.10
AMH 2445/25Taxació dels aliments i administració de la cura de Feliu Salvany, 

a instància de Baptista Fontanet, sabater.

Prestació d'aliments

1657 [ca.1657/59]
AMH 2446/26Denúncia d'un individu no identificat contra Jacint Alzina, 

treballador, per clavar-li una bastonada.

Agressió
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1657.02.17
AMH 2446/33Plica de testimonis a instància de Jaume Clavelles, pagès de 

Sentmenat en la causa contra Francesc Figueres, pagès de Sant 
Julià d'Altura, entorn de la fermança d'un violari.

Deute d'un violari

1657.05.15
AMH 2446/1Plica de testimonis per una causa entre la Comunitat de Preveres 

de Sabadell i els hereus i successors de Pere Muntada,  per un 
deute relatiu a un censal. (pp. 12-20. Relligat amb 5 processos 
més).

Deute d'un censal

1657.06.19
AMH 2446/1Plica de testimonis per una causa entre el convent de Carmelites 

Descalces de Sant Josep i Pau Jofresa, pagès de Sant Pere de 
Terrassa, per un deute relatiu a un censal. (pp. 21-35. Religat amb 
5 processos més).

Deute d'un censal

1657.08.06
AMH 2446/2Enquesta contra Pere Gual, Bernat Roig i Pere Joan Maluges, tots 

traginers, per haver robat llenya i malferir Llorenç Font, pagès, 
habitant del mas Mimó.

Robatori de llenya

1657.12.14
AMH 2446/3Enquesta contra Eulàlia Ancalet, vídua, per exercir la prostitució.

Prostitució

1658.04.03
AMH 2446/4Subrogació de la tutela dels fills de Jeroni Miró, per defunció de 

Pere Joan Bessons, essent substituït per Pere Joan Riera, paraire.

Subrogació de tutors

1658.04.17
AMH 2446/6Execució de béns a instància de Jeroni Feu, mercader de 

Barcelona, contra Baptista Folch, segons lletres del Consolat de 
Mar.

Execució de béns

1658.07.05
AMH 2446/5Enquesta contra Feliu Llobet, Francesc Llobet i Jaume Font, tots 

pagesos, per intentar matar a bastonades Esteve Avellaneda, 
paraire.

Assassinat frustrat

1658.07.06
AMH 2446/25Plica de testimonis a instància de la Confraria d'Argenters de 

Barcelona, com a administradors de la causa pia de Joan 
Campmajor i Rafael Coma, contra Joan Julià, pagès, per tal que 
pagui les pensions d'un censal o deixi vàcua una peça de terra.

Administració de causa pia
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1658.08.17
AMH 2446/1Josep Sadurní i Josep Garau, del Col·legi d'Aromaters de 

Barcelona, sol·liciten informació sobre el llinatge de Pere Vidal, 
natural de Sant Feliu de Llobregat. (pp. 1-11. Relligat amb 5 
processos més)

Neteja de sang

1658.09.11
AMH 2446/7Llicència a Jerònima, vídua de Lluís Miró, per fer les obres 

necessàries al mas Farganell.

Llicència d'obres

1658.12.07
AMH 2446/8Subrogació de l'administració del béns dels pupils Mas i Miró, per 

defunció de Pere Joan Bessons, paraire, que és substituït per Joan 
Mimó, pagès.

Subrogació de tutors

1659.01.16
AMH 2446/9Francesc Anisant, apotecari, i la seva muller Caterina, apelant un 

manament de capbrevar uns béns de la pabordia de Sant Salvador 
de la vila de Sabadell.

Capbrevació

1659.02.03
AMH 2446/10Procés d'adjudicació dels béns que foren d'Elisabet, impúber, filla 

de Salvador Vergés i de Joana Fortaner, a favor de Joan Fortaner, 
treballador.

Mort "ab intestato"

1659.02.13
AMH 2446/11Plica de testimonis per una causa entre Maria Vilar, vídua de 

Jonqueres, i Joan Pau Marata, pagès de Polinyà, en relació a 
l'autenticitat d'un albarà de 32 dobles d'or, subscrit pel segon a 
favor de la primera.

Deute

1659.02.15
AMH 2446/12Testimonis rebuts en la causa de capbrevació contra els cònjuges 

Anisant instada per Joan Reixach, prevere, i Josep de Rocabertí.

Capbrevació

1659.02.19
AMH 2446/27Fragment inicial del procés de subrogació dels tutors i curadors 

dels fills d'Antic Borrell.

Subrogació de tutors

1659.04.22
AMH 2446/28Denúncia de Caterina, muller d'Onofre Oliveres, traginer, del 

robatori d'un llençol comès per un home de Sant Cugat anomenat 
lo Viudo.

Robatori de robes
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1659.05.05
AMH 2446/13Estimació del valor de les cases, horts i terres de Margarida 

Guasch, efectuada a instància de Joan Fons, ciutadà de Barcelona.

Estimació de béns

1659.06.05
AMH 2446/14Llicència sol·licitada per Ramon Alzina, pagès de Polinyà, per fer 

obres al mas Roqueta, atès el seu estat ruïnós.

Llicència d'obres

1659.07.09
AMH 2446/15Enquesta contra Jaume Calçada, pastor de Palausolità, acusat de 

l'assassinat de Josep Fadó, pastor habitant del mas Tintorer de 
Barberà.

Assassinat

1659.08.20
AMH 2446/16Llicència als tutors i curadors dels fills d'Antic Borrelll, pagès, per 

firmar una concòrdia.

Llicència per firmar concòrdia

1659.08.20
AMH 2446/17Procés de taxació dels aliments del fills d'Antic Borrell, pagès.

Prestació d'aliments

1660 []
AMH 2446/32Enquesta contra Pere Font, abaixador, per injuriar el mostassaf en 

castigar aquest els qui treballaven en diumenge.

Injúries a l'autoritat

1660.01.[]
AMH 2446/29Testimoni de Feliu Llobet sobre una disputa tinguda entre Feliu 

Moret i Josep Rovira i Arnella arran d'una partida de cartes.

Baralla

1660.01.19
AMH 2446/18Denúncia d'Elisabet, muller de Ramon Bordes, la qual resultà 

ferida d'un tret quan ballava a la taverna d'Antoni Peig.

Agressió amb arma de foc

1660.03.07
AMH 2446/30Testimoni de Joan Casanoves sobre una "xispa" propietat de Pere 

Cuscó, pagès de Mollet.

Tinença d'armes

1660.03.08 []
AMH 2446/31Denúncia de Josep Selves contra Antoni Duran, traginer, per pegar-

lo amb un bastó i negar-se a pagar-li 32 lliures girades per Andreu 
Xibelli.

Agressió

1660.05.13
AMH 2446/19Sol·licitud de Paula Isern perquè li assignin com a curadors Feliu 

Argemir, pagès, i Joan Sanmartí, passamaner de Barcelona.

Assignació de tutors
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1660.05.20
AMH 2446/20Procés informatiu a instància dels curadors dels pupils Lletget per 

vendre a carta de gràcia el mas Lletget.

Llicència de venda

1660.06.10
AMH 2446/21Enquesta contra Baptista Artés, jove paraire, per robar un tros de 

drap dels estricadors de la Confraria de Paraires de Sant Roc.

Robatori als estricadors

1660.06.12
AMH 2446/22Enquesta contra Francesc Gual, cardador, per ferir Joan Guasch, 

paraire, trobant-se aquest en perill de mort.

Agressió

1660.07.20
AMH 2446/23Subrogració dels tutors i curadors dels fills de Lluís Cabanyes, 

atesa la mort d'Onofre Parés, a favor de Ramon Alzina.

Subrogació de tutors

1660.07.24
AMH 2446/24Llicència a Ramon Alzina, curador dels pupils Cabanyes, per a  

vendre a carta de gràcia una peça de terra i així poder pagar un 
dèbit de 100 lliures corresponent a un censal.

Llicència de venda

1660.07.24
AMH 2447/1Josep Gallart, rector de Sant Feliu, i Josep de Rocabertí contra 

Josep Sala, pagès, en reclamació de dues quarteres i mitja del 
delme d'una peça de terra del mas Lletget.

Delme

1660.09.13
AMH 2447/2Enquesta contra Caterina, muller de l'apotecari Francesc Anisant, 

per intentar obrir la tomba dels avantpassats Arnella i posar-hi el 
cos d'un albat que havia desenterrat del cementiri.

Profanació de tomba

1660.09.24
AMH 2447/3Francesc Gallart, rector de Sant Feliu, i Josep de Rocabertí contra 

Ramon Alzina, Jaume Puigjaner, Domènec Fadó i altres, en 
reclamació dels delmes corresponents.

Delme

1660.11.22
AMH 2447/5Denúncia de Joan Mates, pagès de Tiana, sobre el robatori d'una 

"xispa" llarga per part d'un mosso que llogà i que fou trobat a 
Sabadell.

Robatori d'armes

1661.01.29
AMH 2447/9Els cònjuges Amat i Sampsó de Jonqueres contra Simó Jam, 

corder, per tal que desocupi una peça de terra o  pagui els fruits 
corresponents.

Desnonament
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1661.02.04
AMH 2447/10Procés d'informació a instància de Guerau Marcillo, doctor en 

medicina d'Olot, en relació al bon llinatge de la que fou la seva 
muller, Beneta Avellaneda.

Neteja de sang

1661.05.30
AMH 2447/21Informació sobre la vida i costums de Joan Font, novici de la 

Cartoixa de Vall Crist del regne de València.

Neteja de sang

1661.07.15
AMH 2447/6Francesc Gallart, rector de Sant Feliu, i Josep de Rocabertí contra 

Ramon Alzina, pagès, en reclamació dels delmes.

Delme

1661.09.06
AMH 2447/7Pere Cases, pagès de Rellinars, contra Miquel Camps, per un 

deute de 24 lliures relatiu a la compra d'un parell de bous.

Deute comercial

1661.09.28
AMH 2447/4Enquesta sobre l'assassinat de Pere Joan Fontanet, paraire i 

hostaler.

Assassinat

1661.10.11
AMH 2447/8Pau Major, rector de Jonqueres, contra Francesc Rifós, pagès, per 

un deute de 3 lliures relatiu a una pensió d'un censal.

Deute d'un censal

1662.00.24
AMH 2447/15Enquesta contra Francesc Ramon i Joan Clotes per haver robat un 

indiot a Maria, vídua de Joan Oriach, pagès de la parròquia del 
terme de Terrassa.

Robatori d'animals

1662.02. []
AMH 2447/22Jaume Joncar, treballador, denuncia Josep Ferrés per robar-li una 

capsa amb objectes de valor.

Robatori d'objectes diversos

1662.04.23
AMH 2447/11Enquesta contra Andreu Bosch, moliner, per haver tallat els arbres 

d'una peça de terra de Teresa Fau i Bruch, situada prop del rec 
Monar que va a l'Horta vella.

Tala d'arbres

1662.05.02
AMH 2447/12Enquesta contra Joan Cladelles, paraire de Sentmenat, per desafiar 

el procurador de la Comunitat de Preveres de Sabadell, a la qual 
devia unes pensions.

Amenaces
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1662.05.15
AMH 2447/13Procés d'ascendència i genealogia de Josep Pasqual, jove adroguer 

de Caldes, per tal de poder ser examinat pel Col·legi d'Adroguers 
de Barcelona.

Neteja de sang

1662.09.16
AMH 2447/14Plica de testimonis en la causa entre la Comunitat  de Santa Maria 

del Pi de Barcelona, per una part, i Jaume Puigjaner i Feliu Duran, 
tutors i curadors dels pupils Moret, instant-los a abandonar dues 
peces de terra de Jonqueres o bé a pagar 125 lliures.

Desnonament

1662.10.23 []
AMH 2447/23Testimoni de Lluís Albareda sobre una baralla entre Bernat 

Sampsó i Pere Joan Gual, traginer, mentre jugaven a cartes.

Baralla

1663 [ca.1663/65]
AMH 2447/25Testimoni de Magí Calçada sobre unes quarteres de blat.

Sense adscripció

1663.04.07
AMH 2447/16La Comunitat de Preveres de Sant Feliu contra Margarida, vídua 

de Pere Joan Fontanet, en reclamació d'unes pensions d'un censal.

Deute d'un censal

1663.05.26
AMH 2447/17La Comunitat de Preveres de Sant Feliu contra els cònjuges 

Vallcorba per un deute de 14 lliures i 15 sous de pensions d'un 
censal.

Deute d'un censal

1663.08 []
AMH 2447/24Testimonis rebuts sobre la disputa verbal mantinguda entre Josep 

Alzina i Feliu Argemir, arran de l'impost del tall.

Calúmnies

1663.09.03
AMH 2447/18Enquesta contra Joan Vallhonrat, pagès de Jonqueres, per haver 

bastonejat Antoni Capdet, treballador del mas Daviu, el qual havia 
disparat contra el seu gos perquè es menjava els raïms.

Agressió

1663.09.17
AMH 2447/20Enquesta contra Pere Bulló, traginer, i dos mossos, per haver tallat 

arbres i robat llenya d'una peça de terra de Joan Bruch, situada al 
mas Verger i propera a la font de Sant Oleguer.

Robatori de llenya

1663.09.28
AMH 2447/19Procés de taxació dels aliments dels pupils Lletget a instància de 

Joan Riera, sastre.

Prestació d'aliments
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1664.02.20
AMH 2448/1Denúncia de Francesc Anisant, apotecari, sobre un anònim 

amenaçador en què se'l comminava a restituir a Dorotea Gay una 
casa amb la seva pallisa i dos horts.

Amenaces

1664.02.29
AMH 2448/2Joan Julià, sastre i procurador de Gaspar Casamitjana, monjo del 

monestir de Sant Cugat del Vallès, contra Jeroni Fadó, pagès, per 
un deute de pensions d'un censal.*

Deute d'un censal

1664.07.16
AMH 2448/3Enquesta contra Jaume Rosanes, pagès de Santiga, per haver 

encarat amb una pistola Salvador Boixó, treballador de 
Cerdanyola, a la plaça de la vila.

Amenaces

1664.09.03
AMH 2448/4Enquesta contra Esperança, muller de Rafael Cruz, cirurgià, per 

haver dit paraules injurioses a l'escrivent Magí Baltasar Florensa.

Calúmnies

1665.02.23
AMH 2448/6Pliques de testimonis per una causa entre Josep i Joan Llanes, 

ambdós velluters de Barcelona, entorn dels béns que foren de Joan 
Llanes, rajoler de Sabadell.

Herències

1665.03.29
AMH 2448/7Enquesta contra Josep Llobet, pagès, per haver dit paraules 

injurioses i desafiat Pere Joan Llobet, prevere.

Amenaces

1665.05.12
AMH 2448/8Ramon Alzina, pagès de Polinyà, procurador de la seva muller 

Maria Gurri, contra Baptista Llobet, pagès, a qui reclama 400 
lliures reconegudes en una lletra de canvi.

Deute comercial

1665.05.14
AMH 2448/9Plica de testimonis per una causa entre Antoni Ferran i de 

Clasquerí i Rafael Llach, d'una part, i Josep Meca de Cassador i 
Clasquerí i Jaume Molera, prevere.

Sense adscripció

1665.06.16
AMH 2448/5Denúncia de Joan Simon i Josep Vilar, treballadors de la Torre de 

Ximenis de la parròquia de Sant Pau de Riu-sec, que en treure 
aigua d'un pou per fer morter, foren agredits per Joan Duran i 
Lluís Mimó per negar-se a donar-los un got d'aigua.

Agressió
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1665.06.21
AMH 2448/10Denúncia d'Antoni Prats, traginer, contra Andreu Bosch, moliner 

de farina, per tractar-lo de bergant i intentar agredir-lo amb una 
daga.

Calúmnies

1666.02.03
AMH 2448/20Josep Mairenchs i Josep Planes, marmessors del testament de 

Margarida Camps, contra Beneta, muller de Joan Guasch, paraire, 
en reclamació de 100 lliures de dot que Onofre Parés llegà a dita 
Margarida.

Restitució de dot

1666.04.12
AMH 2448/12Enquesta contra els qui apallisaren a la plaça de la vila a Salvador 

Camps, treballador habitant de Sabadell.

Agressió

1666.04.27
AMH 2448/13Enquesta contra Joan Julià, sastre, per haver tirat una escopetada a 

Francesc Rifós, lloctinent del procurador reial, en voler aquest 
prendre-li les armes.

Agressió a l'autoritat

1666.04.27
AMH 2448/14Enquesta contra Jaume Carner, treballador, per haver oposat 

resistència a Baptista Folch, conseller en cap de la vila, amb una 
pistola a la mà, arran d'una discussió sobre els que jugaven a pilota 
a la placeta de Sant Roc.

Resistència a l'autoritat

1666.05.17
AMH 2448/15Josep Mairenchs, beneficiat de la Comunitat de Sant Feliu, contra 

Jaume Vallhonrat, pagès de Santiga, sobre la capbrevació del mas 
Congostell. (Inclou un capbreu del Benefici de Sant Joan de 1569-
70).

Capbrevació

1666.06.12
AMH 2448/11Enquesta contra Pere Duran, pagès de Sant Pau de Riu-sec, per 

haver clavat bastonades i amenaçar Esteve Maya, pastor de dita 
parròquia.

Agressió

1666.06.22
AMH 2448/16Joan Cuniller, pagès de Sant Julià d'Altura i procurador dels obrers 

de dita parròquia, contra Joan Vallalta, apotecari, i Joan Varés, 
corder, com a que fidejussors de Francesc Agramunt, pagès, en 
reclamació de 10 lliures i 5 sous d'un censal.

Deute d'un censal
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1666.08.21
AMH 2448/17Antoni Joan, obtentor de la capella de Tot Sants de Sant Feliu, 

contra Pere Joan Salt, Jaume Codina, Antoni Bover, Baptista 
Vallcorba i altres, instant-los a capbrevar i pagar les anyades d'un 
censal.

Capbrevació

1666.09.04
AMH 2448/18Plica de testimonis sobre el bon llinatge de Joan Sala, jove 

adroguer de l'Hospitalet, per tal de ser examinat pel Col·legi 
d'Adroguers i Sucrers de Barcelona.

Neteja de sang

1666.09.28
AMH 2448/19Procés de subrogació dels curadors dels pupils Llobet

Subrogació de tutors

1667.03.05
AMH 2449/1Enquesta sobre l'intercanvi de trets iniciat per Josep Aluja, Antoni 

Arnella i Miquel Corbera contra Gabriel Planes i Jaume Carner, 
del qual en resultà mort dit Aluja.

Assassinat

1667.03.12
AMH 2449/2Llicència a Josep Planes, prevere i tutor del seu nebot, Gabriel 

Planes, per fer obres en una casa  del carrer de Sant Quirze, la qual 
comprà a Josep Gay i Dorotea Arnella.

Llicència d'obres

1667.03.17
AMH 2449/3Assignació de Maria Mimó, vídua d'Andreu Sala, i Joan Mimó, 

pagès, com a tutors i curadors dels fills d'Andreu Sala i Mimó.

Assignació de tutors

1667.03.28
AMH 2449/4Adjudicació d'un dipòsit de 100 lliures lliurat a la Cort de Sabadell 

per Antoni Camps, sastre difunt, a favor dels administradors de la 
Confraria del Santíssim Nom de Jesús.

Mort "ab intestato"

1667.10.06
AMH 2449/5Jeroni Feu, mercader, contra Joan Baptista Llobet, pagès, sobre la 

propietat d'una rasa mitjera entre els camps de la seva propietat.

Propietat i usdefruit

1667.10.24
AMH 2449/6Maria, vídua de Joan Rossell, flequer de Barcelona, contra els 

hereus de Narcís Cerdà, prevere,  per un deute de 25 lliures de 
pensions d'un censal.

Deute d'un censal

1668.01.09
AMH 2449/9Llicència a Jaume Torras, pagès de Barberà, per fer obres al mas 

Vendrell, abans Marcet.

Llicència d'obres
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1668.01.10
AMH 2449/7Joan Noguera, baster, contra Pere Gual, cardador, en reclamació 

de 65 lliures del lloguer d'una casa situada al raval.

Deute d'un lloguer

1668.02.02
AMH 2449/8Testimonis sobre una baralla entre Josep Avellaneda i Pere Joan 

Salt.

Baralla

1668.03.12
AMH 2449/10Els marmessors del testament d'Onofre Sanmartí, botiguer, contra 

Maria Soler, abans Sanmartí.

Restitució de dot

1668.03.17
AMH 2449/12Procés d'adjudicació dels béns que foren d'Antoni Sanmartí, 

teixidor, a favor de Joan Sanmartí, passamaner de Barcelona.

Mort "ab intestato"

1668.04.19
AMH 2449/13Plica de testimonis sobre el bon llinatge de Josep Ferrera, baster 

de Barcelona, per tal de ser admès a la Confraria de Corredors 
d'Orella de Barcelona.

Neteja de sang

1668.04.20
AMH 2449/14Miquel Comelles, rector de l'església de Sant Feliu del Racó, 

contra Joan Baptista Vallcorba i Lluís Miró, pagesos, en 
reclamació de 200 lliures llegades per Joana Mas a dit rector.

Herències

1668.05.26
AMH 2449/15Plica de testimonis a instància de Francesc Ramis, pagès de Sant 

Celoni, contra  Jacint Font i altres, reclamant el pagament de 330 
lliures o l'abandó de les possessions.

Deute d'un violari

1668.06.28
AMH 2449/16Llicència a Marianna, vídua de Josep Roure, pagès, per fer obres 

en una casa situada a la plaça de la vila.

Llicència d'obres

1668.08.00
AMH 2449/17Procés d'adjudicació dels béns de Margarida Bescans i Aguilar a 

favor de Petronila Aguilar, la seva mare.

Mort "ab intestato"

1668.08.30
AMH 2449/18Llicència a Joan Fuster, ferrer, per fer obres, valorades en 225 

lliures, en una casa prop del camí que roda les muralles, la qual ha 
llogat a Pau Casanoves, treballador de Plegamans.

Llicència d'obres
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1669.02.22
AMH 2449/19Pau Major, rector de Sant Vicenç de Jonqueres, contra Feliu 

Llobet i Francesc Turull, marmessors del testament de Joan 
Bordes, pagès, reclamant el que dit Bordes havia deixat en 
testament a la parròquia de Jonqueres.* (Vegeu també 1677.05.17).

Herències

1669.03.16
AMH 2449/11Procés informatiu a instància Josep Paraller, doctor en medicina, 

sobre la compra a Eulàlia Llobet d'una casa i peces de terra 
situades a la placeta de Sant Roc.

Informació a perpètua memòria

1669.03.16
AMH 2449/20Llicència d'obres demanada per Josep Pareller, doctor en 

medicina, per fer millores en unes cases que posseeix a la placeta 
de Sant Roc.

Llicència d'obres

1669.06.27
AMH 2449/21Enquesta contra l'alferes dels soldats allotjats a la vila, per clavar 

una bastonada a Benet Cabanes, mestre de cases.

Agressió d'un soldat

1669.08.29
AMH 2449/22Enquesta contra dos minyons del mas Lletget per clavar un cop 

d'arada al cap a Pere Bordes, quan aquest procedia a llaurar els 
camps de dit mas.

Agressió amb arma blanca

1669.10.08
AMH 2449/24La Comunitat de Preveres de Sant Feliu contra Pau Jofresa, pagès 

de Sant Pere de Terrassa,  per un deute de 203 lliures de pensions 
d'un censal.

Deute d'un censal

1669.10.24
AMH 2449/23Eulàlia, muller de Josep Claver, pagès de Barcelona, contra 

Baptista Calçada, paraire, Caterina Cruz i un tal Cabot, per tal que 
li restitueixin unes peces de terra situades a Riutort i a Sant Iscle.

Propietat i usdefruit

1670.05.08
AMH 2450/1Feliu Moret, pagès, contra Jaume Serra, treballador, perquè aquest 

li restitueixi unes peces de terra de Collsalarca.

Propietat i usdefruit

1670.05.09
AMH 2450/2Feliu Moret, pagès, contra Teresa Julià, vídua, per tal que li 

restitueixi una peça de terra del mas Verger, més uns censos 
d'unes cases situades al raval i els censos d'una vinya situada a 
Collsalarca

Deute de censos
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1670.07.13
AMH 2450/3Pau Xixet, cirurgià de Sabadell, i la seva muller Caterina Llobet, 

contra Feliu Llobet, pagès, en reclamació de 125 dobles o 500 
lliures pel dot de dita Caterina.

Restitució de dot

1670.07.14
AMH 2450/4Plica de testimonis per una causa entre els cònjuges Vendrell i 

Barber, i Josep Rojas, sobre la tala d'arbres per aquest efectuada al 
mas Barber.

Conflictes agraris

1670.08.27
AMH 2450/5Antoni Sampere, pagès, contra Jaume Palmers, traginer, per un 

deute de 19 lliures relatiu a una anyada de lloguer d'una casa del 
carrer de Manresa.

Deute d'un lloguer

1670.09.17
AMH 2450/6Procés de subrogació dels tutors del pupil Llobet a favor de Pere 

Joan Salt, boter, i Pere Sanmartí, sastre.

Subrogació de tutors

1670.10.17
AMH 2450/12Joan Vallalta, apotecari, contra el notari Josep Rojas, per un deute 

de 20 lliures i 7 sous relatiu a la compra de medecines.

Despeses de medecines

1670.10.22
AMH 2450/8Enquesta contra Francesc Llobet, pagès, per espatllar una pallissa 

propietat de Caterina Anisant, muller de Francesc Anisant, situada 
al carrer de la Cendra.

Danys a la propietat

1670.10.31
AMH 2450/7Els cònjuges Francesc i Caterina Anisant, contra Francesc Llobet, 

pagès, per tal que no entri en unes peces de terra i en una pallissa 
del carrer de la Cendra, propietat de dits Anisant.

Propietat i usdefruit

1670.11.02
AMH 2450/9Enquesta contra Joan Miquel, boter, per pronunciar paraules 

injurioses contra Josep Alzina, aplegador del tall de la  vila.

Injúries a l'autoritat

1670.11.12
AMH 2450/10Procés de taxació del salari dels tutors del pupil Lletget.

Taxació del salari de tutors

1670.11.26
AMH 2450/11Plica de testimonis en la causa contra els síndics de la universitat 

de Sabadell, als quals se'ls commina a habilitar els forasters per a 
ésser insaculats.

Insaculació de forasters
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1671.01.28
AMH 2450/13Document pràcticament il·legible.*

Sense adscripció

1671.02.03
AMH 2450/14Plica de testimonis per una causa entre Josep Llobet, pagès, i 

Josep Paraller, sobre la propietat d'una casa, un hort i una peça de 
terra.

Propietat i usdefruit

1671.02.10
AMH 2450/15Enquesta contra Pere Joan Gual, traginer, per clavar una bufetada 

a la seva muller Eulàlia i a Paula Santol, mentre parlaven de la 
baralla tinguda entre els seus fills.

Violència domèstica

1671.02.14
AMH 2450/16Plica de testimonis per una causa entre Josep Llobet i Josep 

Paraller, sobre la propietat d'una casa i un hort.

Propietat i usdefruit

1671.02.16
AMH 2450/17Assignació de Pau Fulló, adroguer, com a curador dels pupils 

Rojas, per tal que puguin firmar una concòrdia en el contenciós 
tingut amb Maria Lladó, abans Rojas, i Maria Borgunyó.

Assignació de curadors

1671.04.07
AMH 2450/18Procés de verificació i valoració a instància de Pau Xixet, cirurgià, 

d'una peça de terra situada prop del portal del carrer de Sant 
Quirze.

Informació a perpètua memòria

1671.05.20
AMH 2450/19Enquesta contra Francesc Fontanet, pagès, Joan Soler, 

espardanyer, i Francesc Busqueta, abaixador, per insultar Antoni 
Beda i la seva muller, tractant-los d'alcavots i desvergonyits.

Calúmnies

1671.06.30
AMH 2450/20Joan Gambús i Borrell, pagès de Sant Julià d'Altura, contra Maria 

Rossell i Agnès Lletget, per tal que li deixin fer un rec entre els 
seus horts.

Conflictes d'aigües

1671.07.23
AMH 2451/1Joan Fuster, ferrer, contra Josep Casassaies, pagès, perquè aquest 

ha reedificat un casalot i ha foradat la paret de llevant de la casa de 
dit Fuster, instant-lo a aturar dites obres.

Obres perjudicials

1671.07.26
AMH 2451/3Enquesta contra Josep Casassaies per haver foradat la paret de 

tramuntana de la casa de Joan Fuster, ferrer.

Obres perjudicials
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1671.08.19
AMH 2451/4Jaume Torres, pagès, contra Jaume Palmers, prevere de la capella 

Sant Nicolau, en oposició al capbreu instat per dit Palmers.

Capbrevació

1671.09.05
AMH 2451/5Els germans Jaume i Pau Llobet, joves paraires, contra Josep 

Santol, també paraire, demanant que els restitueixi una peça llarga, 
la qual dit Santol no vol retornar fins que no li pagui el que li 
deuen per raó del seu aprenentatge.

Despeses d'aprenent

1671.10.19
AMH 2451/6Llicència a Josep Rojas, notari, per vendre unes propietats per 

valor de 250  lliures o manllevar un censal d'igual valor.

Llicència de venda

1671.11.01
AMH 2451/7Enquesta sobre l'assassinat d'Elisabet Fontanet, morta a 

escopetades al carrer Nou.

Assassinat d'una dona

1672.01.31
AMH 2451/8Enquesta contra Antoni Sampere, pagès de Castellar, per disparar 

contra l'alferes Josep Speron.*

Agressió a un soldat

1672.02.23
AMH 2451/9Llicència als tutors i curadors dels fills de Ramon Fontanet per 

vendre unes propietats pel valor de 150 lliures i així poder satisfer 
els creditors.

Llicència de venda

1672.07.01
AMH 2451/10Assignació de curador d'una casa de la vila, a instància de Miquel 

Comelles, prevere, a favor de Joan March, la qual casa fou dels 
cònjuges Argemir i és sotmesa als censos que rep Josep Meca.

Assignació de curadors

1672.08.18
AMH 2451/11Enquesta contra Valentí Beltran, natural de Solsona, criat de 

l'alferes Francesc Riembau i Corbera, acusat d'assassinar d'un tret 
de pistola Pere Borràs, ferrer, davant del portal d'en Duran.

Assassinat

1672.08.18
AMH 2451/12Plica  de testimonis per una causa entre Gabriel de Llupià, 

portaveu del governador del Principat de Catalunya, i Joan Riera i 
Miquel Sobregrau, pagesos de Sentmenat, per tal que paguin els 
delmes.

Delme
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1672.10.19
AMH 2451/15Plica de testimonis de la causa entre el doctor Josep Paraller i 

Josep Llobet, pagès, sobre els censos d'unes terres del Campllarg, 
mas Verger i de les Tres Puntes.*

Deute de censos

1672.10.26
AMH 2451/16Plica de testimonis de la causa entre Josep Llobet, pagès, i  el 

doctor Josep Paraller.*

Deute de censos

1672.10.30
AMH 2451/13Enquesta contra Jaume Torres, pagès, a instància de Josep Rovira, 

arrendador dels delmes de Gabriel de Llupià, portaveu del 
governador del Principat, acusat de defraudar en el delme.*

Frau fiscal

1672.11.15
AMH 2451/14Josep Bofarull, paraire, contra Gabriel Planes i Jaume Font,  tutors 

i curadors dels pupils Llobet, per un deute de 31 lliures contret per 
Feliu Llobet.*

Deute

1673.01.30
AMH 2451/17Joan Coderch, pagès de Sant Quirze, contra Joan Fontanet, 

moliner de draps, instant-lo a abandonar una vinya del mas 
Romau, que diu tenir-la en usurpació.

Propietat i usdefruit

1673.03.22
AMH 2451/18Jacint Fàbregues, revenedor de Barcelona, contra Pau Xixet, 

cirurgià, per un deute de 30 lliures corresponents a despeses 
d'aliments i la compra d'alguns vestits.

Deute comercial

1673.04.31
AMH 2451/19Enquesta contra Josep Alzina, pagès, i Joan Sanmiquel, teixidor, 

per clavar bastonades i arrossegar per terra Elisabet Bordes, àlies 
la Samarra.

Agressió a una dona

1673.05.04
AMH 2451/2Enquesta contra Domènec Bruguera, pagès, per faltar al respecte 

als consellers de la vila quan el Consell era reunit tractant de 
l'escrivania.

Menyspreu a l'autoritat

1673.05.17
AMH 2451/20Plica de testimonis rebuda a instància de Jaume Torres, pagès, 

contra Jeroni Vivers i Joan Baptista Vivers, en apel·lació a una 
execució d'unes peces de terra del mas Frigola.

Execució de béns
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1673.05.19
AMH 2452/1Els cònjuges Magí i Paula Florensa i Ubach apel·lant un 

manament de Josep Rovira, arrendatari dels censos d'Emanuel de 
Llupià.

Deute de censos

1673.06.06
AMH 2452/3Enquesta contra Josep Bofarull, paraire, i Carles Oriach, pagès de 

Sant Julià d'Altura, per clavar una bastonada a Benet Cabanes, fer-
lo caure del cavall i deixar-lo estabornit, prop del portal de Sant 
Roc.

Agressió

1673.07.21
AMH 2452/4Procés informatiu a instància de Jaume Torres, religiós del 

monestir de Santa Maria del Mont Carmel de Barcelona, que 
necessita demostrar ser oncle valencià de Caterina Gaig, donzella.

Informació sobre parentesc

1673.07.25
AMH 2452/5Enquesta contra Josep Rovira i Arnella i Joan Alabat, ambdós 

pagesos, per agredir a cops de puny Pau Petit, en emportar-se 
aquest el blat a casa seva, per protegir-lo de la pluja, sense haver-
lo mesurat i delmat.

Agressió

1673.11.04
AMH 2452/6La Comunitat de Preveres de Sant Feliu contra Caterina, vídua de 

Francesc Anisant, apotecari, per un deute de 18 lliures relatiu a 
pensions d'uns censals.

Deute d'un censal

1673.11.14
AMH 2452/7Caterina, vídua de Francesc Anisant, apotecari, contra Domènec 

Bruguera, pagès, en reclamació de 39 lliures d'un compte de 
medecines.

Despeses de medecines

1674
AMH 2452/11Caterina Anisant contra Antoni Bover, sastre,  per un deute de 32 

lliures d'un compte de medecines.

Despeses de medecines

1674.01.13
AMH 2452/8Plica de testimonis a instància de Maria Rojas, vídua, en la causa 

contra el doctor Pau Rojas, per tal que li restitueixi l'heretat i béns 
que foren del notari Jaume Rojas.

Herències
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1674.03.20
AMH 2452/12Plica de testimonis a instància de Valentí Canyelles i Tintorer, 

pagès de Barberà i procurador de Teresa Vila, abans Roqueta, en 
la causa contra Ramon Roqueta, pagès.* (S'esmenta que al 1658 el 
mas Roqueta fou destinat als malalts de pesta).

Sense adscripció

1674.04.26
AMH 2452/13Plica de testimonis rebuts a instància del doctor Pau Rojas contra 

Maria Lladó, abans Rojas, sobre els béns que foren del notari 
Jaume Rojas.

Herències

1674.05.02
AMH 2452/14Subrogació de Feliu Argemir, atès el seu delicat estat de salut, de 

la tutoria dels pupils de Feliu Llobet.

Subrogació de tutors

1674.05.26
AMH 2452/15Plica de testimonis a instància de Pere Joan Domènec, pagès de 

Sant Vicenç de Jonqueres, en la causa contra Pere Joan 
Canyameres en relació a les millores efectuades al masos 
Canyameres i Salom.

Conflictes agraris

1674.06.04
AMH 2452/10Causa de capbrevació instada per Josep Galceran de Pinós contra 

Jeroni Fadó, pagès.

Capbrevació

1674.06.12
AMH 2452/2Joan March, curador dels fills de Joan Julià, sastre, contra els 

consellers de la universitat i Joan Guasch, en apel·lació a un 
manament perquè abandonés la meitat d'una eixida, havent els 
consellers fet ús del dret de fadiga a favor de dit Guasch.

Dret de fadiga

1674.08.03
AMH 2452/9Causa de capbrevació de Josep Galceran de Pinós contra Maria 

Valent i Sallent.

Capbrevació

1674.08.13
AMH 2453/1Plica de testimonis de la causa entre Joan Gambús, pagès de Sant 

Julià d'Altura, i el prior de l'església col·legiata de Terrassa, sobre 
el dret d'aquest de delmar unes terres situades a la parròquia de 
Sant Pere.*

Delme

1674.08.18
AMH 2453/2Caterina Anisant, vídua de l'apotecari Francesc Anisant,  contra 

Josep Casassaies, pagès, per un deute de 34 lliures relatiu a un 
compte de medecines.

Despeses de medecines
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1674.09.18
AMH 2453/4Pau Rojas, doctor en medicina, contra els cònjuges Vendrell, en 

apel·lació a la sentència que el compel·lia a abandonar el mas 
Barber de Barberà.

Apel·lació de sentència

1674.12.03
AMH 2453/6Els cònjuges Bartomeu i Maria Artigues contra els cònjuges Josep 

i Maria Pont, per tal que desocupin una casa amb una eixida, 
situada al raval de Manresa.

Propietat i usdefruit

1674.12.05
AMH 2453/7Assignació d'Antoni Julià, mestre oller, Joan Riera, paraire, i 

Josep Prats, com a tutors i curadors dels fills de Joan Julià, pagès.*

Assignació de tutors

1674.12.11
AMH 2453/5Llicència als tutors i curadors dels pupils Julià per vendre un cens 

de pensió anual de 3 lliures a Gabriel Belloch, ferrer.

Llicència de venda

1675 [ca. 1675/76]
AMH 2453/23Fragment inicial d'una enquesta sobre l'assassinat de Pere Joan 

Llobet, mort d'un tret per Josep Arnella, pagès.

Assassinat

1675.04.02
AMH 2453/8Enquesta contra Antoni Prats i la seva muller per apedregar 

Mònica Font, quan aquesta perseguia un fill de dits cònjuges per 
haver-li robat ous d'una pallissa.

Agressió a una dona

1675.04.09
AMH 2453/9Caterina Anisant, vídua de l'apotecari Francesc Anisant, contra 

Feliu Salvany, cirurgià,  per un deute de 51 lliures d'un compte de 
medecines.

Despeses de medecines

1675.05.20
AMH 2453/10Els tutors i curadors dels pupils Julià contra els cònjuges Josep i 

Teresa Prats, instant-los a abandonar la casa de lloguer on habiten, 
situada a la plaça major.

Desnonament

1675.07.27
AMH 2453/11Llicència a Joan Guasch, paraire, per fer obres de millora en unes 

cases de la plaça de Sant Roc i del carrer de Sant Quirze.

Llicència d'obres

1675.11.04
AMH 2453/12Enquesta contra Francesc Llobet, pagès, per agredir Dionísia, 

muller de Joan Tremulles, mestre de cases, la qual acusava la seva 
muller d'haver-li pres un sedàs.

Agressió a una dona
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1676.01.21
AMH 2453/13Plica de testimonis de la causa entre la Comunitat de Preveres de 

Sant Feliu i Josep Meca i de Cassador, [entorn del dret de cobrar 
dècimes i censos].

Delme

1676.02.06
AMH 2453/14Plica de testimonis de la causa entre Joan Baptista Folch, pagès, i 

Dionísia, muller de Josep Alzina, pagès, [en relació a la restitució 
de dot].

Restitució de dot

1676.03.10
AMH 2453/24Instància de Caterina Anisant en la que sol·licita que la seva filla 

Marianna i el seu marit Pau Costa abandonin l'habitació que 
ocupen, atès els maltractaments de la que és objecte.

Violència domèstica

1676.03.20
AMH 2453/15Enquesta contra Feliu Salvany, cirurgià, per agredir a cops de 

bastó Caterina Anisant, als termes de Barberà.

Agressió a una dona

1676.03.28
AMH 2453/16Pliques de testimonis de la causa entre Ignasi Ximenis i Codina, 

ciutadà honrat de Barcelona, i Pere Duran, pagès de Barberà, 
masover de la Quadra de Riu-sec, a qui reclama la restitució de 
danys causats i fruits defraudats.

Deute de censos

1676.04.21
AMH 2453/17Josep Galceran de Pinós contra Lluís Albareda, pagès, per tal que 

reconegui tenir en alou una peça de terra al lloc de Riutort i aboni 
els lluïsmes deguts i pensions de tasca.

Lluïsmes

1676.04.22
AMH 2453/18La Comunitat de Preveres de Sant Feliu, com a hereus de Galceran 

de Sarrià, contra Josep Meca, per tal de cobrar 7.726 lliures de 
drets i crèdits.

Herències

1676.04.26
AMH 2453/19Procés d'empara dels béns de Pere Joan Gual, traginer, i dipòsit 

efectuat a la Cúria per valor de nou lliures, correponent al dèbit 
d'un arrendament d'una casa i terres.

Empara

1676.04.27
AMH 2453/20Josep Galceran de Pinós contra Josep Rovira i Arnella, pagès, per 

un deute relatiu als lluïsmes d'una peça de terra en alou, 
anomenada el camp de Sant Antoni.

Lluïsmes
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1676.05.17
AMH 2453/21Llicència a Joan Fontanet, paraire, per fer reformes en una casa del 

carrer d'en Montada i que abans fou de Josep Montllor, retorcedor 
de llana.

Llicència d'obres

1676.05.18
AMH 2453/22Llicència  a Bartomeu Artigues, pagès, per fer reformes en una 

casa del carrer de Sant Quirze.

Llicència d'obres

1676.05.27
AMH 2453/3Plica de testimonis per una causa entre els marmessors i executors 

del testament de Joan Serra, pagès de Santiga, i Jaume Serra i 
altres, per tal que els pagui 234 lliures degudes d'un censal o 
desocupin una peça de terra.

Deute d'un censal

1676.08.25
AMH 2454/1Guillem Barba, mestre de cases, i la seva muller Paula, contra 

Jaume Coll, ferrer, per tal que desocupi una eixida del raval de 
Manresa.

Propietat i usdefruit

1676.12.19
AMH 2454/2La Comunitat de Preveres de Sabadell contra Eulàlia Porcell, 

usufructuària d'una casa situada al raval, instant-la a fer les obres 
necessàries per a la bona conservació de dita casa.

Disciplina urbanística

1677.01.30
AMH 2454/18Francesc Montserrat, arrendatari dels drets del General, contra Pau 

Xixet, cirurgià, en reclamació de 158 lliures de terços endarrerits.

Deute fiscal

1677.02.10
AMH 2454/3Llicència a Guillem Barba, mestre de cases, per fer reformes en 

una casa de la placeta de Sant Roc.

Llicència d'obres

1677.03.16
AMH 2454/4Exempció de tutors i curadors d'Esteve Torrella, moliner de draps i 

farina, fill i hereu universal de Jacint Torrella.

Emancipació de tutors

1677.03.22
AMH 2454/5Plica de testimonis de la causa entre Pere Casamada, pagès de 

Castellar, i Melcior, rector de Sant Julià d'Altura, [sobre la 
propietat del mas Font].*

Propietat i usdefruit
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1677.05.15
AMH 2454/6Testimonis rebuts en la causa dels tutors dels pupils Llobet contra 

Marianna Roura, usufructuària dels béns que foren del prevere 
Narcís Sardà. (Vegeu també 1669.02.22 i 1677.05.17).

Herències

1677.05.16
AMH 2454/25Testimoni de Joan Soldevila, treballador habitant de Sabadell, 

sobre la disputa tinguda entre Josep Santol i Francesc Ribes, 
moliner, entorn d'un rec que el primer havia fet en un camp de 
faves, prop del convent dels Caputxins.

Conflictes d'aigües

1677.05.17
AMH 2454/16Pau Major, rector de Sant Vicenç de Jonqueres, contra Feliu 

Llobet i Francesc Turull, marmessors del testament de Joan 
Bordes, pagès de Sabadell.

Herències

1677.05.27
AMH 2454/17Llicència als tutors i curadors dels fills de Francesc Llanes, sabater 

de Ripollet, per vendre una casa i un hort.*

Llicència de venda

1677.06.12
AMH 2454/15Plica de testimonis de la causa entre Pau Major, rector de Sant 

Vicenç de Jonqueres, i Jaume Català, pagès de Santa Eulàlia de 
Ronçana, en reclamació del pagament de les dècimes de 
carnalatge.

Carnalatge

1677.07.06
AMH 2454/7Testimonis sobre l'acte de venda d'un censal mort d'Esteve 

Torrella al rector de Polinyà, el qual fou fet pel notari Josep Blanc 
a la parròquia de Jonqueres, no essent el regent de l'escrivania.

Jurisdicció

1677.07.12
AMH 2454/8Assignació d'Isidre Quer, Joan Domènec i Antoni Peig com a 

tutors i curadors dels fills d'Antoni Prats, pagès.

Assignació de tutors

1677.07.13
AMH 2454/9Plica de testimonis de la causa entre la Comunitat de Preveres de 

Sabadell i els marmessors del testament de Joan Serra, entorn de la 
possessió d'una peça de terra.

Propietat i usdefruit

1677.07.22
AMH 2454/10Margarida, muller de Josep Casassaies, pagès, en apel·lació d'una 

execució de béns instada per Francesc Anisant, apotecari.

Execució de béns
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1677.08.31
AMH 2454/11Francesc Ribatallada, pagès, contra els tutors i curadors dels fills 

de Joan Fuster, ferrer, per un deute de 145 lliures de pensions d'un 
censal mort.

Deute d'un censal

1677.09.18
AMH 2454/12Assignació de tutors i curadors del jove apotecari Francesc 

Anisant, i llicència per vendre un censal de preu 200 lliures per tal 
de poder pagar el dot de la seva germana Marianna.

Llicència de venda

1677.10.16
AMH 2454/13Llicència als tutors i curadors dels pupils Jam per manllevar un 

censal de preu 100 lliures.

Llicència de venda

1677.12.20
AMH 2454/14Dorotea, vídua de Josep Gay, pagès, contra Josep Santol, paraire, a 

qui reclama 8 lliures corresponents al treball de dos jornals d'un 
minyó.

Deute laboral

1678.06.15
AMH 2454/22Plica de testimonis de la causa entre els marmessors del testament 

de Joan Orriols, i Jerònima Orriols, vídua, entorn de l'encant dels 
béns de dit Orriols.

Herències

1678.06.20
AMH 2454/21Llicència als curadors dels pupils Llobet per fer obres de millora 

en una casa del carrer Nou.

Llicència d'obres

1678.06.26
AMH 2454/23Enquesta contra Jeroni Blau, baster, per amotinar-se contra un 

soldat que tenia allotjat i oferir resistència al conseller en cap.

Resistència a l'autoritat

1678.07.10
AMH 2454/24Assignació de tutors i curadors als fills de Joan Casalí, pagès.

Assignació de tutors

1678.07.12
AMH 2454/20Elisabet Folch, vídua, contra el seu fill Joan Baptista, per tal que 

aquest li pagui la manuntenció dels aliments que son marit llegà 
en testament.

Herències

1678.08.12
AMH 2455/1Subrogació dels tutors dels fills de Bernat i Esperança Cot, per 

defunció de Feliu Argemir i Pere Bulló.

Subrogació de tutors
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1678.08.30
AMH 2454/26Testimoni de Joan Soler, corder, sobre un tret que sentí quan 

tornava de Mollet en companyia de Josep Sallent.

Agressió amb arma de foc

1678.09.26
AMH 2455/2Llicència a Joan Baptista Folch, pagès, per vendre el mas Vendrell 

i així poder pagar un deute de 200 lliures a Ramon Alzina.

Llicència de venda

1678.10.08
AMH 2454/19Joan Fontanet, oller, contra Antoni Bover, sastre, perquè aquest 

deixi vàcua una casa que té ocupada al carrer de Manresa.

Propietat i usdefruit

1678.10.12
AMH 2455/3Joan Fontanet, oller, sol·licita que per part del notari de la Cort es 

reconegui l'autenticitat d'uns capítols matrimonials, amb motiu de 
la venda d'un trull i saboneria situats al carrer de Manresa.

Autentificació d'una escriptura

1678.10.28
AMH 2455/4Francesc Gallart, rector, contra Feliu Duran, pagès, per un deute 

corresponent a 22 càrregues de vi i 9 quarteres de blat.

Deute comercial

1678.11.27
AMH 2455/5Josep Salvatella, pagès, sol·licita que Josep Cirera sigui nomenat 

curador d'uns béns i així poder continuar un plet. (Fragment).

Assignació de curadors

1678.12.12
AMH 2455/6Les germanes Maria i Marianna Soler contra Maria Soler, la seva 

mare, usufructuària dels béns de Pere Joan Soler, a qui reclamen 
unes quantitats llegades per aquest.

Herències

1679.01.21
AMH 2455/29Procés d'exempció de tutors i curadors de Francesc Llobet, 

retorcedor de llana.

Emancipació de tutors

1679.02.27
AMH 2455/7Llicència als tutors i curadors dels fills de Feliu Duran per vendre 

un censal de preu 80 dobles i així poder restituir el dot aportat per 
Anna Maria Duran.

Llicència de venda

1679.04.27
AMH 2455/8Plica de testimonis de la causa entre Jaume Català, pagès, i Pau 

Major, prevere, en relació a les dècimes dels fruits d'unes terres 
situades al mas Fossar de la parròquia de Jonqueres

Delme
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1679.05.16
AMH 2455/10Exempció de tutors i curadors de Jaume Puigjaner.

Emancipació de tutors

1679.05.16
AMH 2455/9Procés de taxació d'aliments dels pupils i fills de Joan Travesset, 

botiguer de Sabadell.

Prestació d'aliments

1679.06.12
AMH 2455/11Plica de testimonis a instància de Joan Baptista Folch, en la causa 

contra ell instada per la seva mare Elisabet i en relació a la seva 
manutenció.

Prestació d'aliments

1679.07.15
AMH 2455/12Adjudicació dels béns de Jerònima Vendrell a favor del seu fill 

Joan Baptista Folch.

Adjudicació de béns

1679.10.08
AMH 2455/13Enquesta contra Pau Niubó, pagès de Sant Pau de Casserres, i 

Francesc Trems, pagès de Serrateix, per robar uns diners a Joan 
Pere Paisà, treballador de Sant Esteve de Conflent, al camí ral de 
Sentmenat a Caldes.

Bandolerisme

1679.11.24
AMH 2455/14Llicència als curadors dels fills de Jaume Serra, pagès, per vendre 

un hort de l'horta vella i així poder satisfer uns deutes.

Llicència de venda

1680.01.09
AMH 2455/15Llicència als tutors i curadors dels fills de Feliu Duran, pagès , per 

vendre una peça de terra erma, situada prop del riu Ripoll, per un 
preu de 30 dobles en or.

Llicència de venda

1680.01.25
AMH 2455/16Plica de testimonis de la causa de Francesc Lletget, passamaner de 

Barcelona, contra Pau Moret, pagès, hereu de Feliu Moret, en 
relació a la restitució de 655 lliures que Paula Lletget, muller de 
dit Feliu, aportà en dot.

Restitució de dot

1680.03.28
AMH 2455/17Plica de testimonis per una causa entre Miquel Ballescà, prevere, i 

Jaume Torres, pagès, en relació a un debitori de 200 lliures de 
lluïsmes, censos, tasques i altres drets dels masos Frigola i Serra.

Lluïsmes

1680.04.09
AMH 2455/18Declaracions de testimonis sobre una baralla tinguda a la paça de 

la vila entre Pere Joan Massanet, paraire, i Antoni Selves.

Baralla
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1680.04.28
AMH 2455/19Enquesta a Benet [Duro], oller, per disparar amb una pistola a 

Vicenç Canals, pagès de Santa Maria del [Ban], diòcesi de 
Solsona, al carrer de l'Església.

Agressió amb arma de foc

1680.06.06
AMH 2455/21Plica de testimonis de la causa entre Narcisa Fons i Martorell, i 

Joan Guasch, paraire, per un deute de 880 lliures de pensions d'un 
censal.

Deute d'un censal

1680.06.18
AMH 2455/20Enquesta sobre una baralla tinguda entre Josep Moragues i Josep 

Puig, havent aquest acusat al primer de borratxo quan segaven 
plegats una plana de la vídua Duran.

Baralla

1680.07.07
AMH 2455/23Procés d'adjudicació dels béns que foren de Mateu Bescans, 

corder, a favor d'Antoni Peig, traginer.

Adjudicació de béns

1680.07.11
AMH 2455/22Procés d'adjudicació de béns que foren del notari Joan Marfà a 

favor de la seva filla Maria, muller de Joan Baptista Badia, paraire.

Mort "ab intestato"

1680.07.23
AMH 2455/24Causa de capbrevació instada per la Pabordia de Sant Salvador 

contra Josep Llobet, pagès.

Capbrevació

1680.08.03
AMH 2455/25Llicència als curadors dels pupils Cot per la creació d'un censal de 

140 lliures.

Llicència de venda

1680.09.11
AMH 2455/26Procés d'execució dels béns que foren de Bernat Argemir, a 

instància de Miquel Comelles, rector de Sant Feliu del Racó i 
procurador de la causa Pia d'Antic Agell i del noble Josep Meca i 
de Cassador.*

Execució de béns

1680.12.14
AMH 2455/28Plica de testimonis per una causa entre Domènec Bruguera, pagès, 

i els administradors de la causa pia de Joan Bruch, [en relació a les 
millores fetes per dit Bruguera al mas Verger]

Administració de causa pia

1680.12.17
AMH 2455/27Baltasar Llobet, paraire, denuncia Josep Rovira i Arnella, pagès, 

per pegar-li una bufetada.

Agressió
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1681.01.06[]
AMH 2456/8Joan Torell, pagès de Sant Feliu del Racó, com a procurador de la 

seva muller Maria Formosa, contra el seu germà Ramon, paraire, a 
qui reclama 150 lliures, caixes i vestits promesos en dot per la 
seva mare.*

Reclamació de dot

1681.01.16
AMH 2456/1Plica de testimonis per una causa entre Pau Rojas, doctor en 

medicina, i Francesca Nadal i Feu, [en relació a la propietat d'unes 
cases de la plaça Major].

Propietat i usdefruit

1681.01.21
AMH 2456/2Plica de testimonis instada per Engràcia Duran i Antoni Maduxer, 

pagès de Sant Julià d'Altura, contra els cònjuges Josep Viver i 
Maria Maduixer, en reclamació de 33 pensions d'un censal.

Deute d'un censal

1681.03.06
AMH 2456/3Llicència als tutors i curadors dels pupils Fontanet per vendre a 

carta de gràcia una peça de terra de Sant Vicenç de Jonqueres, al 
lloc anomenat la Rasa.

Llicència de venda

1681.03.27
AMH 2456/4Llicència a Josep Valls, pagès de Plegamans, per fer obres de 

millora al mas Daviu.

Llicència d'obres

1681.05.31
AMH 2456/5Llicència als curadors dels pupils Llobet per vendre a carta de 

gràcia dues peces de terra.

Llicència de venda

1681.05.31
AMH 2456/6Llicència a Damià Sanmiquel, moliner, tutor i curador dels fills de 

Bernat Francí, mestre de cases, per vendre a carta de gràcia un hort 
situat a l'horta vella del Ripoll.

Llicència de venda

1681.09.13
AMH 2456/7Llicència als tutors de la pubilla Daviu, muller de Francesc 

Casajoana, pagès de Sant Pere de Vallhonesta, per pagar un crèdit 
de 50 lliures del dot de dita Maria Daviu, a favor de Magdalena 
Valls, la seva sogra.

Llicència de venda

1682
AMH 2456/22Plet del senyor de Meca (Il·legible en grant part).*

Sense adscripció
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1682.
AMH 2456/13Exempció de curadors de Joan Cot, moliner de farina, per haver 

acabat aquest el seu període de pubertat i ser capaç d'administrar la 
seva heretat.

Emancipació de curadors

1682.01.14
AMH 2456/9Causa de capbrevació instada pels consellers de la vila de Sabadell 

contra Josep Rovira i Arnella, pagès.

Capbrevació

1682.01.19
AMH 2456/21Llicència als tutors i curadors dels pupils Sampere per manllevar 

un censal.

Llicència de venda

1682.03.10
AMH 2456/10Plica de testimonis per una causa entre Miquel Febrer, prevere 

beneficiat del Cos de Crist, i Isidre Canals i Gili, pagès de Sant 
Quirze, Francesc Ustrell i Isidre Domènec, als quals reclama 80 
lliures de pensions d'un censal.

Deute d'un censal

1682.05.11
AMH 2456/11Plica de testimonis per una causa entre Joan Alzamora, mercader 

de Barcelona, i Maria Albaret, la qual no ha fet les obres pactades 
en una casa del carrer dels Escasots.

Desnonament

1682.06.10
AMH 2456/12Joan Sans contra Josep Rovira i Arnella, paraire, reclamant-li la 

restitució d'un hort amb aigua, situat a l'Horta Novella.

Propietat i usdefruit

1683.02.22
AMH 2456/14Enquesta contra Magdalena, muller de Salvador Guitart, 

espardenyer, per agredir a cops de bastó Magdalena, muller de 
Marc Macena, bracer, a qui acusava d'haver-li pres un gerra d'oli.

Agressió a una dona

1683.03.03
AMH 2456/15Plica de testimonis per una causa entre Margarida Coll i Banús, 

vídua, i Pau Homet, pagès de Polinyà, i altres, en relació a la 
satisfacció d'un violari.

Deute d'un violari

1683.05.22
AMH 2456/16Els administradors de la confraria de Sant Joan Baptista de 

Sabadell contra Josep Alzina, pagès, a qui reclamen 6 lliures d'un 
ban en què hauria incorregut el seu fill, en haver estat escollit 
capità de dita confraria i no exercir en dit ofici.

Afers gremials
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1683.06.06
AMH 2456/17Enquesta contra els qui presumptament violaren una dona vora el 

molí d'en Fontanet.

Violació

1683.06.27
AMH 2456/18Plica de testimonis per una causa entre Josep Rovira i Arnella, 

paraire, i Feliu Salvany, cirurgià i tauler de la vila de Sabadell, 
apel·lant aquest una sentència que el condemnava a pagar 50 
lliures de l'impost de la bolla.

Deute fiscal

1683.10.05
AMH 2456/19Plica de testimonis per una causa entre els administradors de la 

causa pia fundada per Pau Salvany i Francesc Cellent, pagès de la 
parròquia de Castellar, [en relació a les pensions d'un censal].

Administració de causa pia

1684.01.20
AMH 2461/1Enquesta contra Erasme Galet, semoler de Granollers, per robar un 

burro que Domingo Callejas, soldat allotjat, havia capturat de 
Francisco Dios, comediant detingut a la presó de la vila.

Robatori d'animals

1684.03.04
AMH 2461/4Llicència a Joan Fontanet per vendre un cens de pensió anual de 4 

lliures.

Llicència de venda

1684.04.10
AMH 2461/2Pliques de testimonis per una causa entre Pau Major, rector de 

Jonqueres, i Emmanuel de Llupià , portaveu del governador, 
[sobre els drets dels delmes].

Delme

1684.05.26
AMH 2461/3Plica de testimonis d'una causa entre Josep Rovira i Arnella, Joan 

Moret i Feliu Alzina (Pràcticament il·legible).*

Sense adscripció

1684.06.14
AMH 2461/5Enquesta contra Josep Rovira i Arnella, pagès de Sabadell, per 

insultar i encarar-se amb Vicenç Artigues, prevere, quan aquest 
pretenia el cobrament de la tasca d'unes terres que dit Arnella tenia 
dins del terme de Sabadell.

Menyspreu a un clergue

1684.07.22
AMH 2456/23Enquesta contra Pau Petit per agredir amb una forca Jaume 

Serena, en negar-se aquest a treballar l'era, adduint que havia 
acabat el seu jornal.

Agressió
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1684.09.13
AMH 2461/6Plica de testimonis per una causa entre Miquel Massaguer, pagès 

de Sant Julià d'Altura, i Jaume Vidal, pagès del lloc de Montpalau, 
qui pretén les propietats de dit Massaguer

Herències

1684.10.05
AMH 2461/7Enquesta contra un tal Simon, àlies lo Sagarrenc, i Jaume Carner, 

pagès, acusats de forçar la casa de Josep Rovira i Arnella, pagès, i 
robar tres calaixos d'una arquimesa que contenia diversos objectes 
d'or i plata, així com també d'altres robatoris.

Robatori de joies

1684.10.18
AMH 2456/24Enquesta contra Jaume Carner, pagès, per fugir de la presó fent un 

forat a la paret.

Evasió de la presó

1685.01.17
AMH 2461/9Enquesta contra Joan Guasch, paraire, per clavar una bufetada a 

Esteve Trullàs, paraire, a qui recriminà que presentessin el 
benefici de Sant Roc a Jaume Busqueta en lloc d'un parent de dit 
Guasch.

Agressió

1685.01.26
AMH 2461/8Causa de capbreu instada per Josep Meca i de Cassador, noble 

resident a Barcelona, contra els hereus de Pau Feu, mercader de 
dita ciutat.

Capbrevació

1685.02.02
AMH 2461/10Enquesta contra Dionísia, muller de Maties Cirera, paraire, i Maria 

Àngela, muller de Miquel Cusí, teixidor de lli, per agredir al carrer 
de la Rosa Maria Prats, tractant-la de "bruta" i despullant-la 
violentament.

Agressió a una dona

1685.03.06
AMH 2461/11Enquesta contra Josep Roca, jove teixidor, acusat de passejar-se 

per la plaça pública armat amb dues pistoles de mida inferior a tres 
pams.

Tinença d'armes

1685.03.10
AMH 2461/12Jaume Prats, tutor de Jaume Julià,contra Joan Guasch, paraire, 

perquè aquest restitueixi una eixida que Antònia Parés estabí l'any 
1671 a Antoni Julià.

Propietat i usdefruit
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1685.03.22
AMH 2461/13Llicència a Benet Roca, fill d'Isidre Roca, per fer obres de millora 

en una casa del carrer de l'Església i nomenament de mestres de 
cases i fusters per valorar-les.

Llicència d'obres

1685.03.29
AMH 2461/15Plica de testimonis per una causa entre els germans Joan i Dionísia 

Sans i Joan Fontanet, reclamant els primers ésser declarat nul un 
acte de venda.

Herències

1685.04.01
AMH 2461/16Execució dels béns de Josep Alzina i Antoni Bover, arrendataris 

de l'hostal, a instància de la universitat de Sabadell.

Execució de béns

1685.09.01
AMH 2461/17Plica de testimonis per una causa entre Francesc Ametller i els 

cònjuges Jeroni i Magdalena Puig, sobre la propietat del mas 
Umbert, àlies Paiàs, de la parròquia de Reixac.

Propietat i usdefruit

1685.10.14
AMH 2462/1Maria Moret i Jerònima Rifós, mare i filla, contra Pau Moret, 

pagès i germà de dita Maria, en reclamació de 150 lliures de dot 
promeses per Joan Moret.

Reclamació de dot

1685.11.08
AMH 2462/3Plica de testimonis a instància de Francesca Ruis i de Calders 

contra Ramon d'Alzina, pagès de Polinyà, en reclamació de 213 
lliures d'interessos d'un censal sobre una peça de terra del lloc dit 
Canyameres, de pertinences del mas Isern.

Deute d'un censal

1685.11.13
AMH 2462/2Josep Gallart, sabater de Barcelona, marmessor dels béns que 

foren de Carles Gallart, rector de Sant Feliu, contra Domènec 
Bruguera, pagès, per un deute de 51 lliures de blat.

Deute comercial

1685.12.20
AMH 2462/5Llicència a Josep Prats, tutor dels pupils Julià, per vendre a carta 

de gràcia una peça de terra del lloc anomenat la Bassa d'en Julià.

Llicència de venda

1686.?.?
AMH 2462/15Miquel Duran, paraire, contra els hereus i successors de Pere 

Oliver, paraire, en reclamació d'unes pensions d'un censal.

Deute d'un censal
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1686.01.14
AMH 2462/7Llicència  a la Comunitat de Preveres de Sabadell per fer obres de 

millora en una casa situada a la plaça de Sant Roc, la qual posseix 
Josep Llobet, pagès.

Llicència d'obres

1686.01.18
AMH 2462/8Llicència a Pau Rojas, doctor en medicina, per fer obres al mas 

Barber de Barberà i nomenament de mestres de cases i fusters per 
visurar dites obres.

Llicència d'obres

1686.02.13[]
AMH 2462/6Plica de testimonis per una causa entre Antoni Maduixer i Josep 

Vives, pagesos de Sant Julià d'Altura, i Pau Bonaventura Bellsolà, 
en relació a la prestació d'uns censos.

Deute

1686.03.03
AMH 2462/9Visura efectuada per mestres de cases i fusters de les obres 

necessàries a la casa i rectoria de l'església, a instància del rector 
d'Isidre Farrés.

Llicència d'obres

1686.03.18
AMH 2462/10Josep Gallart, sabater de Barcelona, marmessor de Carles Gallart,  

rector  de Sant Feliu, contra Josep Cruz, cirurgià,  per un deute de 
4 lliures i 10 sous de la venda d'una quartera de blat forment.

Deute comercial

1686.05.07
AMH 2462/11Procés d'assignació de tutors i curadors als fills de Joan Alabat, 

pagès.

Assignació de tutors

1686.05.10
AMH 2462/12Enquesta contra Andreu Bosch, moliner de draps i farina, per 

robar unes arnes d'abelles que els pupils Torrella tenen prop del 
castell d'Arraona.

Robatori d'un rusc

1686.05.10
AMH 2462/20Súplica de Pau Dalmases, cavaller, perquè es faci pública crida 

d'ésser possessor dels delmes que ha comprat a carta de gràcia a 
Emmanuel de Llupià, governador del Principat.

Delme

1686.05.25
AMH 2462/13Enquesta contra Francesc Roca, bover, per agredir amb un rastell 

el propietari d'un hort, en recriminar-li aquest que hagués entrat 
uns bous al seu hort.

Agressió
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1686.06.17
AMH 2462/14Enquesta contra Jaume Julià, jove paraire, per clavar un cop de 

carda al front de Joan Prats, també paraire, quan cardaven a la 
botiga de Miquel Duran.

Agressió

1686.07.11
AMH 2462/16Trasllat a Josep Rovira i Arnella d'una enquesta intimada per la 

universitat de la vila.

Sense adscripció

1686.08.17
AMH 2462/17Exempció de la tutela i cura de Josep Llobet, fill i hereu de Josep 

Llobet, atès que ha arribat a la fi de la pubertat i és capaç 
d'administrar el seu patrimoni.

Emancipació de tutors

1686.09.28
AMH 2462/19Pliques de testimonis per una causa entre Isidre Farrés, rector de 

Sant Feliu, i Francesc Gallart, antic rector, a qui reclama que es 
faci càrrec de les despeses de les obres efectuades a la rectoria.

Obres parroquials

1686.11.14
AMH 2462/4Plica de testimonis per una causa entre els cònjuges Joan i 

Dionísia Sans, i Joan Fontanet del Pedregar, en relació [a la 
propietat i estimació d'unes peces de terra].

Propietat i usdefruit

1686.12.18
AMH 2462/18Feliu Casanoves, farmacèutic i procurador fiscal el trienni passat, 

contra Maria, vídua de Josep Arnella, pagès, en reclamació de les 
despeses ocasionades per la captura de tres homes a Mataró, 
instada pel seu difunt marit.

Deute

1687.02.25
AMH 2462/21Llicència a Pere Joan Llobet, prevere, per fer obres de millora en 

una casa de cinc portals de la placeta de Sant Roc.

Llicència d'obres

1687.03.14
AMH 2463/1Josep Baptista Fontanet, paraire, contra Maria Rovira i Arnella, 

vídua, per un deute de 18 lliures en concepte de serveis prestats.

Deute comercial

1687.04.16
AMH 2463/2Joan Cuniller, daguer de Barcelona, contra Josep Cruz, cirurgià,a 

qui exigeix la restitució d'una imatge de Nostra Senyora de la 
Concepció i un quadret  d'un portacreu, els quals tenia a penyora.

Restitució de béns
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1687.04.19
AMH 2462/22Els cònjuges Josep i Anna Maria Miralles demanen que se'ls lliuri 

còpia d'un acte de venda de tres peces de terra de Collsalarca, fet 
per Joan Rossell a Narcís Serdà, rector de Jonqueres, l'any 1649.

Devolució de documents

1687.05.05
AMH 2463/3Enquesta contra Esteve Trullàs, paraire, per infamar públicament 

al Raval la muller de Miquel Duran, tractant-la de desvergonyida, 
bagassa i bruixa i acusar-la de ser la causant de la malaltia del seu 
fill.

Calúmnies

1687.05.09
AMH 2463/4Llicència al prevere Miquel Pinós per fer obres en una casa amb 

eixida i dos portals situada a la placeta de Sant Roc i visura i 
memorial de dites obres fet per Joan Finer i Joan Tramulles, 
mestres de cases, i Pau Asbert i Joan Vallcorba, fusters.

Llicència d'obres

1687.07.11
AMH 2463/5La Comunitat de Preveres de Sabadell contra Maurici Finer, 

mestre de cases natural de Piera i pretès germà de Joan Finer, en 
reclamació de l'herència de dit Joan Finer.

Herències

1687.07.15
AMH 2463/6La Comunitat de Preveres de Sabadell contra Francesc Aurell,  

procurador dels consellers de la vila, en reclamació de 60 lliures 
reconegudes en una pòlissa.

Deute

1687.07.31
AMH 2463/7Maria Bulló, vídua de Joan Finer, mestre de cases, contra Maurici 

Finer, també mestre de cases i pretès germà de Joan Finer.

Herències

1687.11.27
AMH 2463/9Pau Rojas, doctor en medicina, i Jacint Pons, propietari i masover 

del mas Barber de Barberà, contra la universitat de Sabadell, per 
haver imposat un ban per entrar un ramat dins el terme de 
Sabadell, essent part de dit mas del terme de Sabadell.

Jurisdicció

1688.03.16
AMH 2463/10Josep Peig, paraire, contra Domènec Prats, també paraire,  per un 

deute de 27 lliures d'uns comptes reconeguts en un albarà.

Deute comercial
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1688.03.23
AMH 2463/11Plica de testimonis entre Jaume Torres, pagès, i Jaume Fàbrega, 

notari de Barcelona, instant el primer que sigui prorrogada una 
execució de béns fins que no es liquidi el valor de mobles i llibres 
que dit notari rebé del prevere Miquel Ballessà.

Execució de béns

1688.05.21
AMH 2463/12Jaume Julià sol·licita ser emancipat de la tutoria de Josep Prats, 

atès que ja té vint-i-tres anys i és capaç d'administrar el seu 
patrimoni.

Emancipació de tutors

1688.07.15
AMH 2463/13Josep Prats, pagès, tutor i curadors dels fills de Joan Julià, sastre, 

contra Jaume Julià, per tal d'ésser mantingut en l'administració de 
la seva tutela fins que no s'hagi donat compte d'aquella i pagat el 
relicte.

Emancipació de tutors

1688.08.27
AMH 2463/14Joan Sanmiquel, procurador de Joan Corbera, religiós del convent 

de Santa Caterina de la ciutat de Barcelona, contra Antoni Brossa, 
corder, per un deute de 52 lliures relatiu a la compra de 7 quintars 
de cànem.

Deute comercial

1688.09.03
AMH 2463/15La Comunitat de Preveres de Sabadell contra Lluís Miró, pagès, 

en reclamació de 15 lliures corresponents a  tres pensions d'un 
censal, el qual fou creat l'any 1671 per Jerònima Miró per la 
institució de quinze misses.

Deute d'un censal

1688.09.24
AMH 2463/16Enquesta contra Pere Roca i Josep Milleres, teixidors de llana i lli 

respectivament, per tirar dos cops de còdol a Pere Ruhis, mestre 
gerrer de Barcelona, en recriminar-los aquest que fessin mofa 
d'haver estat a la presó.

Agressió

1689. 07.20
AMH 2463/22Enquesta contra Valentí Escorsell, fadrí pagès, acusat de pretenir 

assassinar Francesc Carpuncí, treballador francès, essent-ne 
presumptes inductores Caterina i Margarida Vallcorba, muller i 
sogra de dit Carpuncí.

Assassinat frustrat
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1689.03.02
AMH 2463/18Sebastià Borrell, pagès de Sant Pau de Riu-sec, i Joan Banús, 

pagès de Cerdanyola, tutors i curadors de Maria Banús, donzella, 
supliquen que sigui adjudicada a dita Maria la universal heretat de 
Pere Torrella, prevere.

Mort "ab intestato"

1689.03.24
AMH 2463/19Els administradors de la Confraria de Sant Joan Baptista contra 

Feliu Rovira i Arnella, pagès, per tal que pagui la pena de 3 lliures 
que li fou imposada per no haver acceptat l'ofici de portar el 
misteri de dita confraria el dijous sant.

Afers gremials

1689.07.08
AMH 2463/20Llicència a Marc Massena, pagès, per fer obres en una casa situada 

darrera les muralles i visura de dites obres.

Llicència d'obres

1689.07.14
AMH 2463/21Enquesta contra Francesc Casajoana, pagès, per voler matar M. 

Angela Santasusanna, donzella, per haver aquesta tingut raons 
amb Emerentiana Casajoana, germana de dit Francesc.

Assassinat frustrat

1689.07.23
AMH 2463/23Procés d'exempció de la curadoria de Pau Codina, paraire, atès que 

té ja vint-i-quatre anys i és capaç d'administrar el seu patrimoni.

Emancipació de tutors

1689.08.27
AMH 2463/24Pau Rojas contra Josep Pareller, ambdós doctors en medicina, per 

tal que el segon signi la revenda d'una casa i un hort del carrer de 
Sant Quirze i deixi vàcua la possessió de dita casa i hort.

Incompliment de contracte

1689.09.16
AMH 2463/25Procés de taxació d'aliments dels pupils Torrella.

Prestació d'aliments

1690.02.15
AMH 2464/1Plica de testimonis en la causa entre els curadors de Jaume Miquel 

i Josep Llobet,  hereu i successor de Feliu Llobet.

Sense adscripció

1690.03.08
AMH 2464/2Exempció de la curadoria de Joan Casalí, atès que aquest ja ha 

complert divuit anys, és casat i amb fills i és capaç d'administrar el 
seu patrimoni.

Emancipació de curadors
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1690.06.02
AMH 2464/3Joan Llobet, prevere, marmessor del testament de Miquel Pinós, 

també prevere, contra Josep Alzina, pagès, en reclamació de 18 
lliures que li prestà.

Deute d'un préstec

1690.06.13
AMH 2464/5Plica de testimonis per una causa entre Josep Santol, paraire, i 

Antoni Bover, pagès, corroborant el primer la provisió de 
sobresseïment feta pel jutge de reclams.

Execució de béns

1690.06.23
AMH 2464/6Llicència a Francesc Anisant, apotecari, per a apropiar-se dels 

mobles de Francesc Guerra, prevere difunt, fer-ne encant i així 
poder liquidar un deute de medecines contret per dit Guerra.

Adjudicació de béns

1690.06.26
AMH 2464/4Subrogació dels tutors dels fills de Jaume Turull, corder, per 

defunció de Francesc Turull, i substitució d'aquest per Josep 
Turull.

Subrogació de tutors

1690.11.10
AMH 2464/7Josep Prats, pagès, contra Jaume Julià, paraire, per tal que li 

retorni els mobles que dit Julià té a casa seva i les despeses 
ocasionades per raó de la seva curadoria.

Comptes de tutoria

1690.11.13
AMH 2464/8Assignació de curadors dels béns de Ramon Roqueta, paperer, a 

favor de Joan Sanmiquel, teixidor.

Assignació de curadors

1690.12.09
AMH 2464/9Llicència a Jerònima Rifós per manllevar un censal per valor de 

400 lliures.

Llicència de venda

1691.03.30
AMH 2464/15Josep Artigues, pagès, contra Pere Joan Sales, també pagès, per 

incomplir la promesa de compra d'una casa del carrer del Pedregar.

Incompliment de contracte

1691.05.16
AMH 2464/16Diversos creditors contra Joan Sanmiquel, teixidor i curador dels 

béns que foren de Ramon Roqueta, paperer de Barberà.

Deute comercial

1691.08.11
AMH 2464/14Jaume Julià, pagès, en apel·lació d'una execució instada per Josep 

Prats, bracer, a causa d'un dèbit de 8 lliures de l'arrendament de 
l'aiguardent i el tabac que dit Prats satisfé a la vila.

Arrendaments comunals
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1691.09.18
AMH 2464/17Plica de testimonis entre Isidre Cuyàs, rector de Sant Quirze, i 

Isidre Cuyàs, Prior de Terrassa, sobre els drets de delme i 
primícies del mas Pla de Sant Feliu de Vilamilanys, propietat de 
Feliu Torres i Falguera.

Delme

1691.10.15
AMH 2464/13Enquesta contra Bartomeu Gornés, natural de Perpinyà, per haver 

comès diferents robatoris, entre els quals al mas Lletget, propietat 
de Pedro Planella, i a la casa de la rectoria.

Bandolerisme

1691.10.24
AMH 2464/10Plica de testimonis a instància de la Confraria de Sant Joan contra 

Feliu Rovira i Arnella, pagès, sobre el dret d'empenyorar els 
macips que refusen l'exercici d'un càrrec en dita confraria i d'exigir 
i cobrar 2 sous a tots els fadrins majors de 14 anys.

Afers gremials

1691.12.07
AMH 2464/11Antoni Bover, sastre, contra Ramon Sampsó, fuster, com a 

fidejussor de Joan Gambús i Borrell, pagès de Sant Julià d'Altura, 
per un deute de 10 lliures.

Deute

1691.12.11
AMH 2464/12Apel·lació de Josep Santol, paraire, de la sentència de la causa 

aportada contra dit Santol per Joan Francí, mestre de cases, per un 
deute de 3 lliures i 6 sous.

Deute comercial

1692.02.18
AMH 2465/3Llicència a Pere Torres, pagès, per manllevar un censal i així 

poder alimentar la seva família i pagar les soldades dels mossos.

Llicència de venda

1692.02.23
AMH 2465/1Feliu Salvany, cirurgià, contra els béns de Ramon Roqueta, 

paperer, per un deute d'onze lliures per serveis prestats.

Honoraris professionals

1692.03.[]
AMH 2464/18Testimoni de Joan Sanmiquel, teixidor, sobre el robatori de peixos 

dels safareigs del convent dels Caputxins.

Robatori en un convent

1692.04.18
AMH 2465/4Josep Sala, pagès, contra Francesc Estop, teixidor, en reclamació 

de 7 dobles del preu d'un matxo que li va llogar.

Deute d'un lloguer
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1692.07.12
AMH 2465/5Llicència a Paula Gay per vendre diferents peces de drap i altres 

béns i així poder satisfer els deutes contrets pel seu difunt marit.

Llicència de venda

1693.02.05
AMH 2465/6Assignació de tutors i curadors de Maria Calvet i llicència a dits 

tutors per vendre una casa del raval de Manresa i altres béns.

Assignació de tutors

1693.05.06
AMH 2465/7La universitat de Sabadell contra Josep Santol, paraire, i Pere Joan 

Vallcorba, fuster, per tal que reedifiquin dos casalots en estat 
ruïnós del carrer de Gràcia.

Disciplina urbanística

1693.05.18
AMH 2465/8Feliu Salt, sastre, contra Antoni Beda, també sastre, en reclamació 

de 7 lliures per la confecció d'uns vestits per a una companyia de 
soldats de cavall.

Deute comercial

1693.10.07
AMH 2465/9Maria Feu, vídua de Josep Albaret, mercader de Barcelona, contra 

Jaume Mora, ferrer de Barcelona, per no pagar el lloguer ni fer les 
obres necessàries en una casa situada als Escasots.

Deute d'un lloguer

1694.09.07
AMH 2465/10Miquel Montserrat, pagès i traginer de Terrassa, i arrendatari del 

dret de vendre glaç a dita vila, contra Domènec Bruguera, pagès, 
per no complir aquest el pacte de mútua ajuda signat entre ells.

Incompliment de contracte

1694.10.16
AMH 2465/11Josep Vives, obtentor de la Capellania de Tots Sants, contra Pere 

Joan Salt, boter, Ramon Formosa i altres, perquè aquests 
capbrevin les cases que tenen per dita Capellania i paguin les 
anyades degudes.

Capbrevació

1694.10.20
AMH 2465/12Assignació de Josep Cruz, cirurgià, com a curador dels béns de 

Francesc Turull.

Assignació de curadors

1694.12.20
AMH 2465/13Enquesta contra Francesc Estop, teixidor, per agredir,  insultar i 

amenaçar Francesc Liger, jove teixidor, el qual havia deixat la 
casa de dit Estop perquè li pagava poca soldada.

Agressió
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1695.08.03
AMH 2465/15Assignació de tutors i curadors als fills de Joan Tramulles, mestre 

de cases.

Assignació de tutors

1695.09.09
AMH 2465/14Llicència als tutors i curadors dels béns dels fills d'Antoni Sales, 

pagès, per vendre una casa del carrer de Manresa.

Llicència de venda

1695.12.19
AMH 2465/16Assignació de Joan Casalí, paraire, com a tutor dels fills de Joan 

Gasch, moliner.

Assignació de tutors

1696.01.16
AMH 2465/17Joan Oriach, pagès de Jonqueres, i la seva muller Marianna 

Borgonyó, contra M. Àngela Amat, perquè aquesta deixi vàcua 
una peça de terra del mas Borgonyó.

Desnonament

1696.01.26
AMH 2465/2Procés d'excempció de la tutela de Joan Salvany, fill i hereu de 

Feliu Salvany, cirurgià.

Emancipació de tutors

1696.03.20
AMH 2465/18Procés d'exempció de tutors i curadors de Dionís Gasch, jove 

paraire.

Emancipació de tutors

1696.04.02
AMH 2465/19Assignació de curadors dels béns de Jacint Cellent, jove sabater 

emigrat a les Índies, sol·licitada pel seu germà Francesc.

Assignació de curadors

1696.08.08
AMH 2465/20Testimonis sobre el bon llinatge de Miquel Manent, novici del 

convent de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron de Barcelona, per tal 
de ser admès en dit convent.

Neteja de sang

1696.09.19
AMH 2465/21Enquesta contra Pere Pau Sales, bracer, i la seva muller Marianna, 

acusats d'estar en possessió de carbasses i hortalisses robades.

Robatori d'aliments

1696.10.05
AMH 2465/22Joan Varés, procurador de Maria Duran, muller de Joan Soler, 

contra Josep Duran, treballador i administrador de l'hospital dels 
pobres de la vila, en reclamació de 190 lliures de dot degudes per 
Magdalena, la seva mare.

Reclamació de dot
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1696.12.01
AMH 2465/23Procés d'exempció de tutors i curadors de Francesc Rifós i 

Bogunyà.

Emancipació de tutors

1697.03.29
AMH 2465/24Procés d'adjudicació dels béns que foren de Joan Oliver, teixidor, 

a favor de Jaume Vaquer, nét d'Antònia Gay, germana de dit 
Oliver.

Mort "ab intestato"

1698.08.23
AMH 2466/1Joan Mimó, pagès, contra els tutors de Pau Argemir, per tal que 

firmin una àpoca per la quantitat de 100 lliures, corresponent al 
que va rebre Feliu Argemir a compte del dot de la seva muller 
Teresa, germana de dit Mimó.

Restitució de dot

1698.10.03
AMH 2466/14Articles presentats per Teresa Sanmiquel, muller de Feliu Dosta, 

en la causa contra Caterina Casentres, per tal que deixi l'usdefruit 
dels béns que foren de Bertran Casentres.

Propietat i usdefruit

1698.11.05
AMH 2466/2Josep Artigues, corder, contra Marianna Roura, vídua, en 

reclamació de 3 lliures corresponents a les despeses ocasionades 
per sembrar i llaurar un camp de la Creu Alta, no havent estat 
avisat per dita Roura que s'abstingués de fer-ho.

Conflictes agraris

1699.02.18
AMH 2466/3Plica de testimonis de la causa del Col·legi de Sant Pere Nolasc de 

Barcelona contra Josep Puig i Catà, metge de Mataró, en 
reclamació de 540 lliures per no haver millorat un censal.

Millora d'un censal

1699.04.27
AMH 2466/4Llicència a Dionís Gasch, paraire, per manllevar 50 lliures a favor 

d'un censal mort, per tal de poder satisfer els seus deutes.

Llicència de venda

1699.07.05
AMH 2466/5Enquesta als germans Francesc, Joan i Josep Salvatella, per 

emportar-se, forçant i malmetent un pany, els mobles que dit 
Francesc tenia a casa de Carles Amat, on habitava.

Danys a la propietat

1699.07.17
AMH 2466/6Exempció de tutors i curadors de Francesc Anisant, jove apotecari, 

per tenir aquest disset anys i ser capaç d'administar el seu 
patrimoni.

Emancipació de tutors
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1699.07.24
AMH 2466/7Paula Avellaneda contra Bartomeu Joncar, pagès, antic gendre de 

dita Paula, per tal que li restitueixi 50 lliures que va aportar la seva 
filla en dot i els vestits que va rebre dit Joncar.

Restitució de dot

1699.09.01
AMH 2466/8Marianna Alemany, vídua, contra Joan Fontanet, oller, en 

reclamació de 3 dobles en or, equivalent a 16 lliures i 10 sous, que 
dita Alemany prestà a dit Fontanet.

Deute d'un préstec

1699.09.18
AMH 2466/9Pau Bruguera, pagès, i la seva muller Dorotea Fau contra 

Margarida, vídua de Josep Prats, sobre la propietat de dues cases 
del carrer de Sant Quirze, que abans foren d'Agustí Bru, rebesavi 
de dita Dorotea.

Propietat i usdefruit

1699.09.23
AMH 2466/11Llicència als tutors i curadors del pupil Bru i Llanguiró per 

manllevar un censal per la quantitat de 137 lliures, i així poder 
satisfer el dot de Teresa Llanguiró, mare de dit pupil.

Llicència de venda

1699.10.27
AMH 2466/10Bartomeu Joncar, pagès, contra els cònjuges Avellaneda, 

impugnant la seva demanda de restitució del dot de la seva filla.

Restitució de dot

1699.10.30
AMH 2466/12Josep Gambús i Borrell, pagès de Sant Julià d'Altura, contra Josep 

Sanmiquel i Isidre Burriol, ambdòs teixidors, per haver-li pres 
feixos de buscalls.

Robatori de llenya

1699.11.03
AMH 2466/13Testimonis sobre l'ascendència de Pau Rodés, jove argenter de 

Barcelona, per tal de poder ingressar a la confraria de Sant Eloi de 
Barcelona.

Neteja de sang

1700
AMH 2197/1Maties Amat, botiguer, contra Josep Palmers, serraller, i Isidre 

Aluja, pagès, sobre la propietat de quatre basses.

Propietat i usdefruit

1700.01.08
AMH 2197/22Apel·lació de Josep Artigues, corder, a un manament del 

procurador fiscal, segons el qual dit Artigues no podia alterar el 
camí que anava de Sabadell a la casa d'en Font del Pla, pel qual 
discorren les aigües del portal d'en Vidal.

Alteració de camins
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1700.03.01
AMH 2197/25Els regidors de la vila contra Josep Artigues, corder, qui pretén 

modificar un camí públic que comunica la vila amb Cerdanyola i 
passa per la bassa dita d'en Julià i el forn d'en Llanes.

Alteració de camins

1700.03.27
AMH 2197/3Joan Cot i Parets, pagès de Caldes de Montbui, contra els tutors i 

curadors dels pupils Torrella, reclamant 300 lliures corresponents 
al dot que aportà Elena Cot, primera muller de Jacint Torrella.

Restitució de dot

1700.06.10
AMH 2197/6Josep Ustrell, pagès de Sant Julià d´Altura, contra Gabriel Amat, 

oller, en reclamació de 170 lliures i unes cases i un forn de coure 
obra del raval, tot el qual fou aportat en dot per Marianna Ustrell a 
Gabriel Amat.

Restitució de dot

1700.12.03
AMH 2197/4Enquesta contra Josep Santol per agredir a bastonades Josep Roca, 

pastor, el ramat del qual havia pasturat en un camp de dit Santol.

Agressió

1701.02.13
AMH 2197/2Antoni Burch, pagès de Caldes de Montbui, i Paula Serrats i 

Burch, vídua, contra Antic Alabat, abaixador, en reclamació del 
dot de Marianna Burch, muller que fou de dit Alabat.

Restitució de dot

1701.06.03
AMH 2197/5Plica de testimonis de la causa entre Maria Rovira i Arnella i Pau 

Nicolau i altres, sobre la propietat del mas Llauradó de Cardedeu.

Propietat i usdefruit

1701.08.05
AMH 2197/23Enquesta contra Bartomeu Palmers, teixidor, per haver clavat una 

bastonada al cap a Feliu Rovira, pagès.

Agressió

1701.08.05
AMH 2197/8Enquesta contra Onofre Palmers, paraire, per maltractar de paraula 

i amenaçar Paula Rovira.

Amenaces

1701.09.21
AMH 2197/9Dionísia Savinyac, muller de Domènec Pasqual, teixidor de lli, 

contra Joan Viloca, pagès, en reclamació del lloguer d'una casa 
situada davant de l'església.

Deute d'un lloguer

1701.09.24
AMH 2197/10Enquesta contra Joan Rovira, pagès, per agredir a cops de puny i 

amb un còdol Rafael Alemany, jove abaixador.

Agressió
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1701.10.11
AMH 2197/24Joan Turell i Teresa Cruz contra Josep Cruz, cirurgià, per tal que 

pagui la part que els correspon per dret de legítima dels béns de 
Rafael Cruz, i el mateix pel que fa Francesc Gaxigas, paraire de 
Balsareny, i la seva muller Victòria Cruz.

Herències

1702.02.07
AMH 2197/12Assignació de Josep Mainou com a tutor i curador dels fills de 

Josep Prats, i llicència a dit Mainou per establir dos patis, atesa la 
manca de diners per complir l'ordre dels consellers de tapiar-los.

Llicència de venda

1702.03.08
AMH 2197/14Llicència a Onofre Sayol, paraire, per fer obres de millora en una 

casa del carrer de la Rosa i nomenament d'experts.

Llicència d'obres

1702.05.20
AMH 2197/16Enquesta contra Ramon Formosa i Antoni Llunell, ambdós 

paraires, per agredir Bonaventura Sales, paraire, que tocava la 
guitarra de dit Formosa a la capella de Sant Iscle.

Agressió

1702.06.03
AMH 2197/13Plica de testimonis sobre l'ascendència de Pau Pareller, jove 

negociant, per tal d'ésser admès a la Confraria de Corredors 
d´Orella.

Neteja de sang

1702.10.03
AMH 2197/11Josep Peig, paraire, contra Josep Sanmiquel, teixidor,  en 

reclamació de 50 lliures degudes per la compra d'un drap.

Deute comercial

1702.10.03
AMH 2197/15Enquesta contra Josep Mimó, treballador, per usurpar i malmetre 

part d'una peça de terra de Jaume Puigjaner, situada a Riutort.

Usurpació de terres

1702.12.11
AMH 2197/7El procurador de l'abadia i convent de Santa Elisabet de Barcelona 

contra el notari Joan Baptista Asbert, reclamant un deute de 40 
lliures.

Deute d'un censal

1703.01.31
AMH 2197/18Denúncia de Pau Argemir, pagès, sobre el fet que algú disparà 

contra ell.

Agressió amb arma de foc

1703.01.31
AMH 2197/19Enquesta contra Antoni Mascors, adroguer que habita a Sabadell, 

per fugir de la presó, foradant la paret.

Evasió de la presó
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1703.06.26
AMH 2197/20Francesc Cellent, corder de Granollers, contra Victòria Armengol, 

per tal que desocupi els béns que foren de Jacint Cellent, emigrat a 
les Índies.

Herències

1703.09.05
AMH 2197/17Feliu Rovira i Arnella, paraire, contra els cònsols de la Confraria 

de Paraires, en apel·lació d'una resolució que obligava a pagar 6 
sous per cada drap que entrés a la casa del general de la ciutat de 
Barcelona.

Afers gremials

1703.09.20
AMH 2197/21Fragment d'una plica de testimonis contra Pere Joan Salt i Josep 

Turull per tal que donguin compte de l'administració d'una tutoria.

Comptes de tutoria

1704.07.03
AMH 2198/1Francesc Lleonart, paraire de Barcelona, contra Jaume Puiggener, 

Josep Peig i Jacint Font, per tal que paguin 105 lliures de la venda 
d'unes llanes.

Deute comercial

1704.08.30
AMH 2198/5Joan Aurell, pagès del terme de Terrassa, contra Feliu Bolsós, 

Marià Serra, Maties Cirera i Jaume Costa, reclamant que li paguin 
els porcs que li compraren.

Deute comercial

1704.09.22
AMH 2198/2La Confraria de Sant Jaume i Santa Llúcia, dels oficis de sastres i 

corders de Sabadell, contra Josep Alabat, corder, per tal que tanqui 
una de les dues botigues que regenta, atès que no ho permeten les 
ordenances de dites confraries.

Afers gremials

1704.10.24
AMH 2198/3Fèlix Salt i altres sastres de la vila de Sabadell contra els 

administradors de la Confraria de Sant Jaume i Santa Llúcia, per 
tal que s'abstinguin de continuar la causa contra Josep Alabat.

Afers gremials

1704.11.27
AMH 2198/4Llicència a Pere Joan Salt, boter, per fer obres de millora en una 

casa de la seva propietat del raval de Fora i nomenament d'experts 
perquè valorin dites obres.

Llicència d'obres
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1705.01.30
AMH 2198/7Plica de testimonis emanades del batlle general de Catalunya a 

instància de Pere de Fizes, castlà de Terrassa, en la causa contra 
ell instada per Mància i Josep Bru, mare i fill, sobre el dret de pas 
pel camp dit de les Figueres.

Servitud de camí

1705.05.29
AMH 2198/6Pere Joan Tramulles, mestre de cases, contra Josep Peig, paraire, 

sobre la propietat d'unes cases dites d'en Tramulles, situades al 
carrer que va de la plaça a l'església.

Propietat i usdefruit

1705.10.26
AMH 2198/8Enquesta sobre l'assassinat de Josep Maspons, paraire, comès per 

Josep Corrons, nunci de la vila.

Assassinat

1706.09.10
AMH 2198/14Procés de segrest dels béns de Josep Sayol, paraire, a instància de 

Pau Gay, pagès, Damià Font, botiguer, Jacint Font, paraire, i Pau 
Costa, farmacèutic.

Segrest de béns

1706.10.08
AMH 2198/16Testimonis demanats per Feliu Rovira i Arnella als retorcedors i 

teixidors sobre la qualitat dels draps fabricats per dit Arnella.

Afers gremials

1706.11.05
AMH 2198/15Joan Crous, paraire, contra Esteve Vidal, pagès, per tal que li 

retorni dues fures que per encàrrec de dit Crous comprà a Josep 
Barata, pagès de Matadepera.

Deute comercial

1706.11.08
AMH 2198/13Enquesta contra Victòria, muller de Jaume Vila, pagès, per tractar 

públicament de bagassa Maria Rosa Salvatella.

Calúmnies

1706.11.19
AMH 2198/10Josep Cruz, cirurgià, contra Josep Peig, paraire, en reclamació del 

compte d'una cura efectuada per Josep Cruz, pare de l'agent.

Honoraris professionals

1706.11.26
AMH 2198/11Assignació de tutors i curadors als fills de Pere Joan Tramulles, 

mestre de cases.

Assignació de tutors

1706.12.17
AMH 2198/9Pau i Josep Rojas, doctors en medicina, i Narcís Casanoves, 

farmacèutic, contra els tutors i curadors dels béns de Paula Llobet, 
en reclamació d'un compte de medecines i serveis prestats.

Honoraris professionals
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1706.12.20
AMH 2198/12Feliu Bolsós, teixidor, contra Francesc Vaquer, cirurgià, i Josep 

Alzina, oller, tutors de Paula Llobet, en reclamació de 16 lliures 
degudes per Francesc Llobet quan aquest i dit Bolsós regien 
l'arrendament de la imposició de la vila.

Arrendaments comunals

1707.01.07
AMH 2199/1Testimonis demanats pels consellers i universitat de la vila de 

Sabadell sobre la població, el nombre de cases i la insuficient 
extensió del terme municipal.

Població i nombre de cases de Sabadell

1707.01.15
AMH 2199/2Assignació de tutors i curadors de Josep Mimó i llicència a dit 

pupil per vendre un censal que li permeti pagar als creditors.

Assignació de tutors

1707.01.29
AMH 2199/13Josep Serra i Albareda, pagès, contra els cònjuges Selves i 

Casanoves, per tal que renunciïn a les seves pretensions sobre els 
béns que foren de Lluís Albareda.

Herències

1707.02.05
AMH 2199/11Josep Rojas, doctor en medicina i procurador del seu pare Pau 

Rojas, també doctor, contra Marianna Ribatallada, en reclamació 
de 30 lliures degudes per serveis prestats al seu difunt marit.

Honoraris professionals

1707.02.25
AMH 2199/12Feliu Turull, paraire, contra Isidre Aluja, pagès, per tal que firmi 

una acta de venda perpètua que acordaren, corresponent a part 
d'una casa amb la qual dit Turull pretenia ampliar una botiga.

Incompliment de contracte

1707.04.15
AMH 2199/15Denúncia de Feliu Bolsós, paraire, contra Agustí Ridort, a qui 

acusa d'haver-li robat llana quan s'hostatjava a casa seva.

Robatori de llana

1707.05.06
AMH 2199/8La Confraria de Teixidors de Llana de la vila de Sabadell 

sol·liciten al procurador reial que revoqui l'alça de les penyores 
imposades a Bartomeu Palmers i altres confrares per haver 
infringit les ordenances de la confraria.

Afers gremials

1707.05.07
AMH 2199/6Marina Daviu, muller de Francesc Artigues, contra Josep 

Sanmiquel, curador dels béns que foren de Pau Daviu, pare de dita 
Marina, per 151 lliures de dot.

Restitució de dot
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1707.06.11
AMH 2199/10Plica de testimonis a instància de Feliu Rovira i Arnella, pagès, en 

la causa contra Josep Rovira i Arnella, religiós de l'orde de Nostra 
Senyora de la Mercè.

Sense adscripció

1707.07.07
AMH 2199/5Maria Casalí, vídua de Josep Sayol, paraire, contra Joan Casalí, 

paraire, per tal que li sigui adjudicada la meitat de l'herència del 
seu pare, Josep Casalí.

Herències

1707.07.22
AMH 2199/7Enquesta contra Feliu Bolsós, teixidor, per dir males paraules i 

voler tirar un còdol a Gertrudis Fontanet.

Amenaces

1707.09.02
AMH 2199/14Josep Alabat, corder, contra Maria Costa, vídua de Jaume Costa, 

ferrer, per tal que satisfaci les obligacions contretes quan el seu 
marit exercí la tutela de dit Alabat.

Comptes de tutoria

1707.09.30
AMH 2199/4Josep Arol, teixidor de lli, procurador de Victòria Parés, donzella 

de Barcelona, contra Pere Joan i Antoni Salvatella, ambdós 
pagesos casats amb sengles germanes Parés, per tal que paguin 
part de l'herència que li correspon.

Herències

1707.10.15
AMH 2199/9Exempció de curadors de Francesc Savinyac, ferrer, els quals li 

foren assignats per la seva condició d'alcohòlic.

Emancipació de curadors

1707.11.05
AMH 2199/3Els cònjuges Agustí i Marianna Ridort contra Pere Joan Calfapé, 

teixidor, sol·licitant llicència per a encantar els béns que foren de 
Tomàs Ribatallada, avi de dit Calfapé i primer marit de dita 
Marianna.

Llicència d'encant

1708.01.28
AMH 2200/5Llicència als tutors de Paula Llobet i Torrents per vendre un hort i 

així satisfer els deutes contrets.

Llicència de venda

1708.03.20
AMH 2200/11Adjudicació dels béns que foren de Pere Salvany, paraire, a favor 

de Joan Salvany, prevere resident a Barcelona.

Adjudicació de béns
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1708.05.12
AMH 2200/9Procés de testimonis instat per Francesc Lleonart, paraire de la 

ciutat de Barcelona, contra Jaume Puigjaner, Josep Peig i Jacint 
Font, per un deute de 400 lliures d'una venda de llana.

Deute comercial

1708.05.17
AMH 2200/4Assignació de tutors i curadors als fills de Jaume Rigalt.

Assignació de tutors

1708.05.25
AMH 2200/10Pau Gay, pagès, contra Josep Formosa, procurador de Maria, 

vídua de Josep Sayol, paraire, reclamant 89 lliures reconegudes en 
un albarà.

Deute comercial

1708.05.25
AMH 2200/6El procurador de Maria Sayol, vídua de Josep Sayol, paraire, 

contra Josep Formosa, botiguer, per un deute d´uns comptes de 
medecines.

Despeses de medecines

1708.06.05
AMH 2200/13Pau Costa, farmacèutic, contra Marianna Ridort, muller en 

primeres núpcies de Tomàs Ribatallada, en reclamació de 60 
lliures degudes d'un compte de medecines.

Despeses de medecines

1708.07.16
AMH 2200/12Francesc Rifós i Bogunyà, pagès, i Joan Amat, botiguer, contra la 

universitat de Sabadell, recorrent la resolució que els obligava a 
jurar i denunciar la pastura de ramats forasters dins el terme.

Pastura de ramats foratsers

1708.07.25
AMH 2200/2Enquesta contra Emanuel Dorado, natural de València, per robar 

de la parada de Macià Amat, botiguer de teles.

Robatori d'un drap

1708.07.25
AMH 2200/7Enquesta contra Ramon Font del Pla, pagès, i el seu mosso 

Francesc Argemir, per agredir a cops de puny i bastonades Lluís 
Miró, pagès, que havia sortit en defensa dels seus néts, en ésser 
increpats per la muller de dit Font.

Agressió

1708.07.30
AMH 2200/3Els consellers de la vila contra Francesc Rifós i Bogunyà, 

reclamant la pena de 50 lliures imposades per no haver volgut 
jurar una resolució del consell.

Deute fiscal
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1708.08.04
AMH 2200/8Exempció de Macià Amat, botiguer, de la tutela i cura de Joan 

Oriach.

Emancipació de tutors

1708.08.07
AMH 2200/1Antoni Dosa, serrador de Sornach, bisbat de Llemotges, denuncia 

Francesc Carner per haver-lo amenaçat de mort i tractat de gavatx 
en no voler donar-li un ral de vuit.

Amenaces

1708.10.12
AMH 2200/25Plica de testimonis entorn dels comptes de Francesc Pau i 

Salvador Broquetes, apotecaris de Caldes.

Deute comercial

1709.01.05
AMH 2200/28Denúncia de Pau Llonch, pagès, als soldats que escapçaven els 

roures de la heretat de Sant Nicolau per fer llenya.

Robatori de llenya

1709.03.16
AMH 2200/29Testimonis sobre unes gallines que Josep Moixí comprà a unes 

gitanes.

Sense adscripció

1709.04.04
AMH 2200/30Maria Sanmiquel, vídua, denuncia als cònjuges Jaume i Paula 

Capdevila per agredir-la a cops i puntades de peu en voler endur-
se uns mobles que tenia dipositats a casa seva.

Agressió a una dona

1709.06.01
AMH 2200/21Pau Buixó, pagès i pastor de Santa Perpètua, denuncia que ha estat 

ferit greument d'un tret quan era a les costes del mas Roqueta.

Agressió amb arma de foc

1709.12.03
AMH 2200/23Josep Roca, pastor, denuncia que ha estat agredit a bastonades, 

havent tingut anteriorment raons amb Josep Santol.

Agressió

1709.12.16
AMH 2200/14Plica de testimonis a instància d'Antiga, vídua de Joan Folch, 

pagès, en la causa contra els cònjuges Lluís i Eulàlia Aluja, gendre 
i filla seva, per tal que satisfacin les prestacions anuals que 
consignà Joan Baptista Folch al seu testament.

Herències
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1710.
AMH 2200/24Documents sobre el plet entre Pere Casajoana, pagès de la 

parròquia de Vacarisses, terme de Rellinars, i la Comunitat de 
Preveres de Sabadell, entorn d'una disposició testamentària de 
Miquel Casajona, segons la qual deixava a la Comunitat dos 
censals.

Herències

1710.??
AMH 2200/26Fragment d'una plica de testimonis d'una causa aportada contra 

Josep Barata.

Sense adscripció

1710.01.30
AMH 2200/19Enquesta sobre l´assasinat del soldat Joan Pol, el cos del qual fou 

trobat al lloc dit de la Roureda, al mas Lletget del terme de 
Sabadell.

Assassinat d'un soldat

1710.01.31
AMH 2200/18Plica de testimonis a instància del marquès Meca en la causa 

contra Gabriel Juliana i altres, per raó d'unes quantitats del lluïsme 
de dues peces de terra, les quals són en alou i directe senyoria del 
marquès de Meca.

Lluïsmes

1710.01.31
AMH 2200/20Enquesta contra Isidre Fadó.

Sense adscripció

1710.04.09
AMH 2200/15Enquesta contra Jacint Salt, paraire, acusat  d'haver-se endut un 

drap, el qual era en custòdia fins que fos visurat per comprovar si 
reunia la qualitat exigida per la confraria de paraires.

Frau

1710.09.17
AMH 2200/17Enquesta contra Francesc Carner i Jaume Moragues per disparar 

contra el lloctinent i el porter reial, els quals el volien arrestar per 
haver ferit greument Jeroni Martí, treballador.

Agressió a l'autoritat

1710.11.28
AMH 2200/16Ramon i Josep Cabanyes, pare i fill, contra Josep Peig, Jaume 

Puigjaner i Jacint Font, demanant que li siguin restituïts els béns 
que foren d´Onofre Parés, tutor de Ramon Cabanyes, i els comptes 
de l'administració de dita tutela.

Comptes de tutoria

1711.02.28
AMH 2201/26Denúncia de Ramon Formosa, jove paraire, agredit per uns soldats 

allotjats a la vila.

Agressió d'un soldat
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1711.05.11
AMH 2201/5Plica de testimonis rebuts a instància d´Elisabet, vídua de Josep 

Altimira, en la causa contra el seu fill Jaume, en relació a la seva 
manutenció i a l'usdefruit del mas Altimira de Cerdanyola.

Propietat i usdefruit

1711.06.09
AMH 2201/7Llicència a Pere Joan Salt, boter, per fer obres en una casa de la 

seva propietat del raval de Fora.

Llicència d'obres

1711.07.07
AMH 2201/1Llicència  a Josep Fontanet, oller, per fer obres en una casa del 

raval.

Llicència d'obres

1711.07.12
AMH 2201/6Enquesta contra Josep Brunet, dit el "Papavuitenes", treballador 

natural de la Guàrdia, per robar blat de diversos veïns.

Robatori d'aliments

1711.08.11
AMH 2201/8Joan Torrella, moliner, contra Joan Bosch, també moliner, 

reclamant les quantitats degudes de l'arrendament d'un molí draper.

Deute d'un lloguer

1711.08.12
AMH 2201/4Enquesta contra els soldats portuguesos que maltractaren el veïns 

de la vila que els tenien allotjats en llurs cases, un dels quals, dit 
Francisco de Calva, va ferir d'un tret de pistola a Baptista 
Canyameres, pagès de Sentmenat.

Agressió d'un soldat

1711.09.20
AMH 2201/3Enquesta contra Eloi Orpí, pagès de Castellar, per pasturar els seu 

ramat al terme de Sabadell i amenaçar Bernat Comadran, 
arrendatari de la carnisseria, que volia imposar-li el corresponent 
ban.

Amenaces

1711.10.07
AMH 2200/22Josep Prats, velluter de Barcelona, contra Pau Moret, marmessor 

del testament de Miquel Duran, paraire, reclamant la devolució de 
40 lliures corresponents al dot d'Esperança Duran.

Restitució de dot

1711.12.12
AMH 2201/2Procés de testimonis a instància de la universitat de la part forana 

de la vila de Terrassa, en la causa contra la universitat de Terrassa, 
entorn del farratge aportat a la cavalleria allotjada.

Estada de regiments
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1711[]
AMH 2200/27Instància de Joan Baptista Asbert, notari i curador del pupil 

Fontanet, per tal que se li abonin les despeses invertides en 
l'arranjament del molí d'en Fontanet, malmès per uns aiguats.

Incompliment de contracte

1712.04.15
AMH 2201/10Plica de testimonis a instància de Lluís Miró, propietari del mas 

Pla i del mas Subirà, en la causa contra ell instada per Marià 
Armengol, prevere, en relació a les prestacions abusives exigides 
per dit Armengol.

Delme

1712.08.02
AMH 2201/9Els consellers de la vila contra Feliu Rovira i Arnella, el qual 

havia interposat un ban contra els pastors que guardaven els 
ramats de l'arrendatari de la carnisseria.

Arrendaments comunals

1713.06.13
AMH 2201/13Pere Estop i Turull, teixidor, contra Joan Palmers, pagès, apel·lant 

un manament perquè aturés unes obres d'un forn de la plaça de la 
vila.

Obres perjudicials

1713.12.23
AMH 2201/12Enquesta contra Joan Bosch, moliner de draps i farina, per haver 

robat dos sacs de blat del molí de Josep Fontanet.

Robatori d'aliments

1714.07.19
AMH 2201/21Denúncia de Francesc Bravo, soldat del regiment de Santiago, 

contra Francesc Homs, a qui acusa d'haver-se apropiat d'un sac de 
roba que li deixà en custòdia.

Apropiació indeguda

1714.11.06
AMH 2201/14Feliu Alemany, teixidor de lli, contra Feliu Rovira i Arnella, 

pagès, que li prometé pagar unes quantitats per tal que seguís i fes 
retornar un matxo, el qual li fou capturat violentament en concepte 
de bagatge.

Deute comercial

1714.11.24
AMH 2201/22Joan Baptista Asbert, notari, contra Lluís Miró, pagès, reclamant 7 

lliures degudes com a tutor i curadors dels fills de Magí Ferrés.

Deute comercial

1714.12.14
AMH 2201/15Damià Font, pagès, contra Feliu Casanoves, també pagès, per tal 

que pagui la indemnització per la pèrdua de dos ramats, provocada 
pels voluntaris i pel destacament del marquès de Tuy.

Indemnització per danys
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1715.01.12
AMH 2201/17Josep Font, rector de Jonqueres, contra Narcís Casanoves, 

farmacèutic, en reclamació d'unes pensions d'un censal.

Deute d'un censal

1715.05.17
AMH 2201/23Procés d'ascendència de Juan Vicente de Lara i Cirera per tal 

d'ingressar a l'estament eclesiàstic.

Neteja de sang

1715.11.12
AMH 2201/16Josep Miró, prevere de Santa Anna de Barcelona, com a tutor i 

curador del seu germà Bonaventura, contra Lluís Miró, reclamant 
la restitució de 150 lliures del llegat de Jerònima Miró.

Herències

1716
AMH 2201/25Instància de Narcís Casanoves, arrendatari d'unes peces de terra de 

Jaume Duran, requerint a Bartomeu Gorina, pretès masover de 
l'heretat de dit Duran, per tal que no el molesti en el conreu de les 
terres.

Conflictes agraris

1716.02.10
AMH 2201/24Jurament de Carles Gibert, àlies lo Rodet, que es compromet a ser 

desterrat per espai de dos anys, i acte del trencament de presó del 
6 d'agost de 1717.

Evasió de la presó

1716.08.17
AMH 2201/27Josep Font, rector de l'església de Sant Vicenç de Jonqueres, 

contra Josep Borrell i Gambús, pagès, en reclamació de pensions 
degudes d'un censal.

Deute d'un censal

1716.08.25
AMH 2201/18Josep Cabanyes, boter, contra Jaume Font, sastre i fidejussor de 

Teresa Canyameres, en relació als deutes contrets per raó dels 
serveis propis del seu ofici.

Deute comercial

1716.10.10
AMH 2201/19Llicència a Joan Riera, sastre, per fer obres en una casa del carrer 

del Safareig.

Llicència d'obres

1716.10.11
AMH 2201/11Cosme Molardos, pescador de Barcelona, i la seva muller Paula 

Tramulles, contra Pau Petit, pagès, reclamant les parts 
corresponents dels béns que foren de Paula Petit i Calçada, 
Francesc Petit i Magdalena Petit.

Herències
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1716.11.23
AMH 2201/20Procés informatiu sobre el bon ús de la venda de censals decretada 

per la universitat de la vila en el Consell celebrat el 23 de gener de 
1714, per tal de cobrir les despeses extraordinàries ocasionades pel 
setge de Barcelona.

Despeses del setge de Barcelona

1717.05.17
AMH 2202/2Antoni Roig, revenedor de Barcelona, contra Josep Santol, pagès, 

reclamant 103 lliures degudes per diferents mercaderies, a pagar 
cada any amb la tercera part de la collita, segons contracte.

Deute comercial

1717.08.31
AMH 2202/1Enquesta contra Magdalena, muller de Josep Sanjoan, teixidor de 

lli, per haver acusat de bruixa Gertrudis Puigjaner, culpant-la 
d'haver-li fet un encanteri.

Calúmnies

1718.??
AMH 2202/28Els consellers de la vila sol·liciten llicència per llogar la casa de 

Jaume Carner, absent de la vila, per tal de destinar els ingressos a 
satisfer els deutes contrets per dit Carner.

Llicència de venda

1718.06.16
AMH 2202/3Procés sobre la venda d'una peça de terra dels hereus de Carles 

Amat, en execució instada per la Comunitat de Preveres de 
Sabadell.

Execució de béns

1718.08.17
AMH 2202/4Assignació de Joan Torrella i Josep Cabanes com a tutors i 

curadors dels pupils de Joan Bosch, moliner.

Assignació de tutors

1718.09.15
AMH 2202/5Llicència als tutors i curadors dels pupils de Joan Bosch, moliner, 

per vendre una peça de terra situada a la horta vella del riu Ripoll.

Llicència de venda

1718.10.03
AMH 2202/27El procurador de Nicolás Grevan reclama de Feliu Rovira i 

Arnella el pagament de 48 lliures de la compra de llana bruta.

Deute comercial

1719.01.30
AMH 2202/9Joan Torrella, moliner, contra els creditors Pere Casablanques, 

pagès de Sant Quirze, Joan Font, teixidor, i altres.

Deute

1719.01.31
AMH 2202/7Feliu Bolsós, teixidor, contra Paula Llobet, donzella, instant-la a 

deixar de treballar una vinya en el lloc dit del Pla.

Propietat i usdefruit
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1719.06.26
AMH 2209/29Jaume Boadella, de dotze anys d'edat, denuncia el masover del 

mas Verger, el qual el bastonejà per haver robat unes peres.

Maltractament d'infants

1719.07.11
AMH 2202/10La Comunitat de Preveres de Sabadell contra els hereus i 

successors de Josep Mimó del Pedregar, per un deute de 33 lliures 
relatiu a dos censals.

Deute d'un censal

1719.08.25
AMH 2202/8Pau Prats, en nom dels administradors dels Reials Segrestos del 

Vallès, contra Pau Llonch, pagès i masover de Sant Nicolau, 
propietat de Teresa de Costa i Vinyola, reclamant 22 lliures 
equivalents a les herbes i glans de 1714.

Deute fiscal

1719.09.19
AMH 2202/11Joan Casalí, paraire, contra Francesc Cirera, també paraire, 

sol·licitant el segrest d'uns béns.

Segrest de béns

1720.02.05
AMH 2202/12Feliu Rovira i Arnella, pagès, contra els cònjuges Molardos i 

Tramulles de Barcelona, en reclamació del censal d'una casa.

Deute d'un censal

1720.02.08
AMH 2202/30Reconeixement fet pels jurats de la vila d'un hort de Feliu Rovira i 

Arnella, per tal de testimoniar els danys causats per l'aigua del 
molí d'en Fontanet.

Conflictes d'aigües

1720.02.10
AMH 2202/6Enquesta contra Margarida, muller de Feliu Asbert, treballador, 

per maltractar de paraula Maria, muller de Josep Moixí, oller, que 
li recriminà que trenqués terrissa del seu marit.

Calúmnies

1720.04.09
AMH 2202/16Joan Torrella, moliner, contra diferents creditors.

Deute

1720.05.02
AMH 2202/13Feliu Turull, paraire, contra Maria Salt i Josep Cruz, cirurgià, 

reclamant la propietat dels béns que foren de Jaume Turull, corder.

Herències

1720.10.07
AMH 2202/15Jaume Sanjoan sol·licita que es faci inventari dels béns que foren 

del seu germà Josep, per tal que la seva muller Magdalena no en 
faci ocultació, atès que convé satisfer els creditors.

Inventari
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1720.11.13
AMH 2202/17Plica de testimonis de la causa entre la part forana de la vila de 

Terrassa  i la universitat  de Terrassa, entorn dels comptes entre 
ambdues universitats arran de l´estada de diversos regiments.

Estada de regiments

1721.01.21
AMH 2202/14Josep Alabat, corder, contra els cònjuges Pau Gay i Josepa 

Bruguera, per tal que emparin les garbes de blat, mestall, ordi i 
civada de les terres dels successors de Pau Bruguera.

Empara

1721.02.11
AMH 2202/21Feliu Puigjaner, prevere, contra Josep Samsó, fuster, per tal que no 

llenci runa al raval.

Disciplina urbanística

1721.03.13
AMH 2202/20Feliu Rovira i Arnella, pagès, contra Victòria Torras, acusant ban 

per haver entrat garrins en una peça de terra.

Invasió de ramats

1721.06.04
AMH 2202/22Assignació de tutors i curadors als fills de Pere Bordié, serrador de 

nacionalitat francesa.

Assignació de tutors

1721.06.21
AMH 2202/31Denúncia de Pau Argemir, regidor en cap de la vila, contra un 

comandant que l'infamà i intentà agredir amb una espasa.

Calúmnies

1721.06.26
AMH 2202/32Informe sobre l'assalt d'uns bandolers a un traginer de Manresa al 

terme de Vacarisses.

Bandolerisme

1721.09.20
AMH 2202/18Gertrudis Coll, donzella, contra Josep Coll, manyà, reclamant 50 

lliures llegades pel seu pare i la part a ella corresponent de 200 
lliures que la seva mare aportà en dot a Francesc Coll.

Herències

1721.10.13
AMH 2202/19Els administradors de la Confraria del Nom de Jesús contra Pere 

Fontanet, oller, per un deute de pensions d´un censal.

Deute d'un censal

1721.10.31
AMH 2202/23Procés d'execució de béns als hereus de Jaume Martínez.

Execució de béns
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1722.01.16
AMH 2202/26Bernat Salvatella, habitant de Madrid, contra els germans Joan i 

Josep Salvatella, pagesos i tutors de dit Bernat, demanant que li 
siguin restituits els seus béns, com a fill i hereu de Francesc 
Salvatella, i exigint comptes de la seva tutela i cura.

Comptes de tutoria

1722.05.07
AMH 2202/24Jaume Llobet, paraire, contra la seva sogra Paula, muller de Josep 

Clapés, ferrer, reclamant el que prometé pagar en dot a Maria 
Valls, muller de dit Llobet.

Reclamació de dot

1722.11.16
AMH 2202/25Jeroni Morera, pagès de Sentmenat, contra Josep Casanoves, 

paraire, demanant, entre altres coses, que el compensi pels danys 
causats en treure una boïga i tallar una alzina.

Conflictes agraris

1723.06.02
AMH 2203/2Plica de testimonis de la causa entre el "Cabildo de Canónigos de 

la Santa Iglesia de Barcelona", i Dorotea Bruguera, vídua, [en 
relació a la venda d´un censal sobre unes terres de Jonqueres, en el 
lloc dit Sobarber].

Deute d'un censal

1723.08.14
AMH 2203/5Plica de testimonis a instància de Pau Artigues, paraire, en la 

causa contra Joan Amat, Carles Oriach i Francesc Amat, socis de 
dit Artigues, pels deutes contrets.

Deute comercial

1723.08.25
AMH 2203/1Maria Àngela Armengol, muller de Joan Fontanet, pagès, i Maria 

Fontanet, muller de Jaume Guitart, hortolà de Barcelona, contra 
Pere Fontanet, oller, reclamant la part a ella corresponent del dot 
que aportà la seva mare.

Reclamació de dot

1723.12.09
AMH 2203/3Procés de taxació dels aliments dels fills de Francesc Salvany i 

Planes i del salari del tutor Joan Salvany, rector de Santa Agnès de 
Malanyanes.

Prestació d'aliments

1723.12.09
AMH 2203/4Llicència a Joan Salvany, rector de Santa Agnès de Malanyanes, 

tutor i curador dels fills de Francesc Salvany i Planes, per fer obres 
en unes cases de Sabadell i Cerdanyola.

Llicència d'obres
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1724.01.12
AMH 2203/9Pau Fabregat, botiguer de Barcelona, contra Feliu Turull i Marià 

Falguera, paraires, per un deute de 86 lliures de la compra de llana.

Deute comercial

1724.01.28
AMH 2203/14Plica de testimonis a instància de Pere Joan Domènec, pagès de 

Jonqueres, en la causa contra Joaquim Canyameres, [en relació a 
les millores efectuades en els masos Salom i Canyameres].

Conflictes agraris

1724.02.07
AMH 2203/12Feliu Llobet, prevere, contra Francesc Fontanet, paraire, reclamant-

li 526 lliures corresponents a pensions, lluïsmes i saques de llana.

Lluïsmes

1724.02.13
AMH 2203/6Diversos creditors contra els béns que foren de Valentí Escurcell, 

pagès de Jonqueres.

Deute

1724.02.21
AMH 2203/10Llicència a Francesca Moragues, muller de Ramon Roura, sastre 

absent des de fa 8 anys del Principat, per vendre diferents béns i 
propietats comunes.

Llicència de venda

1724.06.09
AMH 2203/8Pau Gay, pagès, contra Josep Santol, també pagès, en reclamació 

de 8 lliures que li prestà per pagar el cadastre i tall de la vila.

Deute d'un préstec

1724.06.23
AMH 2203/7Maurici Oliver Miralles, ciutadà de Barcelona, contra Rosa 

Casanoves, muller de Valentí Escurcell, instant-la a desocupar la 
casa i heretat que té en parceria.

Desnonament

1724.07.12
AMH 2203/13Assignació de tutors i curadors als fills de Gabriel Amat, oller.

Assignació de tutors

1724.09.09
AMH 2203/11Pau Gay, pagès, contra Jaume Estaper, també pagès, per un deute 

de cinc quarteres de mestall i 40 lliures.

Deute comercial

1724.11.26
AMH 2203/15Pau Casanyes, revenedor de Barcelona, contra Feliu Alabat i 

Benet Munt, corders, reclamant 140 lliures per la venda d´unes 
mercaderies de pesca salada.

Deute comercial

311



1725.01.23
AMH 2204/3Baptista Datzira, pagès del terme de Castellar, contra Joan Amat, 

botiguer, i Feliu Rovira i Arnella, pagès, reclamant el dèbit d'una 
venda de llenya.

Deute comercial

1725.06.05
AMH 2203/16Domènec Llorenç, baster, contra Isidre Torres, pagès, reclamant-li 

8 lliures pels serveis prestats com a procurador.

Honoraris professionals

1725.07.23
AMH 2203/20Feliu Rovira i Arnella, pagès, contra Bartomeu Gorina, també 

pagès, a qui demana unes quantitas en gra d'un blat que s'havia 
compromès a batre.

Deute comercial

1725.10.03
AMH 2203/17Exempció de la tutoria i cura de Francesc Cellent, atès que ha 

complert els 19 anys i és capaç d'administrar el seu patrimoni.

Emancipació de tutors

1725.11.28
AMH 2203/21Denúncia dels regidors de la vila contra la muller de Bartomeu 

Gorina, al qual acusen d'infamar-los quan procedien a 
inspeccionar les condicions en les que tenia allotjat un soldat.

Injúries a l'autoritat

1725.12.05
AMH 2203/19Margarida i Jaume Font, mare i fill, contra Eulàlia Font, per tal 

que els restitueixi els béns que foren de Francesc Font, marit de 
dita Margarida.

Herències

1726.??
AMH 2203/22Bernat Selves, pagès, contra Pau Puigjaner, escrivent i procurador 

del notari Joan Baptista Asbert, a qui reclama les quantitats 
corresponents a vuit anys de soldada.

Deute laboral

1726.01.10
AMH 2204/6Ramon Turell i Petit, paraire, contra Pau Petit i Calçada, pagès, 

per tal que li siguin adjudicats les parts que li corresponen dels 
béns que foren de Paula Petit, la seva mare.

Herències

1726.01.14
AMH 2204/5Josep Borgonyó, pagès de Jonqueres, contra Antoni Puig, paraire, 

intimant dos bans per haver passat per un camí de la seva propietat.

Servitud de camí
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1726.01.18
AMH 2203/18Josep Cruz, procurador de Narcís Mainou, abaixador, contra els 

tutors i curadors dels pupils Calfapé, per tal que restitueixin el dot 
promès a Jerònima Ribatallada, mare de dit Mainou.

Restitució de dot

1726.03.28
AMH 2204/2Joan Crous, paraire i tintorer, contra Pau i Jaume Petit, apel·lant un 

manament d'aquests que el comminaven que no llencés el tint a la 
seves propietats.

Disciplina urbanística

1726.04.07
AMH 2203/24Nomenament d'experts i estimació de les obres realitzades per 

Joan Baptista Asbert, notari, en una casa del carrer de Manresa, 
dita la Casa Gran, i aportada en dot per Maria Selves.

Estimació d'obres

1726.04.11
AMH 2204/14El vicari de l´església de la vila de Caldes de Montbui contra 

Jaume i Feliu Puiggener, pagesos, en reclamació de pensions 
endarrerides d'un censal mort d'un mas del Comtal.

Deute d'un censal

1726.05.28
AMH 2204/1Bartomeu Gorina i Jaume Llobet, curadors i tutors dels pupils 

Calfapé, contra Narcís Mainou, abaixador, per tal que els 
restitueixi els béns que foren de Francesc Ribatallada.

Herències

1726.09.09
AMH 2204/8Enquesta contra Pere Claret, mestre de cases, per agredir a cops de 

puny i de peu Joan Baptista Mairenchs, teixidor, que l'havia 
recriminat per maltractar a un minyó.

Maltractament d'infants

1726.10.17
AMH 2204/4Josep Lluc, pastor, procurador de Francesc Muntau, prevere de la 

vila de Caldes de Montbui, contra Josep Cruz, cirurgià, per unes 
pensions de censal degudes per Maria Salt i Cruz.

Deute d'un censal

1726.11.15
AMH 2204/9Procés informatiu a instància de Josep Mimó, pagès, que demana 

testimonis sobre un ramat d'ovelles que portà a Antoni Rossell, 
arrendatari de la carnisseria de Mollet.

Informació a perpètua memòria

1726.12.03
AMH 2204/7Enquesta contra Josep Escaiola, oller, per tractar de lladres la 

família de Josep Fontanet, també oller.

Calúmnies
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1727.01.08
AMH 2204/12L'abadessa del convent de religioses de Jerusalem de Barcelona 

contra Feliu Alzina, Joan Calçada i Francesca Torres, en 
reclamació de 99 lliures degudes de pensions d'un censal.

Deute d'un censal

1727.01.10
AMH 2205/2Pau Gay, pagès, contra Francesc Sever, masover del mas Roqueta, 

reclamant dit  Gay, com a arrendatari de dit mas, unes quantitats 
de lloguer d'un hort i diverses quantitats en espècie.

Deute de censos

1727.02.12
AMH 2204/16Jaume Boadella, moliner del terme de Castellar, contra Francesc 

Torres, pagès, i Francesc Torres, teixidor de llana, pare i fill, per 
tal que li restitueixin el dot que Maria Torres llegà a la seva filla, 
muller de dit Boadella.

Restitució de dot

1727.02.28
AMH 2205/1Jaume Petit, paraire, contra Joan Crous, tintorer, el qual ha 

construït un pou on llança el tint, perjudicant la cova o rebost que 
dit Petit té al raval.

Obres perjudicials

1727.07.08
AMH 2204/13Josep Costa, farmacèutic, procurador de Magdalena Artigues, 

vídua de Pau Costa, contra Pau Artigues, paraire, en reclamació de 
60 lliures que dita Magdalena prestà sense interés a dit Pau, germà 
seu.

Deute d'un préstec

1727.08.11
AMH 2204/11Enquesta contra Bernat Pons, oller, acusat d'agredir amb una 

magalla Josep Fontanet, pagès, el qual l'havia recriminat per tallar 
l'aigua amb què regava uns fesols.

Agressió amb arma blanca

1727.08.14
AMH 2204/15Joan Amat, procurador de Joan Salvany, rector de Santa Agnès de 

Malanyanes, contra Domènec Llorenç, baster, per tal que tapiï un 
finestra que dóna a una era de dit Salvany.

Disciplina urbanística

1727.09.17
AMH 2205/7Llicència als tutors i curadors dels pupils Calfapé per vendre, per 

un valor de 55 lliures, un camp i una casa situats al mas Oller, del 
terme de Sabadell.

Llicència de venda
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1727.09.18
AMH 2206/1Pere Casassaies, rector de Sant Feliu, i el noble Ramon Dalmases, 

contra Joan Amat, Bartomeu Gorina i Feliu Moret, tots pagesos i 
curadors dels pupils Calfapé, reclamant  el pagament del delme 
dels fruits d'unes terres de la serra de Sant Iscle.

Delme

1727.09.18
AMH 2206/2Trasllat del plet de Pere Casassaies i Ramon Dalmases contra els 

tutors i curadors dels pupils Calfapé.

Delme

1727.09.25
AMH 2205/10Adjudicació dels béns que foren de Jerònima Cabridenchs, filla de 

Francesc i Caterina Gual, a favor de Joan Gual.

Mort "ab intestato"

1727.09.26
AMH 2205/5Procés de taxació dels aliments dels pupils Calfapé i dels salaris 

dels seus tutors, Bartomeu Gorina i Jaume Llobet.

Prestació d'aliments

1727.11.08
AMH 2205/4Gabriel Cors, rector de Sant Feliu de Castellar, contra Feliu Rovira 

i Arnella, pagès, per un deute relatiu a pensions d´un censal.

Deute d'un censal

1727.11.09
AMH 2205/6Llicència a Feliu Moret, pagès, per fer obres de millora en una 

casa del carrer de la Borriana.

Llicència d'obres

1727.11.18
AMH 2205/9Procés d'execució dels béns de Miquel Vila, sastre, a instància de 

la Comunitat de Preveres de Sabadell.

Execució de béns

1727.12.30
AMH 2204/10Enquesta contra Paula, muller de Dionís Gorina, bracer, per tractar 

de "batlle de merda" i "botxí" al procurador reial i per viure 
amistançadament amb un fadrí dit Salvador Mas.

Adulteri

1728.02.03
AMH 2205/15Llicència a Ramon Farrés, prevere, per fer obres i millores a una 

casa de la seva propietat del carrer de Gràcia.

Llicència d'obres

1728.05
AMH 2205/8Revocació de carta precària i llicència concedida a Juan Aragonés, 

doctor en drets, per pendre posessió de les peces de terra 
hipotecades en el censal de preu 200 lliures venut i creat pels 
cònjuges Josep i Gertrudis Albaret.

Llicència per prendre possessió
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1728.07.05
AMH 2205/17Pliques de testimonis de la causa entre Jaume Pujades i Duran i 

Jaume de Duran, el seu pare, en reclamació de 1.000 lliures anuals 
en concepte de taxació d'aliments i manutenció familiar.

Prestació d'aliments

1728.07.19
AMH 2205/12Bartomeu Manent i Torrella, pagès de Jonqueres, contra Joan 

Torrella, moliner, en reclamació de quantitats degudes a la seva 
mare.

Reclamació de dot

1728.07.23
AMH 2205/14Testimonis demanats per Pau Anisant, oficial de ploma de 

Barcelona, sobre el seu bon llinatge.

Neteja de sang

1728.09.06
AMH 2205/11Marià Bojons, fuster, contra Josep Parés, retorcedor de llana, en 

reclamació de la quantitat deguda per la construcció d'un torn.

Deute comercial

1728.10.02
AMH 2205/16Procés de verificació d'empara contra Marià Bojons, fuster, a favor 

d'Ignasi Costa i Vinyola, doctor en dret de Barcelona.

Empara

1728.11.09
AMH 2205/3Plica de testimonis rebuts per Josep Sala i Mimó i Jacint Rovira en 

la causa contra Narcís Planell i Nicolau Galceran, ciutadans de 
Barcelona, [entorn d'un pacte no respectat relatiu a l'ajustament del 
preu d'un ramat de xais].

Incompliment de contracte

1728.12.17
AMH 2205/13Pere Duran, cirurgià, contra Josep Artigues, calceter, per un deute 

de 6 lliures d'una operació quirúrgica practicada a Madrona 
Artigues.

Honoraris professionals

1729.06.14
AMH 2206/6Enquesta contra Pere Joan Pomapí, jornaler, acusat d´haver robat 

taules de fusta d´àlber, llenya i altres coses d´una propietat de 
Francesc Font, escultor de Barcelona, situada al costat del Ripoll.

Robatori de llenya

1729.07.13
AMH 2206/3Francesc Folch i Aluja, pagès, contra Francesc Savinyac, ferrer, 

reclamant la restitució de 150 lliures que Paula, germana de dit 
Folch, aportà en dot a Savinyac, com a primera muller d´aquest.

Restitució de dot
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1729.08.03
AMH 2206/4Ignasi Costa, burgès de Perpinyà, contra Maria i Ramon Oliveres, 

mare i fill, i altres de la vila de Sabadell, reclamant unes pensions i 
100 lliures per no haver millorat les obligacions d'un censal.

Millora d'un censal

1729.08.17
AMH 2206/7Procés de subrogació de tutors i curadors de Maria Rosa Claret, 

sol·licitat per Josep Artigues, calceter.

Subrogació de tutors

1729.09.07
AMH 2206/5Francesc Cirera, paraire, contra Joan Casalí, també paraire, no 

reconeixent-lo com a creditor.

Deute d'un censal

1730.01.14
AMH 2207/1Dionísia Fuster, vídua de Joan Roig, pagès, contra Paula, vídua de 

Feliu Fuster, reclamant l'adjudicació dels béns que foren de Joan 
Fuster, pare de dita Dionísia.

Herències

1730.02.25
AMH 2207/3Estimació i valor de les obres i millores que Antoni Meca i de 

Cardona, marquès de Ciutadilla, ha efectuat a les cases amb hort i 
jardí que posseix al carrer del Pedregar, al costat del portal de 
Barcelona.

Llicència d'obres

1730.02.27
AMH 2207/2Informació rebuda a instància d'Antoni Rialp, monjo del monestir 

i convent de la Vall d'Hebron, sobre la bona ascendència de 
Ramon Comadran.

Neteja de sang

1730.08.30
AMH 2207/4Procés de verificació d´empara feta contra Josep Feliu Badaló, 

pagès, dels diners, mobles i robes dels pupils Sanfeliu de Barberà, 
a favor de Pere Joan Terradelles, pagès de Barberà.

Empara

1730.10.20
AMH 2207/5Josep Gambús i Borrell contra Josep Gambús i Miró, sobre 

l'usdefruit dels masos Gambús i Miró.

Propietat i usdefruit

1731
AMH 2207/6Procés d´empara contra Jeroni Fadó, pagès, per raó del que deu a 

Bernat Comadran, pagès de Santiga.

Empara
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1731.01.09
AMH 2207/7Testimonis rebuts a instància de Josep Santol, arrendatari de 

l'hostal de la vila, sobre la venda de vi foraster feta per Josep 
Borrell i Miró.

Infracció d'ordenances del mercat

1731.04.16
AMH 2207/10Enquesta contra Josep Selves, soguer, per estirar els cabells a Pere 

Claret i insultar-lo, mentre treballaven en la construcció d'unes 
cases d´un quarter de la vila.

Agressió

1731.04.23
AMH 2208/22Exposició de reclam contra les persones i béns de Josep Santol, 

Pau Gay i Josep Sanmiquel, a instància dels electes de la 
concòrdia firmada entre la universitat i els seus creditors, per raó 
de 300 lliures degudes de l'arrendament de l'hostal.

Arrendaments comunals

1731.05.25
AMH 2207/8Francesc Rifós, pagès, contra els regidors de la universitat, 

reclamant el premi de 25 lliures promès a qui oferís 550 lliures per 
l´arrendament de la carnisseria.

Arrendaments comunals

1731.07.13
AMH 2207/9Joan Casalí, paraire, contra Domènec Llorenç, baster, al qual havia 

encarregat cobrar 955 lliures degudes per Magí Cantacorps, veí de 
Cervera, reclamant una compensació en no complir dit Llorenç el 
tracte.

Incompliment de contracte

1732.02.20
AMH 2207/14Subrogació d'Agustí Gual com a tutor i curador de Francesc 

Savinyac, atesa l'avançada edat d'Andreu Cabanes, i plet de dit 
Gual contra els cònjuges Joncar, per tal que s'abstinguin de 
qualsevol pretensió sobre els béns de dit Savinyac.

Subrogació de tutors

1732.05.27
AMH 2207/15Francesc Riembau, sastre de Barcelona, i altres creditors, contra 

Josep Formosa, curador dels béns de Joan Sanmartí, embargant-li 
dos draps i tota la llana.

Empara

1732.06.02
AMH 2207/16Nomenament de Josep Formosa com a curador dels béns de Joan 

Sanmartí, paraire absent de la vila i en lloc desconegut, a instància 
de Francesc Riembau.

Assignació de curadors
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1732.06.14
AMH 2207/11Procés d'empara instat per Damià Font, pagès i paraire, contra 

Jaume Tàpies, paraire de Barcelona.

Empara

1732.07.30
AMH 2207/12Josep Sanmiquel, teixidor, contra Jaume Estop, també teixidor, 

instant-lo que sols empri la porta principal per entrar a buscar 
aigua d'un pou de dit Sanmiquel, i que s'abstingui de forçar altres 
portes.

Danys a la propietat

1732.10.12
AMH 2208/17Enquesta contra Josep Girbau (o Juliana), pagès de Castellar, per 

haver ferit Maria Sala d'un cop de bastó al cap.

Agressió a una dona

1732.10.18
AMH 2207/13Enquesta contra Joan Celdoni, Domènec Llorenç i Jeroni Blau, 

tots cadirers, per barallar-se i esvalotar tot el poble.

Baralla

1732.11.20
AMH 2207/17Enquesta contra Josep Peig, pagès, que acusà de lladre Pau Gay, 

també pagès.

Calúmnies

1732.11.23
AMH 2208/10Enquesta instada per Armengol Ferrés contra Josep Quella, jove 

paleta, inculpat d'haver-se promès amb dues donzelles.

Doble prometatge

1733.03.04
AMH 2208/4Josep Mauri, pagès de la parròquia de Polinyà, terme de Sabadell, 

contra Pere Joan Alzina, pagès de dit lloc, per tal que signi acte de 
revenda d'una peça de terra que el primer li vengué a carta de 
gràcia.

Incompliment de contracte

1733.03.16
AMH 2208/6Plica de testimonis rebuts a instància de l´església de Santa Maria 

del Pi de Barcelona, en la causa contra Joan Estaper, pagès de 
Barberà, i altres, per tal que paguin les pensions de censal degudes 
o, en cas contrari, abandonin les seves propietats.

Deute d'un censal

1733.06.15
AMH 2208/2Jeroni Aravig, fabricant de mitges de Barcelona, i la seva muller 

Saurina, contra Francesc Cirera, paraire, reclamant 10 pensions de 
censos d'una casa del carrer de la Borriana.

Deute d'un censal
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1733.08.28
AMH 2208/1Procés d´informació a instància de Josep Francesc Padró, abat del 

monestir de Santes Creus, de la vida i costums de Josep Antoni 
Rovira, per tal de poder ésser admès com a religiós de dit monestir.

Neteja de sang

1733.10.20
AMH 2208/5Exempció dels curadors de Pere Duran, paraire, atès que té 23 

anys i ja pot administrar el seu patrimoni.

Emancipació de curadors

1734.02.20
AMH 2208/7Antiga i Maria Carner i Quer, germanes, contra els cònjuges 

Francesc Casagemes i Teresa Font, per tal que es facin càrrec de la 
lluïció d'un censal d'una peça de terra que Jacint Font, pare de dita 
Teresa, comprà a Gabriel Quer.

Lluïció de censal

1734.04.01
ÁMH 2208/11Els cònjuges Isidre Planes i Marianna Petit contra Joan Soler, 

paraire, reclamant el dot promès en el testament de Coloma Soler.

Reclamació de dot

1734.10.01
AMH 2208/12Francesc Calafell, arrendatari dels delmes i censos de Sant Llorenç 

del Munt, contra Pau Argemir, pagès, reclamant tot allò degut de 
censos, tant en espècies com en diners.

Deute de censos

1734.11.07
AMH 2208/9Subrogació dels tutors i curadors de Valentí, fill de Josep 

Arderius, paperer, a favor de Josep Galí, paraire de Terrassa, i 
Josep Mimó, pagès.

Subrogació de tutors

1734.11.19
AMH 2208/13Maria, vídua de Valentí Arderius, pagès i moliner de Barberà, i el 

seu fill Marià, reclamen a Domènec Llorenç, cadirer i procurador 
de dits Arderius, l'entrega d'unes quantitats cobrades a Bernat 
Comadran, pagès de Santiga.

Deute comercial

1734.11.26
AMH 2208/8Joan Alabat, fonedor i paraire, contra el seu pare Josep Alabat, 

corder, per raó de 40 lliures que li prestà per pagar el dot de la 
seva muller Engràcia.

Deute d'un préstec

1734.12.17
AMH 2208/14Lluís Chachignon, cadirer del Regiment de la Reina, contra Joan 

Casanoves, paraire i Josep Artis, forner, reclamant la restitució de 
40 rals que aquests li guanyaren jugant al joc de cartes dit el 
"Trenta- un"

Jocs prohibits
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1735.03.16
AMH 2208/15Pliques de testimonis de la causa de Josep de Martí, baró de 

Balsareny, contra Francesc Jordà, veí de Tortosa, sobre les 
pèrdues ocasionades per la mala administració de l'heretat de la 
Torre de Berardo de Sant Julià d'Altura.

Conflictes agraris

1735.03.18
AMH 2208/16El doctor en medicina Josep Pareller i Josep Cabanyes, pagès, 

contra Jacint i Pere Joan Salt, pare i fill, acusant ban per transitar 
per unes vinyes de la seva propietat.

Invasió de propietat

1735.08.30
AMH 2208/19Josep Cortadelles, negociant de la vila de Calaf, contra el seu soci 

Lluís Borrell, paraire, en reclamació de 143 lliures per l'entrega 
que li féu de 26 arroves i 3 lliures de llana.

Deute comercial

1736.08.11
AMH 2208/21Marià Armengol, prevere beneficiat de Sant Joan, contra Josep 

Gambús i Miró, reclamant  les pensions degudes d'un censal del 
mas Pla Subirà.

Deute d'un censal

1736.10.13
AMH 2208/18Procés informatiu sobre la vida i costums de Josep Morillo, àlies 

Sampsó, natural de Sant Martí de Mura,  per tal de ser admès al 
monestir de Sant Jeroni de la Vall d´Hebron de Barcelona.

Neteja de sang

1736.11.09
AMH 2208/20Joan Baptista Gonzales i la seva muller Maria Anna Clos, contra 

Francesc Clos, teixidor, en reclamació de 40 lliures llegades per 
Rafael Clos, pare de dita Maria Anna.

Herències

1737.01.18
AMH 2209/2Enquesta contra Josep Rojas, jove i sense ofici, per tirar un banc al 

cap a Domènec Llorenç, cadirer, després d'insultar-se i desafiar-se.

Agressió

1737.02.24
AMH 2209/8La Comunitat de Preveres de Sant Miquel de Barcelona contra 

Josep Rojas, per tal que no talli ni vengui arbres de l'heretat de dit 
Rojas, de la qual la seva mare Maria Àngela en féu cessió a dita 
comunitat per a rebre'n els fruits.

Conflictes agraris

1737.04.07
AMH 2209/1Adjudicació dels béns de Valentí Arderius i Datzira a favor de 

Marià, Jaume, Maria i Josep Arderius, cosins germans de dit 
Valentí.

Mort "ab intestato"
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1737.05.29
AMH 2209/3Baudili Mata i Barata, pagès Matadepera, contra Pere Joan 

Santmartí, teixidor de lli, reclamant 45 lliures corresponents al 
valor de 15 quarteres de blat.

Deute comercial

1737.09.25
AMH 2209/6Feliu Puigjaner, pagès de Jonqueres, contra Ramon Formosa, 

paraire, per un deute de 62 lliures relatiu a pensions meritades d'un 
censal d'una casa situada al raval.

Deute d'un censal

1737.10.03
AMH 2209/7Execució instada per Domènec Casablanca, pagès de Sant Quirze, 

contra la persona i els béns de Francesc Coll, pagès, per no pagar 
les 60 lliures d´un cens d'una terra del mas Llunell de 
Castellarnau, situat a Sant Julià d´Altura.

Execució de béns

1737.11.27
AMH 2209/4Baptista Moxí, oller, denuncia els germans Baptista i Francesc 

Torres, teixidors, per apoderarar-se d'unes soques que deien ser 
seves.

Apropiació indeguda

1738.01.02
AMH 2209/18Emanuel Abadal, rector de Santa Maria de Barberà, contra 

Marianna Duran i Isidre Celves, cadirer, el seu gendre, per un 
deute de 39 lliures de pensions d'un censal.

Deute d'un censal

1738.01.06
AMH 2209/9Sumària instruïda contra tres homes que, fugint al crit de lladres, 

abandonaren un sac i una coixinera amb diverses robes que havien 
pres a algun botiguer.

Robatori de robes

1738.01.10
AMH 2209/12Denúncia d'Antoni Rufinyà, forner, sobre el robatori de diverses 

peces de roba de casa seva, a la plaça Major.

Robatori de robes

1738.02.05
AMH 2209/13Testimonis rebuts a instància dels cònsuls del gremi de cerers de 

Barcelona sobre la genealogia de Francesc Roca.

Neteja de sang

1738.04.17
AMH 2209/16Exempció de la cura de Feliu Calfapé i Gorina, estudiant de 

música, atès que té 22 anys i és capaç d'administrar els seus béns.

Emancipació de curadors
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1738.05.28
AMH 2209/11Restitució a Isidre Roma, pagès de Torelló, de dos bous, els quals 

foren robats per Joan Vilarguanter, àlies lo Reboig, i venuts a 
Bartomeu Serra, pagès difunt de Sabadell.

Restitució de béns

1738.06.02
AMH 2209/14Procés de taxació dels aliments del pupil Josep Arderius.

Prestació d'aliments

1738.06.04
AMH 2209/15Procés d'empara de béns de Josep Mauri, pagès de Polinyà, a 

instància de Joan Amat, pagès i botiguer.

Empara

1738.06.28
AMH 2209/5Francesc Rifós, pagès, contra Joan Joncar, paraire, apel·lant un 

manament d'aquest  perquè s'abstingués de construir un conducte 
d´aigües davant de casa seva, ja que la humitat el perjudicava.

Obres perjudicials

1738.06.30
AMH 2209/10Enquesta sobre el robatori comès a la casa dita de Volpalleres de 

Sant Cugat d'un sarró amb aliments i diners, propietat de Jaume 
Josep, pobre de solemnitat de la vila de Prullans.

Robatori de diners

1738.08.22
AMH 2209/17Francesc Torrella, pagès de Matadepera, contra Pau Casalí, pagès, 

per tal que li restitueixi dos muls que s'havia compromès a 
vendre'ls per tal de poder satisfer a dit Torrella uns deutes contrets.

Deute comercial

1738.10.01
AMH 2209/19Procés d´execució instat pel procurador de Josep Ginesta, 

pescador de Barcelona, contra els béns de Pere Joan Sanmartí, 
teixidor de lli.

Execució de béns

1739.01.10
AMH 2209/21Joan Gual, paraire, contra Josep Sales, pagès, a qui reclama 9 

lliures per les obres de la paret mitgera entre les cases d'ambdós i 
l'insta a reparar una paret que amenaça ruïna.

Disciplina urbanística

1739.06.02
AMH 2209/20Inventari dels béns que foren del difunt Pere Vinyals, fet a 

instància de Pere Delé, asserrador i soci de dit Vinyals, per tal de 
poder pagar la quantitat de 275 lliures als mossos que han treballat 
per ells.

Execució de béns
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1739.06.30
AMH 2209/27Denúncia de Maria Codina, muller de Vicenç Vila, contra Mònica 

i Esperança Sales, donzelles, a qui acusa de robar farina i 
mongetes de casa seva.

Robatori d'aliments

1739.08.31
AMH 2209/23Procés de l´anul·lació de l´embargament instat per Jaume Joan 

Fàbregues,  prior de la col·legiata de Terrassa, a Joan Puig, notari 
resident a Terrassa.

Empara

1739.09.01
AMH 2209/25Marià Arderius, paperer, i la seva muller Rosa Munt, contra els 

cònjuges Benet i Margarida Munt, en reclamació del dot promès.

Reclamació de dot

1739.09.04
AMH 2209/24Josep Duran, cirurgià, contra Josep Torres, paraire, en apel·lació 

de l'empara d'unes garberes de blat.

Empara

1739.09.25
AMH 2209/26Maties i Francesc Joncar, pare i fill, contra Agustí Gual, paraire i 

curador que fou de Francesc Savinyac, reclamant unes quantitats 
degudes.

Herències

1739.10.18
AMH 2209/22Enquesta contra Maria Duran, muller de Damià Duran, jornaler, 

per prendre un feix de llenya de la casa d'Isidre i Josepa Arch, 
aduint que la llenya era seva i que la hi havien robat dits cònjuges.

Robatori de llenya

1739.12.10
AMH 2211/8Pere Pasqual, teixidor de lli, i Joan Clerch, fuster, contra Gabriel 

Juliana, pagès de Castellar, en resposta de les pretensions d'aquest 
d'ésser deutors de pensions d'un censal.

Deute d'un censal

1740.02.11
AMH 2211/7La Comunitat de Preveres de Sabadell contra Esperança Gamell i 

Soler, vídua en primeres núpcies de Feliu Gual, en execució dels 
seus béns.

Execució de béns

1740.02.16
AMH 2210/2Marià Arderius, paperer, contra Josep Fontanet, paraire i 

administrador del molí d'en Llobet, denunciant que aquest desvia 
l'aigua sortint que va d'un molí a l'altre.

Conflictes d'aigües
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1740.02.20
AMH 2211/2Lluís Borrell, prevere, contra Joan Clerch, fuster, per tal que 

edifiqui una casa propera a la seva, ja que els aiguats han malmès 
les cases de dit Borrell.

Disciplina urbanística

1740.03.29
AMH 2210/1Lliurament de 80 lliures dipositades a l´arxiu de l´Església de la 

vila  per l'electe de la concòrdia del pare i filla Planes i Llobet de 
Barberà.

Lliurament d´un dipòsit

1740.04.27
AMH 2210/4Josep Feliu, pagès, contra Domènec Llorenç, cadiraire, per un 

deute de disset quintars de palla.

Deute comercial

1740.04.27
AMH 2210/8Domènec Llorenç, cadirer, contra Joan Clerch, fuster, i Francesc 

Fontanet, fonedor, socis seus, per tal que s'avinguin a signar 
l'escriptura d'arrendament de la pesca salada, tal com varen 
convenir.

Arrendaments comunals

1740.05.29
AMH 2210/6Denúncia de Francesc Torres, teixidor, contra  Domènec Lluc, 

àlies lo Rovellat, rajoler, per clavar-li un cop de puny, després que 
dit Torres pegués un minyó que s'havia mofat d'ell.

Maltractament d'infants

1740.06.17
AMH 2211/5Testimonis rebuts pel Tribunal de la Real Junta de Moneda i 

Comercio, a instància dels tenders de draps de Barcelona, en la 
causa contra el gremi de mercers i mercaders de llenços de dita 
vila, [sobre la importació i imitació de robes estrangeres].

Afers gremials

1740.06.28
AMH 2211/6Procés d´informació sobre la vida i bons costums de Jaume 

Vaquer i Duran, batxiller en medicina.

Neteja de sang

1740.08.19
AMH 2210/3Llicència a Josep Miró Gambús, pagès, per fer obres de millora en 

unes cases i nomenament d'experts per valorar-les.

Llicència d'obres

1740.08.19
AMH 2211/3Causa de capbrevació d'Antoni Font, pagès contra Pau Oliver, 

Josep i Caterina Fontanet, Francesc Font i Pere Roca.

Capbrevació
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1740.08.30
AMH 2210/5Francesc Peig, cirurgià de Barcelona, contra Josep Peig, pagès, i 

Josep Peig, mestre, per tal que paguin les quantitats llegades pel 
seu pare.

Herències

1740.09.13
AMH 2211/4Pere Viver, pagès de Sant Mateu de Montbui i Andreu Fonoll, 

pagès de Caldes de Montbui, en resposta a un manament 
d'embargament d'Antoni Badó, sastre de Sant Quirze Safaja.

Empara

1740.09.27
AMH 2209/28Plica de testimonis de la causa entre Ramon Domènec, pagès de 

Cerdanyola, i Anna Pich, vídua de Domènec i de Vergés, sobre el 
mas Galliners de Cerdanyola.

Propietat i usdefruit

1740.10.20
AMH 2211/1La col·legiata de Santa Anna de Barcelona contra Joan Gavarra, 

pagès de Polinyà, en causa de capbrevació del mas Gavarra, abans 
Figuerola.

Capbrevació

1740.12.06
AMH 2210/9Plica de testimonis rebuda a instància de Ramon Domènec, pagès 

de Cerdanyola, en la causa contra ell oberta per Anna M. Vergés, 
[al·legant  les millores que ell i el seu pare han fet al mas Galliners 
de Cerdanyola]

Conflictes agraris

1741.01.09
AMH 2211/9Gertrudis Comes, muller de Domènec Llorenç, baster, contra 

diversos creditors.

Deute

1741.01.11
AMH 2210/7Josep Moret, comerciant de Barcelona, contra Feliu Salvany i 

Planes, pagès, demanant que sigui declarada nul·la la venda d'unes 
peces de terra venudes per Josep Moret a Josep Planes l'any 1665.

Propietat i usdefruit

1741.01.15
AMH 2211/15Llicència als regidors de Sabadell per enderrocar una casa 

propietat de Francesc Lluch, situada al carrer del Pedregar, en el 
camí ral de Barcelona, la qual forma una corba  perillosa per a la 
circulació d'animals i carros.

Enderroc d'una casa

1741.01.26
AMH 2211/11Els cònjuges Jaume i Paula Estaper contra Emmanuel Abadal, 

rector de Barberà i Josep Alzina, treballador, apel·lant un 
manament de dit rector perquè pagués unes pensions de censal.

Deute d'un censal
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1741.03.10
AMH 2211/12Causa de capbrevació de l'església de Santa Anna de Barcelona 

contra Jaume Amat, moliner  de Jonqueres, sobre unes peces de 
terra del mas Portell.

Capbrevació

1741.04.12
AMH 2211/10Marina Daviu, vídua de Francesc Artigues, pagès, contra Jerònima 

Estop, vídua de Pau Artigues, reclamant la restitució del dot 
aportat a Francesc Estop, primer marit de dita Marina.

Restitució de dot

1741.09.11
AMH 2211/14Plica de testimonis rebuts per part de Feliu i Caterina Planes i 

Llobet, pare i filla de Barberà, en la causa contra Josep Espanya, 
rector de Polinyà, [reclamant una nova estimació del valor del mas 
Llobet].

Estimació d'un mas

1741.09.26
AMH 2211/13Procés a instància de diversos veïns per ajustar la distribució de 

l'aigua de l'horta d'en Romau i les despeses ocasionades de la 
reforma del pont de Granollers.

Conflictes d'aigües

1742.04.04
AMH 2212/4Marià Armengol, prevere, contra Rafael Selves i Duran, cardador, 

com a hereu de Marianna Duran, per un deute de pensions d'un 
censal.

Deute d'un censal

1742.04.05
AMH 2212/1Josep Carner, cirurgià de Sentmenat, contra els germans Josep i 

Paula Gallart, per un deute de 48 lliures corresponents a les dietes 
de viatges.

Honoraris professionals

1742.08.18
AMH 2212/3Assignació de tutors i curadors del pupil Casanoves i Deu, el pare 

del qual és en lloc desconegut, i llicència als tutors per vendre una 
peça de terra del mas Oller.

Assignació de tutors

1742.10.12
AMH 2212/10Els cònjuges Rafael Soler i Paula Pons contra Pere Duran i Pons, 

paraire, en reclamació de 50 lliures donades per Eulàlia Pons a la 
seva filla Paula.

Herències

1742.10.20
AMH 2212/5Llicència a Onofre Vila, paraire, per fer obres en una casa i hort 

del carrer de Sant Quirze, i nomenament d'experts per visurar dites 
obres.

Llicència d'obres
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1742.12.10
AMH 2211/16Miquel Puiggalí, pagès, contra Joan Puiggalí, jornaler, en 

reclamació de la part que li correspon de l'herència de la seva 
mare, Maria Sala.

Herències

1742.12.12
AMH 2212/2Els regidors de la vila contra Maria Peig, muller de Joan Torres, 

tintorer, en resposta a les pretensions de dita Maria perquè 
paguin,com a administradors de la causa pia fundada per Esteve 
Moral i Cirera, la part que li correspon de dita causa.

Administració de causa pia

1743.01.19
AMH 2212/12Francesc Bolló, traginer, contra Baptista Torres, teixidor, en 

resposta a un manament sobre un pretés deute de pensions d'un 
censal.

Deute d'un censal

1743.01.29
AMH 2212/7Joan Miquel, oller, contra Bernat Amat, també oller, en resposta a 

un manament d'aquest perquè s'abstingués d'edificar en un terreny 
de la seva propietat.

Obres perjudicials

1743.05.20
AMH 2212/9Resposta d'Eulàlia Sanmiquel a un manament de la Comunitat de 

Preveres de Terrassa per tal que pagui les pensions degudes d'un 
censal.

Deute d'un censal

1743.08.13
AMH 2213/2Jerònima i Vicenç Artigues, mare i fill, contra Francesc Crous, 

tintorer, per un deute de pensions d'un censal.

Deute d'un censal

1743.08.19
AMH 2212/6La Comunitat de Preveres de Sabadell contra Josep Samsó, fuster, 

en execució dels seus béns.

Execució de béns

1743.08.31
AMH 2214/1Domènec Llorenç, baster, contra Andreu Riera, rector de Sant 

Esteve de Castellar i administrador del testament de Domènec 
Borgonyó, antic rector d´aquesta mateixa parròquia, en resposta 
als suposats deutes reclamats.

Lluïció de censal

1743.09.11
AMH 2214/2Domènec Llorenç, baster, contra Andreu Riera, capellà de Sant 

Esteve de Castellar i administrador del testament de Domènec 
Borgonyó, rector d´aquesta mateixa parròquia, en resposta als 
suposats deutes reclamats. (Trasllats del plet).

Lluïció de censal
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1743.12.11
AMH 2212/11Teresa Miralles i Francesc Oliver, mare i fill, contra Miquel 

Gaspar, pagès, i Josep Parés, paraire, instant-los a aturar 
l'edificació d'unes cases del carrer de Sant Quirze, en un espai 
proper a un hort de la seva propietat.

Obres perjudicials

1743.12.11
AMH 2212/8Josep Rifós, procurador de les cinc dignitats reials, a les quals és 

unida per autoritat apostòlica la pabordia de Sant Salvador, contra 
Josep Cabanes, pagès, el qual refusa pagar les tasques.

Capbrevació

1744.02.27
AMH 2213/8Plica de testimonis a instància de Francesc Anisant i Vallalta, 

apotecari, en la causa contra Francesc Vallalta, apotecari d´Arenys 
de Munt.

Propietat i usdefruit

1744.02.29
AMH 2213/10Caterina Canyameres i el seu fill Bartomeu, veïns de Sant Quirze, 

contra Carles Vallcorba, mestre de molins, per tal que millori les 
obligacions d'un censal, tal com s'acordà en la venda feta per 
Victòria i Pere Joan Vallcorba. (Trasllats del plet).

Millora d'un censal

1744.02.29
AMH 2213/9Caterina Canyameres i Casablanca i el seu fill Bartomeu, veïns de 

Sant Quirze, contra Carles Vallcorba, mestre de molins, per tal que 
millori les obligacions d'un censal, tal com s'acordà en la venda 
feta per Victòria i Pere Joan Vallcorba.

Millora d'un censal

1744.04.20
AMH 2213/11Plica de testimonis a instància de Joan Amat, botiguer, en la causa 

contra els marmessors del testament de Carles Oriach, rector de 
Sant Julià, per tal que paguin els deutes.

Deute

1744.04.28
AMH 2213/5Plica de testimonis sobre el bon llinatge i costums de Narcís 

Casalí, clergue, per tal d´obtenir el benefici a invocació de Sant 
Roc i Sant Sebastià, instituïts a l´església de Sant Feliu de 
Sabadell.

Neteja de sang

1744.05.09
AMH 2213/6Plica de testimonis a instància de Francesc Vallalta, apotecari 

d´Arenys de Mar, en la causa contra Francesc Anisant, apotecari 
de Sabadell, demanant que li restitueixi tots els béns que es va 
incorporar de la botiga i béns dels seus sogres.

Propietat i usdefruit
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1744.05.16
AMH 2213/3Francesc Escaiola, traginer de Santpedor, contra Josep Riera, 

hostaler, per tal que li restitueixi 16 lliures que li robaren en deixar-
se oberta la porta de l'hostal.

Indemnització per danys

1744.08.08
AMH 2213/7Procés de reclam contra la persona i béns de Domènec Llorenç, 

baster, a instància de la Comunitat de Preveres de Sabadell.

Execució de béns

1744.09.28
AMH 2213/4Els administradors dels pobres de l´església del Pi de Barcelona 

contra Josep Sala, pagès, per tal que millori les obligacions d'un 
censal.

Millora d'un censal

1744.10.14
AMH 2214/6Procés informatiu sobre la genealogia de Francesc Amat i Oriach, 

resident a Sevilla.

Neteja de sang

1744.11.29
AMH 2213/1La Comunitat de Preveres de Sabadell contra Teresa Marata, vídua 

de Josep Serra i Albareda, paraire, en execució dels béns per 66 
lliures degudes de pensions d'un censal.

Execució de béns

1745.01.13
AMH 2214/7Execució contra la persona i béns de Josep Gambús i Miró, pagès, 

a instància del reverend Bonaventura Miró.

Execució de béns

1745.03.10
AMH 2214/4Procés d'execució dels béns de Josep Riera, hostaler, a instància 

dels regidors de la vila, per raó dels deutes contrets en 
l'arrendament dels grans i de l'hostal.

Execució de béns

1745.03.23
AMH 2214/3La confraria de Sant Pau i Sant Sever dels teixidors de llana i de lli 

de Sabadell contra Pere Joan Llobet, per exercir l'ofici i fabricar 
"groguets" sense haver complert els tres anys d'aprenentatge.

Afers gremials

1745.10.05
AMH 2215/3Execució de la persona i els béns de Josep Miró i Gambús, pagès, 

a instància de la Comunitat de Preveres de Sabadell.

Execució de béns

1745.12.09
AMH 2214/5Enquesta contra Marçal Carponsí, jornaler, acusat de maltractar 

Maties Armegol i dubtar de la justícia del batlle i dels regidors de 
la vila.

Menyspreu a l'autoritat

330



1746.01.15
AMH 2214/8Enquesta contra Josep Parés, paraire, per haver pronunciat 

paraules infamatòries contra els que tractaven Francesc Fontanet 
d'"espia de fraus"

Calúmnies

1746.01.15
AMH 2215/1Enquesta contra Josep Rojas i Francesc Casanoves, paraires, per 

acusar Francesc Fontanet d'"espia de fraus" i contraban.

Calúmnies

1746.03.23
AMH 2215/2Antoni Cervera i Bofarull, ciutadà de Barcelona, contra Josep 

Carner, cirurgià, en reclamació de les quantitats degudes pels 
serveis prestats com a advocat.

Honoraris professionals

1746.04.26
AMH 2215/8Testimonis de la causa entre Teresa Vendrell i Roure, pobre de 

solemnitat resident a Barcelona, i la Comunitat de Preveres de 
Sabadell, Antoni Font, Pere Joan Salt i Josep Borgonyó, entorn de 
la propietat de les terres i cases que foren de Marianna Roure.

Propietat i usdefruit

1746.05.07
AMH 2214/13Antic Gambús i Miró contra Josep Miró i Gambús, pagès, en 

resposta al deute reclamat sobre un censal d'una peça de terra de 
Barberà, al lloc anomenat de les Monges de l´Ensenyança.

Deute d'un censal

1746.05.11
AMH 2214/14Carles Cusí, estudiant de teologia, contra Feliu Lluch, per 

deshonrar públicament el seu llinatge en dir que la seva mare era 
filla d'un nunci de Sant Andreu de Llavaneres.

Calúmnies

1746.05.17
AMH 2214/15Nicolau Soler, paperer, contra Marià Armengol, prevere, i Maria 

Arderius, en resposta a les pretensions de desnonar-lo del molí que 
tenia arrendat.

Desnonament

1746.06.03
AMH 2214/9Josep Peig, pagès, contra Josep Rojas, paraire, protestant del ban 

contra ell interposat per haver entrat un fill de dit Peig en un camp 
de blat de dit Rojas.

Invasió de propietat

1746.06.04
AMH 2215/6Subhasta del mas Matalí de Sant Julià d´Altura, a instància de 

Maria Sentís i Febrer, arran de la causa contra els electes de la 
concòrdia dels béns de Josep Gambús.

Subhasta d'un mas
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1746.08.26
AMH 2214/11Procés de reclam contra els béns de Maria Arderius, a instància de 

Francesc Escuder, paperer.

Execució de béns

1746.09.14
AMH 2215/4Llicència a Marià Armengol, prevere, per pendre posessió del molí 

paperer anomenat de n'Arderius, situat a l´Horta vella.

Llicència per prendre possessió

1746.09.26
AMH 2215/5Subhasta del mas Rojas de Barberà, a instància de la Comunitat de 

Preveres de Sant Miquel Arcàngel de Barcelona.

Subhasta d'un mas

1746.10.08
AMH 2214/12Rosa Arderius Munt, muller de Nicolau Soler, paperer, contra 

Francesc Escuder, també paperer, en apel·lació d'una execució de 
béns.

Execució de béns

1746.10.08
AMH 2215/7Pere Parera, rector de Sant Vicenç de Jonqueres, contra Francesc 

Esclarís, sastre i fonedor, reclamant l'execució dels seus béns.

Execució de béns

1746.10.20
AMH 2214/10Subhasta del mas Serra i Clapés, abans Marcabot, de la parròquia 

de Barberà, per raó de la causa de Jaume de Duran i Pujades 
contra els marmessors dels testament de Maria Serra i Clapés.

Subhasta d'un mas

1747.08.16
AMH 2215/16Josep Borrell, pagès de la parròquia de Sant Pau de Riu-sec, contra 

Francesca i Tomàs Duran i Derrocada, mare i fill, en judici sobre 
una peça de terra campa anomenada el Pla de Sant Pau de Riu-sec.

Propietat i usdefruit

1747.08.26
AMH 2215/12Jaume Amat, moliner de Jonqueres, contra Josep Xarau, 

treballador, per tal que sigui cancel·lat un acte de debitori.

Deute d'un debitori

1747.09.07
AMH 2215/14Joan Casanoves, paraire, contra Josep Fontanet i Agustí, també 

paraire, per un deute de 16 lliures corresponents a quatre mesades.

Deute comercial

1747.10.29
AMH 2215/15Enquesta contra Magdalena, vídua de Joan Giralt, treballador, per 

haver venut camises robades.

Venda de béns robats
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1747.11.15
AMH 2215/11Els marmessors del testament de M. Àngela Font contra Maria 

Font, per un deute de 22 lliures de les despeses ocasionades per 
l'enterrament de dita Maria Àngela.

Despeses de funeral

1748.02.22
AMH 2215/13Recurs del notari Pau Puigjaner contra l'acord dels regidors 

d'atorgar l'arrendament de l'escrivania a Bonaventura Campmany.

Arrendament de l'escrivania

1748.03.02
AMH 2216/2Enquesta contra Josep Oriol, treballador, per agredir amb una 

magalla Jeroni Llorenç, arran d'una discussió quan treballaven una 
vinya de Joan Amat, situada a la Serra de Sant Iscle.

Agressió amb arma blanca

1748.06.17
AMH 2216/5Plica de testimonis a instància de Josep Vassiana, rector del 

Col·legi Episcopal d´Estudiants de Barcelona, en la causa contra 
Rosa i Feliu Rovira i Padró, mare i fill, [en reclamació de les 
pensions d'un censal venut per Feliu Rovira i Arnella].

Deute d'un censal

1748.08.05
AMH 2215/10Enquesta contra Salvador Marquès, teixidor de lli, i Rosa i Eulàlia 

Marquès, muller i sogra respectivament, per haver tractat de 
desvergonyida i lladre Eulàlia Sayol, que els havia recriminat que 
haguessin pres la barretina d'un minyó.

Calúmnies

1748.08.08
AMH 2215/9La Comunitat de Preveres de Sabadell contra Joan Capdevila i 

Avellaneda, corder, per un deute relatiu a pensions d'un censal.

Deute d'un censal

1748.08.09
AMH 2216/3Enquesta contra Marianna Pelegrí, Marianna Comadran i Maria 

Malvitges, acusades d'haver tingut una tumultuosa baralla al carrer 
del Safareig.

Baralla

1748.10.22
AMH 2216/4Feliu Fontanet, oller, contra Pere Alemany, també oller, en 

reclamació de tres lliures degudes.

Deute comercial

1748.11.23
AMH 2216/11Llicència a Josep Cabanyes i Moral, pagès, per fer obres en una 

casa de la plaça Major.

Llicència d'obres
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1749.02.06
AMH 2216/7La Comunitat de Preveres de Sabadell contra Domènec Llorenç i 

Josep Artigues, per un deute de 25 lliures relatiu a pensions d´un 
censal d'una peça de terra del mas Amada de Jonqueres.

Deute d'un censal

1749.03.28
AMH 2216/21Francesc de Sentmenat Torrelles i d'Agulló, marquès de 

Sentmenat, contra Carles Cusí, pagès, reclamant que pagui 
diverses quantitats degudes a diferents creditors.

Deute comercial

1749.06.16
AMH 2216/12Joan Gual, paraire, contra Antoni Font i Gay, pagès, en judici 

sobre un hort de l'Horta Vella.

Propietat i usdefruit

1749.06.21
AMH 2216/10Adjudicació dels béns que foren de Joan Calçada, doctor en 

medicina, a favor del seu fill Josep Calçada i Rovira, també doctor 
en medicina.

Adjudicació de béns

1749.09.10
AMH 2216/9Rafael Celves i Duran, paraire, contra Salvador Verneda, pescador 

de Badalona, en resposta a les pretensions d'aquest de ser deutor 
de pensions d'un censal.

Deute d'un censal

1749.09.13
AMH 2216/6Domènec Casablanca, pagès de Sant Quirze, contra Agustí i 

Carles Cusí, pare i fill, reclamant el pagament de 350 lliures 
promeses en adjudicar-se, l'any 1744, el mas Canals de Sant Julià 
d'Altura a dits Cusí.

Herències

1749.11.18
AMH 2216/8Andreu Riera, rector de Castellar, i els marmessors del difunt 

rector Domènec Borgonyó, contra Domènec Llorenç, baster, per 
un deute de 124 lliures relatiu a les pensions d´un censal.

Deute d'un censal

1750.04.10
AMH 2216/14Antoni Casanoves, botiguer de draps de Barcelona, contra Josep 

Fontanet i Rojas, batxiller en lleis, que havia destrossat la sèquia 
que Casanoves féu construir al peu del mas Martina, prop del molí 
d'en Fontanet, aduint que passava per la seva propietat.

Conflictes d'aigües
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1750.08.03
AMH 2216/13Plica de testimonis a instància de Isidre Cellent i Brunet, pagès de 

Castellar, en la causa contra Esperança Espar, abans Cellent, en 
relació a [l'estimació del valor d´una peça de terra del mas Soler, 
situat a Sant Esteve de Castellar].

Estimació d'un mas

1750.11.08
AMH 2216/16Plica de testimonis a instància dels cònjuges Jaume Ribes i Maria 

Girbau i Carner, en la causa contra Francesc Busquets, paraire de 
Terrassa, reclamant la propietat del mas Carner i declarar-se nul 
l'acte de venda.

Propietat i usdefruit

1751.03.13
AMH 2216/1Inventari dels béns que foren de Josep Fontanet a instància del seu 

fill Josep, sol·licitant que li sigui assignat un curador i instant 
causa contra la seva mare Maria Sayol, ara muller de Francesc 
Casanoves, hostaler, perquè restitueixi dits béns.

Assignació de curadors

1751.06.26
AMH 2216/15Joan Casanoves, paraire, contra la Comunitat de Preveres de 

Sabadell, en apel·lació contra una ordre d'embargament.

Empara

1751.07.14
AMH 2216/22Francesc Flequer, revenedor de Barcelona, contra Antoni Gorina, 

pagès, per tal que s'avingui a respectar la consignació de dues 
terceres parts d'unes vinyes en satisfacció de pensions d'un censal.

Deute d'un censal

1751.07.15
AMH 2216/19Enquesta contra Jaume Roca, traginer, i Jaume Duran, jove fuster, 

per mofar-se en repetides ocasions d'Antoni Cabanes, jove corder.

Burles

1751.09.13
AMH 2217/1Josep Carner, cirurgià, contra Josep Lluch, rajoler, per tal que 

s'avingui a firmar acte de revenda d'una casa que fou de Jaume 
Carner, la qual fou venuda per execució de la Cúria a dit Lluch.

Incompliment de contracte

1751.09.28
AMH 2216/17Josep Fontanet contra Carles i Pere Joan Vallcorba, pare i fill, 

ambdós fusters, en apel·lació contra una ordre d'embargament de 
l'arrendament d'uns horts i d'un molí.

Empara

1751.10.05
AMH 2216/18Baptista Salvatella contra Francesc Coromines i la seva muller 

Engràcia, reclamant  la restitució del dot aportat pel seu avi amb 
motiu del casament de la seva filla Paula amb Pau Asbert.

Restitució de dot
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1751.11.10
AMH 2216/20Teresa, muller de Joan Binapres, mariner, contra Francesc 

Casanoves, paraire i hostaler, en reclamació de la soldada del 
temps en què exercí de criada a casa de dit Casanoves.

Deute laboral

1752.05.06
AMH 2217/6Testimonis rebuts a instància d´Isidre Margenat i Fatjó, pagès de 

Sant Cugat, en la causa oberta pels regidors de Sant Cugat sobre 
els comptes presentats, com a electe de la concòrdia entre dita vila 
i els seus creditors, de l'arrendament del trentè.

Impost del trentè

1752.06.29
AMH 2217/4Enquesta contra Guillem Rovira, treballador de Sallent, acusat de 

violar algunes menors.

Violació

1752.07.15
AMH 2217/5Testimonis rebuts per Margarida Quintana i Claveguera contra els 

marmessors de Pau Rojas, prevere.

Sense adscripció

1752.08.30
AMH 2217/3Francesc Mas, teixidor, contra Narcís Mainou, paraire, en 

justificació del dret de fer ús d'un camí que creua una peça de terra 
propietat de dit Mainou.

Servitud de camí

1753.07.11
AMH 2217/8Benet Arch, retorcedor de llana, contra Josep Prats, jove hortolà de 

Barcelona, en judici sobre la casa i béns dels avantpassats de dit 
Prats.

Herències

1753.08.04
AMH 2217/7Enquesta contra Jaume Font, pagès, per haver deixat una font 

oberta i resistir-se a ésser detingut per Pau Padrós i Casalí, regidor 
i mostassaf.

Resistència a l'autoritat

1754.04.04
AMH 2217/9Francesc Casanoves, paraire, contra Eulàlia Deu, vídua de Joan 

Casanoves, reclamant que li siguin adjudicats els béns que foren 
de Feliu Casanoves.

Herències

1754.07.30
AMH 2217/2Francesc Bellsolà, jove oller, contra Maria Font, a qui reclama una 

soldada pel temps que treballà a casa seva guardant un ramat de 
porcs.

Deute laboral
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1754.08.14
AMH 2217/11Llicència a Marià Bujons per tallar tres àlbers per poder tancar un 

hort.

Llicència per talar arbres

1754.10.09
AMH 2217/10Maria Duran, muller de Jacint Pons, pagès, contra Josep Fatjó, 

pagès de Sentmenat, en resposta a l'execució pretesa per dit Fatjó 
sobre els béns del seu marit, justificant ella ser-ne creditora 
preferent.

Execució de béns

1755.02.27
AMH 2218/7Feliu Turull, paraire, en procés d´empara contra Josep Duran, 

cirurgià, dels diners, sacs de llana i altres coses que havia de pagar 
als cònjuges Vadella.

Empara

1755.02.28
AMH 2218/5Feliu Turull, paraire, contra Feliu Sardà, també paraire, i Gabriel 

Busquets, forner, embargant-los els diners corresponents a sacs de 
llana i altres béns que havien de pagar als cònjuges Vadella de 
Barcelona.

Empara

1755.03.07
AMH 2218/6Testimonis rebuts per Feliu Turull, paraire, contra Maria Badella i 

Puig, antiga cunyada seva, a qui reclama 100 dobles llegats per 
Josep Turull.

Herències

1755.04.15
AMH 2218/3Visura d´obres feta a instància de Josep Estella, argenter de 

Barcelona, i la seva muller Maria Alart, propietària del mas 
Roqueta.

Llicència d'obres

1755.04.19
AMH 2218/1Domènec Jofresa, espardenyer de Terrassa, contra Joan Casalí, 

traginer, per un deute pel valor de 60 càrregues de carbó, a raó de 
13 rals la càrrega.

Deute comercial

1755.05.06
AMH 2218/4Pau Martí, semoler de Barcelona, contra Josep Sanmartí, corder, 

en reclamació de 228 lliures de deute per la compra de fideus i 
sèmola.

Deute comercial

1755.06.25
AMH 2218/22Miquel Manent, paraire, presta caució i sol·licita que sigui 

anul·lada l'empara de dos draps instada per Manuel Dordal i Solà, 
paraire de Moià.

Empara
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1755.07.13
AMH 2218/11Domènec Llorenç, baster i arrendatari del trentè de la part forana 

de Terrassa, contra Miquel Costa, teixidor, per tal que pagui el 
trentè d´una vinya de Sant Julià d´Altura.

Impost del trentè

1755.11.15
AMH 2218/2Els germans Ramon, Pere Joan i Onofre Oliveres, contra els 

cònjuges Josep i Magdalena Franquesa, per tal que els restitueixin 
els béns que foren de Ramon Aimer, avi matern de dits germans.

Herències

1755.12.03
AMH 2218/21Maria Font sol·licita que se li lliurin unes quantitats dipositades a 

la Cort, emparades a un pastor anomenat el Muntanyès, el qual 
s'havia apropiat de 15 quarteres de blat i altres efectes.

Empara

1755.12.27
AMH 2218/13Enquesta contra Tomàs Sabater, cardador, Feliu Casanoves i un tal 

Baltasar, traginers, acusats per Jacint Roca, sabater, d'agredir-lo 
quan els recriminà d'haver tirat pedres i empastifar amb fang la 
porta de casa seva.

Agressió

1756.02.18
AMH 2218/12Domènec Llorenç, arrendatari del trentè de la part forana de 

Terrassa, contra Feliu Salt, paraire, sobre el pagament del trentè 
d´una vinya de la parròquia de Sant Julià d´Altura.

Impost del trentè

1756.02.18
AMH 2218/8Domènec Llorenç, arrendatari del trentè de la part forana de 

Terrassa, contra Simó Miquel, per tal que pagui el trentè d´una 
vinya situada a Sant Vicenç de Jonqueres.

Impost del trentè

1756.02.18
AMH 2218/9Domènec Llorenç, arrendatari del trentè de la part forana de 

Terrassa, contra Isidre Bosch, teixidor de lli, reclamant el 
pagament del trentè d´una  vinya de Sant Vicenç de Jonqueres.

Impost del trentè

1756.10.19
AMH 2218/10Maria, vídua de Pere Llonch, pagès de Jonqueres, contra Francesc 

Pous, teixidor, per tal que restitueixi al seu original estat una 
pallissa que enderrocà.

Enderroc d'una casa

1757.02.16
AMH 2219/1Francesc Soldevila, teixidor de Barcelona contra Antoni 

Moragues, paraire, per tal que deixi vàcua la casa on habita del 
raval.

Propietat i usdefruit
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1757.06.14
AMH 2218/20Enquesta contra Jaume Bertran, natural de Cardona, que acusà a 

Gràcia Font i a Rosa Pasqual d´haver robat 27 durs d´or, els quals 
foren trobats per dites Gràcia i Rosa i duts al pregoner.

Calúmnies

1757.07.12
AMH 2218/23Visura del cadàver de Margarida Sala, morta accidentalment a la 

mina dita la Foradada, als horts d'en Romau.

Aixecament de cadàver

1757.09.14
AMH 2218/18Josep Santeugini, pagès de la parròquia de [Abit], contra Eudalda 

Sabater, per no complir aquesta els pactes firmats en  la concessió 
a parceria del mas Sabater del Torrent de Sant Julià d'Altura, 
demanant dit Santeugini que li pagui 14 quarteres de blat.

Conflictes agraris

1757.09.29
AMH 2218/15Enquesta contra Pere Joan Pomapí per agredir amb un pal Pere 

Mimó, pastor, quan aquest pasturava el ramat en una vinya 
propietat de dit Pomapí.

Agressió

1757.10.19
AMH 2218/19Emanuel Abadal, rector de Santa Maria de Barberà, contra Josep 

March i Adjutori Argelagué, bracers, als quals reclama el delme 
del raïm collit en unes vinyes situades en part al terme de Sabadell 
i en part a Barberà.

Delme

1757.10.20
AMH 2218/17Procés de l'execució instada per Sebastià Francí, pagès de Mollet, 

contra els béns de Maria, vídua de Francesc Font, pagès.

Execució de béns

1757.10.22
AMH 2218/16Emmanuel Abadal, rector de Santa Maria de Barberà, contra 

Antoni Pou, bracer, reclamant el delme del raïm collit d'una vinya 
situada en part al terme de Sabadell i en part al mas Estaper de 
Barberà.

Delme

1757.10.25
AMH 2218/14Els cònjuges Francesc i Antiga Joncar contra Pau Padrós i Casalí, 

paraire, reclamant els diners de 32 quintars de raïm venuts.

Deute comercial

1757.11.03
AMH 2219/19Pau Torres, pagès, apel·lant contra el ban interposat per Pere Joan 

Vallcorba, fuster, per haver entrat un ramat en una vinya.

Invasió de ramats
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1758.01.07
AMH 2219/20Interrogatori dels regidors de la vila i els obrers de l'església 

parroquial a Pere Joan Sanmartí, teixidor de lli i sagristà de 
l'església.

Informació a perpètua memòria

1758.01.07
AMH 2219/21Interrogatori dels regidors de la vila i els obrers de l'església 

parroquial a Agustí Cusí, teixidor de lli i sagristà de l'església.

Informació a perpètua memòria

1758.01.19
AMH 2219/7Enquesta sobre el robatori de diverses peces de roba de la casa de 

Sant Nicolau.

Robatori de robes

1758.01.24
AMH 2219/2Enquesta a instància dels regidors de la vila sobre la fixació de 

papers infamatoris a diferents llocs públics de la vila, atacant 
l´honor i la fama d´alguns particulars i regidors.*

Pasquins

1758.04.08
AMH 2219/22Francesc Rifós, pagès, contra Pau Padrós i Casalí, sol·licitant que 

se li reconegui el dret a apilar fems en una peça de terra dita de la 
Creu de la Mà.

Propietat i usdefruit

1758.05.31
AMH 2219/3Carles Vicent, rector de Sant Joan de Matadepera, contra Jaume 

Llobet, paraire i retorcedor de llana, en reclamació de les pensions 
d'un censal.

Deute d'un censal

1758.06.04
AMH 2219/6Denúncia de Francesc Anisant, apotecari i regidor, contra Antoni 

Font i Gay, pagès, per insultar-lo, fer-ne mofa i resistir-se a ser 
arrestat, i queixa de dit Font d´haver de pagar el repartiment de la 
palla per la tropa allotjada a la vila.

Resistència a l'autoritat

1758.06.22
AMH 2219/23Interrogatori d'Isidre Bosch, teixidor de lli i arrendatari de la fleca, 

a Maria Marcet i Pere Sayol sobre la introducció per part de 
Gabriel Busquets de pa procedent de Barberà.

Infracció d'ordenances del mercat

1758.07.07
AMH 2219/24Denúncia de Carles Cusí, pagès, contra Agustí Gual, a qui acusa 

de tractar-lo de "fill i nét de nuncis" quan parlava amb el batlle de 
Castellar, al camí dels xiprers del convent dels Caputxins.

Calúmnies
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1758.07.15
AMH 2219/5Joan Soler, jove boter de Barcelona, contra Isidre Puig, 

constructor de carros, en recurs a l'embargament per aquest 
despatxat a la Cúria.

Empara

1758.09.27
AMH 2219/4Domènec Llorenç, baster, contra Joan Saldoni i Llorenç, també 

baster, en reclamació de les quantitats degudes per les despeses 
ocasionades de l'enterrament dels cònjuges Miquel Saldoni i 
Dorotea Llorenç.

Despeses de funeral

1759.01.08
AMH 2220/17Els teixidors de lli contra els teixidors de llana, sol·licitant ésser 

considerats un gremi a part.

Afers gremials

1759.01.18
AMH 2220/16Pere Joan Sanmartí contra Pere Peig, ambdós teixidors de lli, per 

tal que desocupi unes habitacions.

Desnonament

1759.02.07
AMH 2219/8Josep Celves, oller, contra els cònjuges Joan Boix i Isabel 

Comadran per tal que lliurin tots els béns que foren de Francesc 
Celves.

Herències

1759.07.11
AMH 2220/15Josep Oriac, pagès de Sant Julià, contra Joan Casalí, traginer, en 

reclamació de 27 lliures per la compra de carbó.

Deute comercial

1760.02.07
AMH 2220/8Josep Mimó, pare, i Josep Mimó, fill, contra Feliu Artigues, 

paraire, per tal que nomeni dos pèrits que reconeguin les obres a 
realitzar en una casa del carrer del Pedregar, la qual dit Josep 
Mimó vengué a carta de gràcia i ara desitja recomprar.

Peritatge d'obres

1760.04.30
AMH 2220/11Feliu Planes i Llobet, pagès de Barberà, contra Jeroni Pons, 

moliner de dita parròquia, en resposta al manament perquè no fes 
córrer aigua ni passés pel camí d'un hort de dit Pons.

Servitud de camí

1760.07.09
AMH 2220/9Els obrers de l´església de Sabadell contra els administradors de la 

Confraria del Santíssim Sacrament o de la Minerva, els quals 
refusen pagar l'impost de l'obra de l'església i demanen que es 
procedeixi contra els deutors censalistes de dita confraria.

Deute fiscal
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1760.07.10
AMH 2220/10Antoni Badó, negociant de Sant Quirze de Safaja, contra Ignasi 

Blancafort, pagès de Montornés, recorrent l'embargament dels 
béns que Joan Altimira, colon del mas de Sant Oleguer, havia 
d'entregar a dit Badó.

Empara

1760.07.19
AMH 2220/1Procés de solta de l'embargament a Pau Llonch, pagès de la 

parròquia de Reixac, el qual fou instat per Joan Sabater, veí de 
Terrassa, i Jaume Llonch, veí de Palausolità.

Empara

1760.08.11
AMH 2220/14Joaquim Samuntà, teixidor de lli habitant de Barcelona, contra 

Pere Alemany, oller, per tal que construeixi dos sostres nous en 
una casa situada a prop del portal de la Palanca, la qual dit 
Samuntà establí en emfiteusi, i pagui les pensions degudes.

Deute de censos

1760.08.12
AMH 2220/2Marianna, vídua de Jaume Fatjó, pagès de Sant Pere de Terrassa, 

contra Jaume Oliver, espardenyer, en reclamació de 84 lliures, 
preu dels aliments que dita Marianna subministrà a Maria, 
germana de Jaume Oliver.

Deute

1760.08.19
AMH 2220/3Bernat Amat, terrisser, contra Josep Fontanet i Agustí, paraire i 

antic tutor i curador seu, per tal que presenti comptes de 
l'administració de la tutela i li restitueixi alguns béns.

Comptes de tutoria

1760.08.29
AMH 2220/4Josep Creus, jornaler, contra Josep Selves, terrisser, en resposta a 

un manament per tal que s'abstingués de treballar una peça de terra 
de la partida d'en Romau, la qual dit Creus té arrendada per cinc 
anys.

Desnonament

1760.09.05
AMH 2220/13Francesca Roca, vídua d´Ignasi Artigues, paraire, contra el seu fill 

Josep, per tal que no sigui molestada en l'usdefruit dels béns del 
seu marit.

Propietat i usdefruit

1760.09.07
AMH 2220/5Joan Saldoni, baster, contra Josep Torres i Casamada, jornaler, per 

tal que deixi de treballar una vinya del Romau que tenia 
arrendada, aduint dit Saldoni que no la conreava tal com havien 
convingut.

Conflictes agraris
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1760.10.03
AMH 2220/6Josep Duran, apotecari, contra Isidre Bosch, teixidor de lli, sobre 

la propietat d'una vinya de Collsalarca que havia adquirit en 
pública subhasta.

Propietat i usdefruit

1760.11.07
AMH 2220/12Pau Llonch, pagès del terme de Reixac, contra Jaume Llonch, 

pagès de Palausolità, i Joan Sabater, pagès de Sant Julià d'Altura, 
com a marmessors del testament de Josep Llonch.

Empara

1760.11.28
AMH 2220/7Procés de solta d'embargament instat per Jaume Llonch, pagès de 

Terrassa, contra Tomás Llonch, pagès de dita vila, i Josep Tintorer 
i Francesc Estaper, pagesos de Barberà.

Empara

1761.02.14
AMH 2221/4Josep Massabeu, pagès de Castellar, contra Fèlix Gay i Bruguera, 

notari de Sabadell, embargant  940 lliures dipositades a l´arxiu de 
la Comunitat de Preveres de Sabadell, les quals eren destinades a 
satisfer als creditors de la universitat de Castellar.

Empara

1761.02.16
AMH 2221/1Informació rebuda pels regidors de la vila contra el rector, el qual 

pretenia cobrar per escombrar el paviment de l'església i tocar les 
campanes.

Informació a perpètua memòria

1761.04.07
AMH 2221/9Isidre Bosch, teixidor de lli, contra el seu soci Pau Padrós i Casalí, 

paraire, per un deute de 68 lliures.

Deute d'un préstec

1761.04.24
AMH 2221/6Joan Roca i Prats, paraire, contra Gertrudis i Joan Llorenç, mare i 

fill, per tal que restitueixin les 28 lliures que els cònjuges Roca i 
Prats varen deixar a dit Llorenç.

Deute d'un préstec

1761.04.28
AMH 2221/26El notari Pau Puigjaner contra els regidors de la vila, comminant-

los a respectar el decret segons el qual el porter reial havia de 
despatxar assumptes de les dues notaries.

Arrendament de l'escrivania

1761.05.18
AMH 2221/8Adjutori Solà, pagès de Reixac, contra Pau Padrós, paraire, 

reclamant un deute de 47 lliures i no acceptant en satisfacció una 
peça de terra dita el Camp de la Rasa, designada en inventari per 
dit Padrós.

Deute
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1761.06.10
AMH 2221/3Pere Sallent i Carner, paraire de Barcelona, contra Joan Baptista 

Salvatella, pagès, i Jeroni Coronelles, pagès de Barberà, instant-
los a restituir una peça de terra situada a les Termes, la qual diu 
fou cedida il·legalment pel notari Antoni Morros.

Propietat i usdefruit

1761.08.11
AMH 2221/7Procés de neteja de sang rebut a instància de Joan Miquel, 

batxiller en medicina resident a Madrid.

Neteja de sang

1761.09.04
AMH 2221/5Manel Joncar, paraire, contra diferents creditors de Josep Agell, 

paraire, perquè aquests han embargat sense fonament una peça de 
drap en mans de Feliu Clos, teixidor.

Empara

1761.10.31
AMH 2221/2Jaume Llonch, pagès, contra el doctor en medicina Josep Pareller, 

Maria Font i Tomàs Llonch, en apel·lació d'embargament i 
prestant la caució per cancel·lar-lo.

Empara

1761.12.19
AMH 2221/12Feliu Padró, teixidor, contra Feliu Peig, pagès, qui pretén cobrar 

uns arrendaments d'uns horts i les pensions d'un censal d'una vinya 
de Collsalarca.

Deute d'un censal

1762.01.26
AMH 2221/10Margarida Crous, contra Francesc i Josep Crous, pare i fill, 

reclamant 60 lliures que aportà en dot al seu marit.

Restitució de dot

1762.07.06
AMH 2221/26Denúncia de Joan Joncar, paraire, contra Josep Pernau, sastre, que 

va agredir-lo amb un pal, arran d'una discussió sobre un plet que 
tenien a la Cúria.

Agressió

1762.10.02
AMH 2221/13Josep Moret, comerciant de Barcelona, contra Francesc Sallent i 

Feliu Argemir, en reclamació de les pensions d'un censal prestat a 
la causa pia de Josep Moret.

Administració de causa pia

1762.11.03
AMH 2221/11Bonaventura Vall-llocera, notari de Caldes de Montbui, contra 

Josep Carner, cirurgià de Sabadell, a qui reclama les pensions 
degudes d'un censal del mas Gorchs de Barberà.

Deute d'un censal
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1762.12.20
AMH 2221/18Josep Duran, jornaler, contra Jeroni Pons, moliner de Barberà, 

apel·lant al manament d'aquest perquè abandonés un hort que li 
tenia arrendat.

Desnonament

1763.01.26
AMH 2221/27Narcís Folch, paraire, contra Joan Soler, corder, en reclamació de 

17 lliures corresponents a dos quintars de cànem.

Deute comercial

1763.07.12
AMH 2221/23Procés de solta d´embargament instat per Joan Gavarra, pagès de 

Polinyà, contra Isidre Vila.

Empara

1763.07.22
AMH 2221/19Baptista Coromines, Pere Peig, Feliu Mimó i Joan Pujal, contra 

Damià Sanmiquel, soci seu, acusant-lo d'estafa i comminant-lo a 
tancar la taverna i deixar de vendre vi.

Estafa

1763.08.08
AMH 2221/22Joan Casalí, paraire, contra Jordi Sabater, prevere organista, 

apel·lant contra un manament perquè no construeixi una aigüera 
en una paret mitgera i, d'altra banda, instant dit Sabater a 
enderrocar un forn amb dues xemeneies.

Obres perjudicials

1763.09.02
AMH 2221/24Execució del béns de Pere Folch, teixidor de lli absent de la vila, a 

instància de Josep Borrell, paraire, per raó de l'impagament del 
lloguer d'una casa.

Execució de béns

1763.11.09
AMH 2221/21Plica de testimonis a instància de Caterina Planes i Llobet en la 

causa contra Francesc March, pagès d´Esparreguera, a qui havia 
consignat els lloguers d'una casa del carrer de Sant Quirze i d'una 
peça de terra de Jonqueres.

Deute d'un lloguer

1763.11.26
AMH 2221/25Josep Artigues, rector de Santa Margarida, contra Joan Torres, 

paraire, instant-lo a descobrir una finestra que féu tapiar, que 
privava de llum la casa de dit Artigues, situada al carrer de Sant 
Quirze.

Disciplina urbanística

1763.12.03
AMH 2221/20Joan Cases, mestre d´escola de Castellar, contra Josepa Daviu, 

usufructuària dels béns del seu difunt marit, Joaquim Daviu, 
reclamant les pensions d'un censal que li llegà el rector de Rubí.

Deute d'un censal
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1764.02.20
AMH 2222/1Benet Dinarès, traginer d´Olesa, contra Feliu Sardà, paraire, en 

resposta a un manament d'embargament.

Empara

1764.03.13
AMH 2221/16Plica de testimonis a instància del prior de Santa Anna de 

Barcelona, en la causa contra Miquel Anglada, pagès de Sant Pere 
de Terrassa, per tal que confessi i reconegui el domini d'una peça 
de terra del mas Pons i pagui els censos deguts.

Deute de censos

1764.03.18
AMH 2221/15Miquel Font de Gaià, pagès de Sant Pere de Terrassa, contra 

Eudald Alzina, traginer, en execució dels seus béns.

Execució de béns

1764.03.24
AMH 2221/14Pere Castells, comerciant de Barcelona, contra Francesc Anisant, 

apotecari, apel·lant contra una ordre d'embargament.

Empara

1764.06.06
AMH 2222/2Josep Borgonyó, pagès de Jonqueres, contra Pau Casagemes, 

teixidor, per despendre's aquest d'un drap emparat a Joan i Manuel 
Joncar.

Empara

1764.08.31
AMH 2221/17Denúncia de Joan Claramunt, traginer de Terrassa, contra els que 

robaren diners i l'apallissaren, prop del convent dels Caputxins.

Robatori de diners

1765.06.08
AMH 2222/3Els cònjuges Joan i Maria Argelagués i Puig, pobres de solemnitat, 

contra els cònjuges Adjutori i Anna Maria Argelagués i Puig, per 
retenir sense cap causa els béns que foren de Josep i Maria Puig, 
pare de dita Maria.

Herències

1765.06.27
AMH 2222/7Antoni Font i Gay, pagès, contra Teresa Pareller, en oposició a 

l'embargament de les garbes i garberes de blat, grans i fruits de les 
terres de dit Font.

Empara

1765.07.04
AMH 2222/9Antoni Bruno, rector de Sant Cristòfol de Begues, com a hereu de 

confiança de Jaume Sanjoan, ermità de la Salut, contra Carles 
Cusi, pagès, per tal que li faci entrega d'uns diners que foren de dit 
Sanjoan.

Herències
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1765.07.10
AMH 2222/17Els regidors de la vila contra els regidors que ho foren l'any 1760, 

per tal que facin entrega de l'acte d'arrendament de l'escrivania a 
Antoni Morros i llueixin el censal que presten a la Comunitat del 
Pi de Barcelona.

Arrendament de l'escrivania

1765.07.29
AMH 2222/5Tomàs Rojas, prevere, contra Josep Girbau, jornaler, reclamant 38 

lliures degudes d'un acte de debitori.

Deute d'un debitori

1765.07.29
AMH 2222/6Tomàs Rojas, prevere, contra Rafael Soler, corder, reclamant 16 

lliures degudes de pensions d'un censal prestat com a beneficiat de 
Santa Eulàlia.

Deute d'un censal

1765.07.30
AMH 2222/4Josep Tintorer, pagès de Barberà, contra Josep Rojas i Barrera, per 

tal que pagui part de les pensions d'un censal d'una peça de terra 
venuda per dit Rojas.

Deute d'un censal

1765.08.09
AMH 2222/8Francesca de Feu i Rojas contra Valerià Altimira, pagès, reclamant 

46 lliures degudes com a masover del mas de Sant Oleguer i dels 
danys i perjudicis ocasionats en la dita masoveria.

Conflictes agraris

1766.01.14
AMH 2222/18Plica de testimonis rebuts a instància de Eulàlia Rovira, vídua de 

Francesc Rovira, apotecari de Terrassa, contra Francesc Samaranc, 
corder de dita vila.

Herències

1766.03.15
AMH 2222/10Antoni Boada i els cònjuges Miquel Boada i Teresa Pareller, tots 

de Terrassa, contra Teresa Queralt, vídua de Josep Pareller, 
demanant que pagui el dot de 400 lliures promès per dit Josep a la 
seva filla Teresa.

Reclamació de dot

1766.04.24
AMH 2222/12Pau Torres, pagès i arrendatari de l'abastiment de carns, contra els 

regidors de Sabadell, en recurs contra l'ordre que l'instava a tallar 
la carn en rodó.

Arrendaments comunals

1766.05.23
AMH 2222/14Plica de testimonis a instància de Pau Carol, pagès de Polinyà, en 

la causa contra Joan Anglada, pagès de dita vila, [sobre les 
millores efectuades al mas Anglada, abans Rialb].

Conflictes agraris
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1766.09.05
AMH 2222/13Francesc Pou, teixidor, contra Jaume Llonch, pagès de Sant Martí 

de Sorbet, en recurs a un manament  perquè deixi vàcua la 
possessió d´un terreny o pati.

Propietat i usdefruit

1766.12.05
AMH 2222/11Procés de genealogia i neteja de sang d´Antoni Moret, jove cerer 

de Barcelona, a instància del Col·legi de Cerers de Barcelona.

Neteja de sang

1767.02.17
AMH 2222/16Magdalena, vídua de Pere Trullàs, sabater resident a Barcelona, 

contra Miquel Manent, paraire, per tal que restitueixi una casa del 
raval de Dins, la qual alega que fou venuda il·legalment.

Propietat i usdefruit

1767.02.18
AMH 2223/2Procés de reclam contra la persona i béns de Jeroni Fadó, pagès, a 

instància  de Joan i Maria Sopena, Jaume Fita i Silvestre Puig, 
pagesos de Sant Andreu del Palomar.

Execució de béns

1767.04.04
AMH 2222/15Josep Sallarès, jornaler, contra Josep Llobet i els cònjuges Pere 

Joan Llobet i Maria Sallarès, els quals li havien despatxat un 
manament per pagar la meitat del dot promès.

Reclamació de dot

1767.07.24
AMH 2223/4Denúncia de Feliu Puig contra el regidor Jaume Llobet per tractar-

lo de lladre i canalla, acusant els antics regidors d'aprofitar-se dels 
fons del comú.

Calúmnies

1767.08.12
AMH 2223/3Procés de genealogia de Francesc Lluch i Tubau, novici corista del 

convent de Sant Agustí de Barcelona.

Neteja de sang

1767.09.14
AMH 2223/5Pau Llonch, pagès de Reixac, contra Maria i el seu fill Josep 

Manaut, cardador, reclamant la restitució d'una peça de terra de 
Collsalarca.

Propietat i usdefruit

1767.11.14
AMH 2223/1Francesc Blanxer, jornaler de Montcada, contra Maria Vendrell, 

com a possessora dels béns de Jaume Fulló, per tal que satisfaci 
106 lliures que dit Blanxer prestà, així com també els jornals 
deguts.

Deute d'un préstec
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1768.04.26
AMH 2223/7Josep Duran i Cuyàs, pagès, contra Miquel Bosch, jornaler, 

oposant-se a un manament penal que l'instava a conduir les aigües 
sobrants de la font del Pedregar, les quals perjudicaven la cova o 
sitja de dit Bosch.

Conflictes d'aigües

1768.05.10
AMH 2223/12Procés d´execució contra la persona i béns de Josep Valls, ferrer, a 

instància d´Erasme Pons, causídic de Granollers, com a 
procurador d´Esteve Fàbregues, botiguer de dita vila.

Execució de béns

1768.06.01
AMH 2223/11La Comunitat de Preveres de Sabadell contra Antoni Moragues, 

paraire, per un deute de 96 lliures de pensions d'un censal d'una 
casa del carrer de la Borriana.

Deute d'un censal

1768.06.20
AMH 2223/10Teresa Calfapé contra Feliu Puigdueta i Calfapé, paraire de 

Sabadell resident a Barcelona, per tal d'ésser mantinguda en la 
possesió de tres peces de terra heretades del seu marit.

Herències

1768.06.28
AMH 2223/9Jaume Llobet i Mainou, paraire, contra el seu fill Pere Joan i la 

muller d'aquest, Rosa Crous, en resposta a les pretensions 
d'aquests sobre una casa del raval.

Propietat i usdefruit

1768.07.23
AMH 2223/14Gaietà Ferran, notari de Barcelona i tutor de Melciora Oliver, 

contra Francesca Oliver, muller del també notari de Barcelona 
Josep Ribes i Granés, en oposició a les pretensions d'embargar-los 
grans i fruits de l´heretat anomenada Miralles.

Empara

1768.08.22
AMH 2223/8Josep i Francesc Mimó, pare i fill, pagesos, contra Joan Pons, 

masover del mas Portell, per tal de rescindir el contracte de 
parceria.

Conflictes agraris

1768.10.25
AMH 2223/13Procés de solta de l'embargament manat a instància de Teresa 

Pareller i dels cònjuges Francesc i Josepa Montblanc i Pareller, del 
vi d'Antoni Gorina retinguit per Antoni Font i Gay.

Empara
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1768.10.31
AMH 2223/6Francesca Oliver, muller de Josep Ribes i Granés, notari de 

Barcelona, contra Antoni Cabanes, masover de la casa Miralles, 
acusant-lo de deteriorar les terres i tallar pins i valorant els danys 
en 500 lliures.

Conflictes agraris

1769.04.22
AMH 2223/15La Confraria de Paraires de Sabadell contra Gabriel Busquets, 

forner, per tal que satisfaci 80 lliures que Jaume Llobet prometé 
pagar com a lluïció d'un censal del preu de l'arrendament dels 
ploms i corrons de dita confraria.

Afers gremials

1769.04.28
AMH 2223/23Antoni Font, pagès, demana a Feliu Vidal, Josep Mimó, Antoni 

Puig i Joan Ustrell que capbrevin totes les propietats tingudes en 
alou i directa senyoria.

Capbrevació

1769.05.10
AMH 2223/17Pere Joan Salt, pagès i paraire, contra Joan Petit, pagès, per un 

deute de 45 lliures.

Deute comercial

1769.10.02
AMH 2223/16Teresa Queralt, vídua del doctor Josep Pareller, i els cònjuges 

Francesc Montblanc i Josepa Paraller, contra Antoni Gorina, en 
reclamació de 38 lliures degudes per visites efectuades per dit 
doctor.

Honoraris professionals

1770.02.01
AMH 2223/19Maria Mimó i Capdevila, els germans Francesc i Joan Bellsolà, 

Francesc Escaiola i Pere Fontanet, tots terrissers, contra Eudald 
Alzina, traginer, en reclamació de diversos comptes pendents.

Deute comercial

1770.05.23
AMH 2224/1Plica de testimonis rebuts per Feliu Puigdueta, paraire, en la causa 

contra Teresa Calfapé, [en relació a la propietat de diverses peces 
de terra, horts i una casa].

Propietat i usdefruit

1770.07.10
AMH 2223/22Feliu Sardà, paraire, contra Isidre Folch Aluja, pagès, el qual 

s'oposa que dit Sardà edifiqui al carrer, prop del bassal de les cases 
d'en Cabot, ja que diu tenir el domini d'una paret mitgera i no ésser 
aquesta prou fonamentada.

Obres perjudicials
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1770.07.15
AMH 2223/20Antoni Cabanes, pagès, contra Francesca Ribes i Oliver, resident a 

Barcelona, en oposició a les pretensions d'aquesta de despatxar-lo 
com a arrendatari o colon del mas Miralles, en no reconèixer-la 
com a possessora de dit mas.

Desnonament

1770.09.27
AMH 2223/18Manel Joncar, paraire, contra Francesc Canals, pagès de Barberà, 

arrendatari i parcer, respectivament del mas Llobet.

Propietat i usdefruit

1770.11.04
AMH 2223/24Rafael Soler, corder de cànem, sol·licita que es requereixi als 

regidors de la vila que reconeguin liquidat el deute de 84 lliures 
contret quan era arrendatari del comú.

Arrendaments comunals

1770.11.10
AMH 2224/4Pau Marata, sastre, contra Francesc Font, jornaler, en resposta als 

bans intimats per fer ús del camí d'una peça de terra.

Servitud de camí

1770.11.18
AMH 2223/21Enquesta contra Jaume Pasqual, fabricant de paper del molí 

Casanoves, per maltractar en repetides ocasions Maria Rosa Bru, 
neboda seva d'uns 11 anys d'edat, la qual té afillada.

Maltractament d'infants

1770.12.11
AMH 2224/3Feliu Palmers, teixidor, contra els administradors de la Confraria 

de Teixidors de Llana, reclamant uns diners del temps en què dit 
Palmers administrà dita confraria.

Afers gremials

1771.04.15
AMH 2224/11Jaume Ribatallada, pagès de Castellar, contra Maria Campanyà i 

Gabriel Font, mare i fill, en reclamació de 150 lliures pels serveis 
prestats com a procurador.

Honoraris professionals

1771.08.03
AMH 2224/10Josep Duran, pagès, contra Miquel Andurell, parcer de la casa de 

Sant Oleguer, a qui dit Duran prestà 17 quarteres de blat per 
sembrar amb la condició que li donaria la meitat de la collita.

Incompliment de contracte

1771.08.08
AMH 2224/8Gabriel Font, teixidor, contra Maria Campanyà i Gabriel Font, 

mare i fill, per tal que siguin condemnats a pagar 681 lliures de 
restitució de dot.

Restitució de dot
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1771.08.21
AMH 2224/12Plica de testimonis a instància del fiscal del Jutjat de la 

Intendència General de Catalunya contra Feliu Salvany i Planes, 
en causa de capbrevació.

Capbrevació

1771.08.21
AMH 2224/5Plica de testimonis rebuts pel fiscal del Jutjat de la Intendència 

General de Catalunya contra Josep Fontanet i Sobregrau, paraire, 
per tal que capbrevi tots els seus béns i propietats.

Capbrevació

1771.08.21
AMH 2224/6Plica de testimonis rebuts pel fiscal del Jutjat de la Intendència 

General de Catalunya contra Antoni Font i Gay, pagès, per tal que 
capbrevi tots els seus béns i propietats.

Capbrevació

1771.09.27
AMH 2224/9Nicolau Anglada, jornaler, contra Josepa Molins, en resposta al 

manament tramès perquè s'abtingués de veremar una vinya, la qual 
diu ésser tinguda per donació de dita Josepa amb motiu del 
matrimoni de l'agent amb Maria Molins.

Propietat i usdefruit

1771.12.24
AMH 2224/7Francesc Vilaseca, esparter, contra Josep Torres, paraire, en 

resposta al manament perquè desocupi la casa que té llogada a la 
plaça Major.

Desnonament

1772.01.05
AMH 2225/2Plica de testimonis de defensa rebuts per Josep Sallerès, traginer, 

en la causa contra Joan Casals, també traginer, en apel·lació contra 
la sentència que el condemnava a restituir una mula que dit Casals 
li llogà i que s'accidentà.

Indemnització per danys

1772.03.26
AMH 2224/2Gabriel Canals, rector de Sant Esteve de Ripollet, contra Josep 

Brutau, teixidor de llana, en reclamació de les quantitats degudes 
del lloguer d'una casa.

Deute d'un lloguer

1772.03.30
AMH 2224/13Denúncia dels regidors de Sabadell contra Maria Pasqual, vídua, 

per haver seduït i enganyat Teresa Puig, donzella, en trobar-se 
ambdues al llit en companyia d'Alejandro Ugalde, alferes de 
l'esquadra del regiment de cavalleria allotjat a la vila.

Violació
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1772.06.26
AMH 2224/15La pabordia de Sant Salvador contra Josep Turull, Josep Romeu, 

Vicenç Artiguess i Francesc Soler per tal que capbrevin totes les 
propietats tingudes en alou i directa senyoria.

Capbrevació

1772.06.26
AMH 2224/16Gabriel Brunés, prevere beneficiat de l'església de Sabadell, contra 

Pere Peig, els cònjuges Feliu i Rosa Gay i Bruguera, Josep Mimó i 
el doctor Josep Calçada, per tal que capbrevin totes les propietats 
tingudes en alou i directa senyoria.

Capbrevació

1772.07.10
AMH 2225/4Reglament d'ús de les aigües del riu Ripoll dels termes de Barberà, 

Montcada i Ripollet, instat al batlle de les aigües del partit de 
Mataró per Josep Fontcuberta, moliner de Ripollet i arrendatari 
dels molins de Ripollet i Reixac.

Reglament de les aigües del Ripoll

1772.07.14
AMH 2225/1Rosa i Isidre Riera, mare i fill, pagesos de Sentmenat, contra 

Teresa Pareller i i el seu gendre Francesc Montblanc, metge, en 
resposta a les pretensions creditores d'aquests.

Honoraris professionals

1772.08.01
AMH 2224/17Apel·lació de Miquel Andurell, pagès, contra la sentència verbal 

dictada en la causa contra Isidre Riera.

Apel·lació de sentència

1772.08.12
AMH 2225/3El síndic dels pares caputxins de la província contra Francesc 

Sanllehí, pagès de Barberà, i altres veïns de Jonqueres i Sabadell, 
denunciant les edificacions que alcen davant del convent, ja que 
podrien atemptar contra la intimitat dels religiosos.

Obres perjudicials

1772.08.20
AMH 2224/14Vicenç Borgonyó, pagès, contra Josepa i Joan Fontanet, mare i 

fill, en oposició a l'ordre de desnonament de les terres que té en 
parceria.

Desnonament

1773.[ ]
AMH 2225/5Testimonis rebuts a instància de Maria Francesca de Deu i Costa, 

sobre l'ocupació d'una casa de la seva propietat per part del 
cirurgià major de la companyia de dragons del regiment de 
Numància.

Informació a perpètua memòria

353



1773.05.24
AMH 2225/8El Gremi de Paraires i Fonedors de Sabadell contra Josep 

Capdevila i altres teixidors, els quals denunciaren l'obra nova duta 
a terme en una peça de terra on es troben els estricadors.

Obres perjudicials

1773.08.17
AMH 2225/6Plica de testimonis rebuts per Francesc Estaper, pagès de Barberà, 

en la causa contra Francesc Llobet, sobre el cobrament de 
pensions d'un censal.

Deute d'un censal

1773.08.27
AMH 2225/7Plica de testimonis rebuts pel cònjuges Pau Petit i Isabel Martí, en 

la causa contra Francesc Alzina.

Sense adscripció

1773.10.16
AMH 2225/10Josep Mimó, pagès, contra Francesc Serra, bracer, en resposta a 

les pretensions sobre la servitud d'un camí d'un hort del Romau.

Servitud de camí

1773.11.09
AMH 2225/9Francesc Altalló i Codina, paraire, contra diversos veïns de 

Sabadell, Barberà i Castellar, per tal que prestin les pensions d'un 
censal sobre unes peces de terra que els establí perquè hi 
edifiquessin.

Deute d'un censal

1774
AMH 2225/14Procés de taxació dels aliments del pupil Josep Fontanet i Parés, 

instat pels seus tutors, Joan Brujas, Josep Sardà i Josep Torres.

Prestació d'aliments

1774.01.20
AMH 2225/11Josep Celves, oller, contra Isabel Boix i Magdalena Celves, mare i 

germana de l'agent, en resposta al desnonament instat contra 
Antoni Pelegrí, que tenia arrendat un hort pretesament propietat de 
les dites Isabel i Magdalena.

Desnonament

1774.01.28
AMH 2225/12Procés de reclam a les persones i béns de Jeroni i Bernat Fadó, 

pare i fill, pagesos, a instància d'Antoni Sagrera, negociant de 
Terrassa.

Execució de béns

1774.06.03
AMH 2225/21Testimonis rebuts en la causa entre Francesc Mauri, pagès de 

Polinyà, i Gabriel Canals, rector de l'església de Ripollet, entorn 
dels censos del mas Mauri.

Deute de censos
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1774.06.22
AMH 2225/13Magí Oliver i Miralles, veí de Barcelona, contra Isidre Lluch, Joan 

Blanxart, Antoni Cabanes, Joan Borrell, Josep Torres, i Jaume 
Trullàs, en reclamació de diverses quantitats degudes de censals i 
arrendaments.

Deute d'un censal

1774.06.28
AMH 2225/22Plet entre Vicenç Borgunyò, pagès i colon, i Josepa Coll, vídua de 

Josep Fontanet i Rojas, sobre la percepció de fruits de blat i civada.

Empara

1774.08.09[]
AMH 2225/15Plica de testimonis rebuts per Francesc Mauri contra el rector de 

Ripollet, [en relació als censos del mas Mauri].

Deute de censos

1775.01.07
AMH 2225/17Assignació de Francesca Roig, vídua de Josep Roig, com a 

curadora dels seus fills.

Assignació de curadors

1775.03.15
AMH 2225/19Informació testifical sol·licitada pels tutors i curadors de Josep 

Fontanet contra Caterina, muller en segones núpcies de Josep 
Fontanet i Sobregrau, sobre els béns que usurpà en enviudar i 
casar-se amb Feliu Argemir.

Informació a perpètua memòria

1775.07.01
AMH 2225/18Teresa Queralt, vídua del doctor Josep Pareller, contra Antoni 

Font i Gay, pagès, per fer ús d'unes garberes que tenia embargades 
per raó dels deutes contrets pel serveis prestats pel doctor Paraller.

Empara

1778.12.14
AMH 2225/20Joan Torres, paraire, contra els regidors de la vila, apel·lant contra 

el manament  perquè talés uns arbres d'un hort que  impedien el 
pas de l'aigua de les fonts de la vila.

Conflictes d'aigües

1794.02.19
AMH 2225/23Antoni Gorina i Sanmiquel, pagès, sol·licita ésser nomenat 

curador dels béns de la seva mare, Francesca Sanmiquel, atès el 
seu estat de demència.

Assignació de curadors

1795.
AMH 2225/24Josep Puigjaner i Oller, prevere, sol·licita que es delimitin els 

termes d'unes peces de terra del camí de Sant Pau de Riu-sec, vora 
els estricadors, en el lloc dit la Parellada.

Delimitació i fitació
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A

Accident amb arma de foc:
Sabadell: 91.
Castellar: 457.
Ripollet: 406 (2).

Adjudicació de béns:
Sabadell: 70; 107; 132; 207; 234; 277; 278;
289; 300; 334.
Cerdanyola: 503.
Santiga: 432.

Administració de causa pia:
Sabadell: 118; 213; 254; 278; 281; 328; 344.
Polinyà: 388.
Sant Llorenç Savall: 423.

Adulteri:
Sabadell: 139 (2); 195; 243 (2); 315.
Castellar: 469.

Afers gremials:
Sabadell: 88; 177; 280; 288; 290; 297 (3);
298; 299; 325; 330; 341; 350; 351.

Agressió:
Sabadell: 65 (2); 66; 69; 70 (2); 71; 73 (2);
74; 77; 78; 79; 82; 84 (2); 85; 89 (2); 92 (3);
93; 94 (2); 95; 96; 97; 98; 99 (2); 101; 103;
104; 109; 110; 111; 112 (2); 113; 114; 117;
118; 119; 120; 122; 126; 131; 133; 135; 143
(2); 144; 145; 146; 148 (3); 150; 155 (2);
156; 162; 163; 167; 169 (2); 173 (2); 174;
176; 177; 180; 181; 183 (2); 185; 192; 196;
197; 198; 202; 212; 213 (2); 218; 219 (2);
220; 222; 224; 225; 226; 227 (2); 229; 232;
233; 236; 237; 238; 240; 253; 256; 257; 259;
260; 261 (2); 269 (2); 278; 281; 282; 284;
285; 287; 291; 295 (3); 296; 301; 302; 318;
321; 338; 339; 344.
Barberà: 445.
Castellar: 456 (2); 458; 461; 467; 471; 481;
484.

Cerdanyola: 496; 497 (3); 498; 502; 503 (2);
504.
Matadepera: 372.
Polinyà: 384; 387; 388.
Ripollet: 400 (2); 402 (2); 410.
Sant Andreu de Llavaneres: 415.
Sant Cugat: 520; 521.
Santiga: 431 (2); 434.
Sentmenat: 526.

Agressió a un clergue:
Sabadell: 90; 235.
Polinyà: 387.
Ripollet: 404.

Agressió a un soldat:
Sabadell: 245; 267.
Barberà: 443.
Castellar: 472.

Agressió a una dona:
Sabadell: 73; 74; 81; 86; 87; 90; 102; 106;
108 (2); 118; 136; 140; 149; 159; 165; 169;
173; 181; 190; 191; 197; 205; 213; 214; 221;
223; 230 (2); 231; 232 (2); 239; 268; 271
(2); 272; 280; 282; 302; 319.
Barberà: 446 (2); 448.
Castellar: 459; 470.
Cerdanyola: 500.
Polinyà: 387; 391.
Ripollet: 409.

Agressió amb arma blanca:
Sabadell: 73; 77; 80; 81; 82; 88; 92; 93 (2);
95; 97; 100; 102; 104; 105; 110; 111; 114;
120; 141; 144; 145 (3); 151; 158 (3); 159;
160; 161 (2); 162; 164; 168; 169; 175; 183;
186; 194; 195; 196 (2); 199 (2); 202 (2);
206; 209; 215; 218; 225; 226; 227; 228; 229
(2); 232 (2); 233; 238; 239 (2); 248; 264;
314; 333.
Barberà: 447.
Castellar: 460; 467; 469.
Cerdanyola: 496.

6. Índex de conceptes
Nota:
Els conceptes emprats en aquest índex responen per norma general a l’assumpte examinat en el procés i
no a les causes que el motiven. Per exemple, entre els molts processos d’agressions o calúmnies hi pot
haver de rerafons conflictes de diversa índole, explicitats o no. En tot cas, sempre que ha estat possible
s’han inclòs a la descripció del procés.
Dins de cada encapçalament, l’índex us remet al número de pàgina dels catàlegs i entre parèntesi hi
trobareu el nombre d'ocurrències aparegudes. Hi trobareu també una entrada que hem titulat “sense
adscripció”. Aquesta entrada s'ha emprat en aquells casos en què s’ha fet difícil determinar el contingut
del plet, ja sigui perquè l'estat de conservació n’ha dificultat la lectura, o bé perquè l'expedient és
incomplet.
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Polinyà: 386.
Ripollet: 402; 404; 405; 408.
Rubí: 415 (2).
Sant Llorenç Savall: 423.

Agressió amb arma de foc:
Sabadell: 91 (2); 97; 98; 104; 109 (2); 110
(2); 111 (2); 112; 115 (3); 116; 118; 119 (2);
121 (2); 123; 136; 138; 142; 143; 144; 150;
151; 154; 156; 157; 158; 159; 161; 164; 168;
175; 176; 184; 186; 187; 190; 191; 195; 196;
197; 199; 201; 207; 210; 212; 223; 229; 237;
239; 243; 244; 245 (2); 250; 253; 256; 276;
278; 296; 302.
Barberà: 440; 441.
Castellar: 457; 459; 460 (2); 466; 468.
Cerdanyola: 502.
Ripollet: 403; 404 (3); 407; 408.
Sentmenat: 528.

Agressió d’un soldat:
Sabadell: 228; 243; 248; 264; 303; 304.

Aixecament de cadàver:
Sabadell: 66; 67; 115; 131; 198; 218; 339.
Castellar: 457.
Sant Cugat: 521.

Alcavoteria:
Sabadell: 108; 128; 180.

Alteració de camins:
Sabadell: 294; 295.
Polinyà: 391.

Amenaces:
Sabadell: 69; 77;  78; 83; 110; 140; 143; 149
(2); 167 (2); 175; 191; 196 (2); 202; 206 (2);
210; 226; 228; 229; 231; 233 (2); 235; 236;
238; 258; 260 (3); 295; 300; 302; 304.
Barberà: 445.
Castellar: 457; 459; 461; 483.
Cerdanyola: 499; 501.
Ripollet: 400.
Sant Llorenç Savall: 424 (2).
Santiga: 431.

Amotinament de soldats:
Matadepera: 373.

Ampliació de defensa:
Castellar: 463.

Apel·lació d’una ordre de bandeig:
Sabadell: 172.

Apel·lació de crides del batlle:
Castellar: 458.

Apel·lació de sentència:
Sabadell: 64; 78; 122; 184; 271; 353.
Castellar: 488.

Apropiació indeguda:
Sabadell: 90; 91; 94; 107; 128; 170; 184;
187; 200; 209; 211; 305; 322.
Barberà: 441.
Castellar: 490.

Arranjament d’un forn:
Sabadell: 183.

Arrencament de termes:
Sabadell: 81.

Arrendament de l’escrivania:
Sabadell: 168; 333; 343; 347.

Arrendament il·legal:
Sabadell: 68.
Castellar: 476.

Arrendaments comunals:
Sabadell: 89; 106; 289; 299; 305; 318 (2);
325; 347; 351.
Castellar: 468; 477.

Assassinat:
Sabadell: 65; 74; 76; 93; 103; 109; 118; 119;
120 (2); 121; 122; 124 (3); 127; 134; 162;
163; 164 (2); 171 (3); 175; 188 (2); 190;
197; 199; 200; 201; 206; 208; 211; 212; 213;
215; 230 (2); 233; 243; 245; 256; 258; 262;
267; 271; 298.
Barberà: 442; 443 (2).
Castellar: 459 (2); 460; 462 (2); 463; 467
(2); 468; 470.
Cerdanyola: 501.
Polinyà: 384; 385 (2).
Ripollet: 401; 402; 404; 406; 407 (2); 411.
Sant Llorenç Savall: 425 (2).
Santiga: 433 (2); 434.
Sentmenat: 527.
Matadepera: 372.

Assassinat d’un notari:
Sabadell: 122.

Assassinat d’un procurador fiscal:
Sabadell: 234.

Assassinat d’un soldat:
Sabadell: 133; 303.
Castellar: 469.

Assassinat d’una dona:
Sabadell: 69; 228; 267.
Cerdanyola: 502.
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Assassinat frustrat:
Sabadell: 112; 122; 135; 136; 148; 162; 221
(2); 224; 232; 249; 254; 287; 288.
Sant Llorenç Savall: 423.

Autentificació d’una escriptura:
Sabadell: 276.

Autoritat, agressió a l’:
Sabadell: 90; 100; 124; 137; 146; 150; 151;
160; 161; 176; 232; 238; 244; 261; 303.
Castellar: 460.
Cerdanyola: 504.
Santiga: 432.

Autoritat, amenaces a l’:
Sabadell: 133; 154; 163; 242; 248.
Polinyà: 384.

Autoritat, injúries a l’:
Sabadell: 72; 88; 90 (2); 95; 101; 117; 119;
123; 125; 129; 133; 135; 137; 156; 163; 169;
178; 183; 204; 205; 206; 211; 224; 234; 236;
239; 241; 251 (2) ; 256; 265; 312; 315; 330.
Castellar: 474.
Polinyà: 385 (2).
Ripollet: 403.

Autoritat, menyspreu a:
Sabadell: 72; 129; 147; 201; 223; 226; 236;
268; 330.
Ripollet: 403.

Autoritat, resistència a l’:
Sabadell: 93; 96; 110; 114; 123; 125 (2);
132; 133; 139; 153; 163; 165; 174 (2); 189;
202; 203; 211; 213; 219; 222; 236; 238; 251
(2); 261; 275; 336; 340.
Ripollet: 401.
Santiga: 432; 434.
Sentmenat: 526 (2).

Avortament:
Castellar: 473.

B

Balls sense llicència:
Cerdanyola: 498.

Bandolerisme:
Sabadell: 65; 72; 74; 108; 128; 129; 130;
139; 147; 151; 159; 163 (2); 167; 173; 174;
175 (3); 180; 182; 188; 189; 192 (2); 193;
194 (2); 195; 198; 199; 201; 205; 208 (2);
209; 213; 217; 227; 229; 233; 234; 237; 240;
247 (2); 277; 290; 309.
Barberà: 441; 442; 443 (2).

Castellar: 458 (6); 459 (2); 464 (3); 465;
466 (3); 490.
Cerdanyola: 499 (2); 501 (3); 502; 503.
Matadepera: 372.
Polinyà: 385 (2).
Ripollet: 405; 406; 407.
Sant Llorenç Savall: 425.

Baralla:
Sabadell: 121; 136; 170; 225; 228; 231; 241;
243; 256; 259; 263; 277; 278; 319; 333.
Barberà: 446.
Cerdanyola: 502.
Matadepera: 372.
Ripollet: 409.
Santiga: 436.
Sentmenat: 529.

Benefici eclesiàstic:
Sabadell: 116.

Bretolada:
Sabadell: 80; 88; 90; 108; 111; 112; 153;
169; 183.
Cerdanyola: 499.
Ripollet: 404; 409.

Bruixeria:
Sabadell: 186; 190.
Castellar: 463 (2).

Burles:
Sabadell: 105; 335.

C

Calúmnies:
Sabadell: 68; 74; 77 (2); 81; 84; 85; 87 (2);
91 (2); 93; 96; 100; 104; 105; 109; 114; 116;
127; 129; 130; 138; 142; 143; 146; 147; 150
(2); 151; 152; 153 (2); 154 (2); 155; 156;
159; 179 (2); 181; 192; 195; 199; 203 (3);
204; 205; 211; 216; 217; 219; 220; 222; 227;
228 (2); 230; 231; 235; 236; 259; 260, 261;
266; 286; 298; 307; 308; 309; 313; 319; 331
(3); 333; 339; 340; 348.
Barberà: 445.
Castellar: 462.
Cerdanyola: 501; 502.
Ripollet: 404; 405; 410.

Capbrevació:
Sabadell: 67 (2); 68; 69; 84 (2); 85 (2); 96;
98; 101; 107; 114; 127 (4); 131; 132 (2);
138; 147; 170; 172; 174; 179 (2); 182; 186
(3); 187; 190; 213; 215; 255 (2); 261; 262;
267; 270 (2); 278; 280; 282; 291; 325; 326;
327; 329; 350; 352 (3); 353 (2).
Castellar: 473 (2).
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Cerdanyola: 496 (2); 497.
Gallifa: 367.
Mataró: 374.
Ripollet: 400.

Carnalatge:
Sabadell: 274.

Citació:
Polinyà: 388.
Sant Llorenç Savall: 425.

Coacció al matrimoni:
Sabadell: 204.
Sant Llorenç Savall: 423.

Compra de béns robats:
Sabadell: 223.

Concòrdia:
Sabadell: 67; 252.
Santiga: 435.

Conflictes agraris:
Sabadell: 85; 265; 270; 293; 306; 310; 311;
321 (2); 326; 339; 342; 347 (2); 349; 350.
Barberà: 445; 447 (2); 449.
Castellar: 471; 475; 479; 481; 482, 485;
488; 489.
Matadepera: 373.
Polinyà: 391; 392.
Ripollet: 408; 410.
Santiga: 431.

Conflictes d’aigües:
Sabadell: 66 (2); 71 (2); 98; 128; 149; 156;
266; 274; 308; 324; 327; 334; 349; 355.
Barberà: 448.
Castellar: 460; 479.
Polinyà: 388.
Ripollet: 404.
Sentmenat: 529.

Curadors, assignació de:
Sabadell: 64 (3); 65; 113; 140; 209; 237;
240; 249; 266; 267; 276; 289; 291; 292; 318;
335; 355 (2).
Cerdanyola: 500; 504.
Ripollet: 400; 410.

Curadors, emancipació de:
Sabadell: 65; 214; 280; 288; 300; 320; 322.

Curadors, subrogació de:
Sabadell: 99.
Castellar: 462.
Sant Cugat: 521.

D

Danys a fonts públiques:
Sabadell: 246.
Cerdanyola: 498.

Danys a la propietat:
Sabadell: 84; 85; 108 (2); 160; 167; 169;
170; 171; 176; 182; 194; 197; 198; 226; 252;
265; 293; 319.
Castellar: 465; 467.
Cerdanyola: 496.
Gallifa: 367.
Ripollet: 402.

Danys a les muralles:
Sabadell: 74; 84; 210.

Danys a una resclosa:
Sabadell: 156.

Danys al rec Monar:
Sabadell: 100.

Danys als escorxadors:
Sabadell: 99.

Delimitació i fitació
Sabadell: 215; 355.
Caldes de Montbui: 363.
Cerdanyola: 501.
Jurisdicció inquisitorial: 537.

Delme:
Sabadell: 86; 94; 137; 215; 237; 243; 248;
257 (2); 258; 267; 270; 272; 276; 281; 284;
290; 305; 315 (2); 339 (2).
Barberà: 447; 450.
Castellar: 456; 458; 465 (2); 472; 479; 484;
485; 490.
Polinyà: 393.
Ripollet: 405.
Santiga: 434 (2).

Desaparició d’una dona:
Sabadell: 149.

Desnonament:
Sabadell: 70; 71; 115 (2); 122; 153; 155 (4);
160; 184; 185; 205; 242; 257; 259; 271; 280;
292; 311; 331; 341; 342; 345; 351; 352; 353;
354.
Barberà: 443; 449.
Castellar: 478; 483 (2); 489; 492 (2).
Cerdanyola: 498; 502.
Polinyà: 392.
Ripollet: 402; 410.
Santiga: 436.
Sentmenat: 529.



545

Despeses d’aprenent:
Sabadell: 99; 120; 121; 124; 126; 151; 267.

Despeses d’hostalatge:
Sabadell: 74.
Polinyà: 388; 392.

Despeses d’una enquesta:
Sant Llorenç Savall: 423.

Despeses de funeral
Sabadell: 223; 229; 333; 341.
Santiga: 433.

Despeses de medecines:
Sabadell: 158; 172; 265; 269 (2); 270; 271;
301 (2).
Barberà: 440.

Despeses de presó:
Sabadell: 64; 211.

Despeses del setge de Barcelona
Sabadell: 307.

Despeses per malaltia:
Sabadell: 200.
Castellar: 487.
Santiga: 435.

Desviament del rec comtal:
Sabadell: 210.

Detenció il·legal:
Sabadell: 117; 139; 141 (2); 142 (2).
Castellar: 478.
Polinyà: 385.

Deute:
Sabadell: 68; 91; 107; 112; 113; 122; 177;
186; 218 (2); 223; 226; 227; 255; 268; 284;
285; 286; 290; 307; 308; 311; 326; 329; 342;
343.
Castellar: 470; 491.
Polinyà: 390 (2); 393.
Santiga: 432.

Deute comercial:
Sabadell: 65; 68 (2); 70; 73; 75; 76 (2); 77;
78; 79 (4); 81 (2); 82; 83; 86; 87 (2); 90 (3);
91; 92; 94; 95; 98; 102 (2); 103; 105; 106;
108; 111; 112; 113; 115; 120 (2); 121; 128;
130; 131; 132; 134; 136; 138; 143; 144; 152;
153; 155; 159; 160; 161; 165; 166; 180; 181;
185 (2); 186 (2); 188; 189 (2); 201 (2); 207
(2); 208; 209; 217; 225; 226; 228; 235; 236;
237; 238; 241; 242; 244; 245; 249 (2); 250;
258; 260; 268; 276; 283; 284; 285; 286; 287;
289; 290; 291; 296; 297 (2); 298; 301 (2);
302; 305 (2); 306; 307 (2); 310; 311 (3); 312

(2); 316; 320; 321; 322; 323; 325; 332; 333;
334; 337 (2); 339; 341; 345; 350 (2).
Barberà: 441; 449.
Castellar: 459; 460; 463; 464; 468 (2); 472;
474; 475; 482; 483; 488.
Gallifa: 367.
Matadepera: 373.
Mataró: 373; 374 (4).
Polinyà: 390.
Ripollet: 401 (2); 411.
Sant Andreu de Llavaneres: 419 (2).
Santiga: 431; 432; 436.

Deute d’un censal:
Sabadell: 69; 76; 78; 82; 83; 97; 103; 106;
123; 125; 142; 147; 152; 156; 166; 179; 180;
187; 190; 191; 195; 204; 208; 212; 216; 217;
220 (2); 223; 225 (2); 230; 233; 235; 236;
237; 239; 248; 251 (3); 253 (2); 254 (2);
258; 259 (2); 260; 261; 262; 264; 269; 273;
275; 278; 279; 280; 283 (2); 287; 296; 306
(2); 308 (2); 309; 310; 313 (2); 314; 315;
317 (2); 319 (2); 321; 322 (2); 324; 326;
327; 328 (3); 331; 333 (2), 334 (3); 335;
340; 344 (2); 345; 347 (2); 349; 354 (2);
355.
Argentona: 359.
Barberà: 445 (2); 448 (2).
Castellar: 468 (3); 469; 471 (2); 473 (2);
475 (3); 476 (2); 477 (2); 478 (5); 479 (2);
480 (2); 481 (3); 484; 485; 488.
Cerdanyola: 498; 499.
Gallifa: 367.
Mataró: 373 (3); 374 (2).
Polinyà: 387; 388; 389 (4); 390.
Ripollet: 400.
Santiga: 433; 435.

Deute d’un debitori:
Sabadell: 72; 134; 253; 332; 347.
Castellar: 471.
Gallifa: 367.
Matadepera: 373.
Mataró: 373.
Polinyà: 383; 390.
Ripollet: 405.
Santiga: 436.

Deute d’un lloguer:
Sabadell: 109; 111; 120; 125; 161; 177; 178;
206; 208; 209; 210 (2); 213; 263; 265; 290;
291; 295; 304; 345; 352.
Castellar: 479.
Santiga: 436.

Deute d’un préstec:
Sabadell: 79; 94; 100; 127; 134; 149; 185;
203; 289; 294; 311; 314; 320; 343 (2); 348.
Barberà: 444.
Castellar: 468; 473; 478; 479.
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Cerdanyola: 504.
Ripollet: 406.
Santiga: 431.
Sentmenat: 527.

Deute d’un violari:
Sabadell: 80; 82; 88; 206; 236; 254; 263;
280.
Castellar: 472.

Deute de censos:
Sabadell: 64; 71; 96; 105; 113 (2); 119; 122;
123; 128; 130; 132 (2); 136; 149; 150 (2);
183; 195; 200; 207; 214; 217; 226; 228; 231;
232; 241; 242; 246; 247; 264; 268 (2); 269;
272; 314; 320; 342; 346; 354; 355.
Barberà: 444; 446.
Castellar: 482; 489; 491; 492.
Cerdanyola: 496.
Polinyà: 393 (2).
Sant Llorenç Savall: 423.
Santiga: 434.
Sentmenat: 528.

Deute fiscal:
Sabadell: 67; 74; 76; 85; 101; 133; 156; 182;
273; 281; 301; 308; 341.
Santiga: 435.

Deute laboral:
Sabadell: 66; 126; 143; 157; 158; 170; 173;
195; 219; 225; 275; 312; 336 (2).
Barberà: 442.
Castellar: 459; 461; 476; 481; 489.
Cerdanyola: 498; 499.

Devolució de documents:
Sabadell: 226; 243; 286.
Barberà: 444.
Castellar: 489.

Disciplina urbanística:
Sabadell: 140 (2); 148; 205; 210; 212; 218;
247; 273; 291; 309; 313; 314; 323; 325; 345.
Castellar: 476.

Doble prometatge:
Sabadell: 319.

Dot, reclamació de:
Sabadell: 134; 279; 283; 292; 310 (2); 316;
320; 324; 347; 348.
Barberà: 443; 449.
Castellar: 461; 465 (2); 474; 475; 476 (2);
477; 480, 484 (2); 487; 488.
Cerdanyola: 499.
Jurisdicció inquisistorial: 537.
Polinyà: 389.
Ripollet: 401; 407.
Santiga: 434; 436.

Dot, restitució de:
Sabadell: 71; 78; 82; 83; 89; 107; 117; 135;
146; 149; 161; 172; 182; 192; 201; 224; 240;
247; 250 (2); 251 (3); 261; 263; 265; 272;
277; 293; 294 (2); 295 (3); 299; 304; 313;
314; 316; 327; 335; 344; 351.
Castellar: 462; 469; 475.
Mataró: 373.
Polinyà: 389.
Ripollet: 410.

Dret de fadiga:
Sabadell: 270.
Sant Llorenç Savall: 424.

E

Empara:
Sabadell: 69; 79; 83; 92; 145; 157; 161 (2);
165; 172; 176; 184; 191; 192; 198; 209; 221;
234; 235; 272; 309; 316; 317 (2); 318; 319;
323; 324 (2); 326; 335 (2); 337 (3); 338;
341; 342 (2); 343 (3); 344 (2); 345; 346 (4);
349 (2); 355 (2).
Argentona: 359.
Barberà: 445; 448 (3); 449.
Castellar: 457; 482; 491.
Cerdanyola: 498; 500 (2); 502.
Matadepera: 373.
Polinyà: 383 (2); 386 (2); 389; 392.
Ripollet: 400; 403 (2); 409.
Santiga: 431; 432; 433 (2); 435 (3); 436.

Encant de béns:
Sentmenat: 529 (2).

Enderroc d’una casa:
Sabadell: 190; 208; 326; 338.

Escàndol públic:
Sabadell: 68; 166; 194; 215.

Escorcoll:
Sabadell: 65; 137.

Escorcoll il·legal:
Sabadell: 81; 221.

Estada de regiments:
Sabadell: 304; 309.

Estafa:
Sabadell: 97; 222; 345.
Polinyà: 389.
Castellar: 485

Estimació de béns:
Sabadell: 252; 256.
Barberà: 440.
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Estimació d’obres:
Sabadell: 313.
Castellar: 480.

Estimació d’un mas:
Sabadell: 253; 327; 335.

Evasió d’arrest domiciliari:
Sabadell: 138; 144.

Evasió de la presó:
Sabadell: 66; 138; 144; 188; 189; 190; 213;
218; 219; 220; 282; 296; 306.
Ripollet: 403.
Sant Cugat: 521.
Sentmenat: 526.

Execució de béns:
Sabadell: 65; 66; 67; 68 (2); 74; 76; 80 (2);
81; 82 (3); 83; 84; 86 (2); 87; 88; 92 (4); 93;
95 (2); 96; 97; 98; 101; 102 (2); 104; 105;
106 (2); 107 (2); 108; 109; 114 (2); 117;
119; 121 (2); 125; 126; 128; 130 (2); 131
(4); 134; 135; 137; 138; 139; 140 (3); 142;
146; 147 (2); 149; 150; 152; 153; 154 (2);
157; 159; 164 (3); 165; 166; 168; 169; 171;
172; 174; 180; 181; 183; 187; 191; 193; 194;
196; 200; 201; 202; 203 (2); 214 (2); 217;
220; 254; 268; 274; 278; 283; 287; 289; 307;
309; 315; 322; 323 (2); 324; 328; 330 (5);
332 (3); 337; 339; 345; 346; 348; 349; 354.
Barberà: 441 (4).
Castellar: 456 (3); 457 (4); 461 (2); 462 (3);
464; 466; 475; 476; 477 (2); 478 (2); 479;
482; 484; 485 (2); 488; 490 (2); 492.
Cerdanyola: 497; 498; 499 (2); 503.
Matadepera: 372; 373; 374 (2).
Montserrat: 515.
Polinyà: 383 (3); 384; 389; 390 (2); 393.
Ripollet: 401; 403 (2); 411.
Sant Llorenç Savall: 424.
Santiga: 432; 433; 436.
Sentmenat: 528.

F

Falsificació de documents:
Sabadell: 116; 229.
Montserrat: 516 (2).

Falsificació de moneda:
Sabadell: 87; 129; 136; 157; 185.

Frau:
Sabadell: 66; 73; 78; 125; 126; 167 (2); 239;
303.

Frau fiscal:
Sabadell: 168; 196; 268.

Castellar: 466.
Ripollet: 405.
Sentmenat: 528.

Fur eclesiàstic:
Sabadell: 123.

H

Herències:
Sabadell: 73; 80; 89 (2); 99; 113; 123; 124;
146; 147; 148; 165; 171; 199; 215; 216; 221;
231; 246; 247; 260; 263; 264; 269; 270; 272;
274 (2); 275 (2); 276; 282; 283; 286 (2);
296; 297; 299; 300 (2); 302; 303; 306 (2);
308; 309; 312 (2); 313; 317; 321; 324; 326;
327; 328; 334; 336 (2); 337; 338; 341; 346
(2); 347; 349.
Castellar: 460; 463; 472; 480; 482.
Matadepera: 373.
Polinyà: 383.
Sant Cugat: 520.
Santiga: 434; 435.
Sentmenat: 527 (3).

Honoraris professionals:
Sabadell: 67; 86; 104; 170; 193; 242; 290;
298 (2); 299; 312; 316; 327; 331; 350; 351;
353.
Castellar: 477 (2); 480.
Matadepera: 373.
Polinyà: 385; 387.
Ripollet: 411.

I

Imposicions reials:
Sabadell: 67.

Impost del trentè:
Sabadell: 336; 338 (4).
Caldes de Montbui: 363.
Castellar: 471.
Cerdanyola: 503.

Impost del vintè:
Castellar: 483; 487.
Jurisdicció inquisitorial: 537.

Incendi:
Sabadell: 80; 109; 160; 197; 204.
Castellar: 460; 462; 464 (3); 487.
Ripollet: 402; 406.
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Incompliment de contracte:
Sabadell: 177; 288; 289; 291; 299; 305; 316;
318; 319; 335; 351.
Castellar: 472; 484; 486 (2); 487; 489.

Indemnització per calúmnies:
Sabadell: 113; 125.

Indemnització per danys:
Sabadell: 142; 154; 157; 209; 242; 305; 330;
352.
Barberà: 440.
Cerdanyola: 503.
Ripollet: 409; 410; 411.

Infanticidi:
Sabadell: 76; 138.

Informació a perpètua memòria:
Sabadell: 71; 85; 104; 182; 187; 207; 215;
222; 227; 248 (2);  264; 266; 313; 340 (2);
343; 353; 355.

Informació de minoria d’edat:
Sabadell: 83.

Informació de pobresa:
Sabadell: 157.

Informació de solteria:
Sabadell: 80.

Informació matrimonial:
Polinyà: 383.

Informació sobre parentesc:
Sabadell: 204; 252; 269.
Sant Llorenç Savall: 424.

Infracció d’ordenances del mercat:
Sabadell: 75; 86; 101; 129 (2); 139; 163;
318; 340.

Insaculació de forasters:
Sabadell: 265.

Introducció de mercaderies robades:
Sabadell: 242.

Invasió de propietat:
Sabadell: 201; 246; 321; 331.
Castellar: 468; 492.
Cerdanyola: 497.

Invasió de ramats:
Sabadell: 309; 339.
Barberà: 449 (2); 450.
Castellar: 466; 483; 486; 487; 492.
Polinyà: 388; 390; 391 (4); 392; 393.

Inventari:
Sabadell: 64; 308.
Ripollet: 406; 411.

J

Jocs prohibits:
Sabadell: 71; 88; 89; 98 (2); 101; 105; 123;
320.
Castellar: 465.

Jurisdicció:
Sabadell: 67; 69; 73; 93; 182; 191; 207; 212;
252; 274; 286.
Castellar: 475.
Ripollet: 405.
Sentmenat: 526.

L

Llicència d’encant:
Sabadell: 300.

Llicència d’obres:
Sabadell: 236; 244; 252; 255; 256; 262 (2);
263 (2); 264; 271; 273 (3); 275; 279; 283;
284 (3); 285; 286; 288; 296; 297; 304 (2);
306; 310; 315 (2); 317; 325; 327; 333; 337.
Barberà: 444 (2); 445; 447 (2).
Castellar: 470; 472.
Cerdanyola: 504.
Ripollet: 408.

Llicència de venda:
Sabadell: 72; 77; 115; 120; 125; 141; 162
(2); 166; 171; 177; 188; 189; 195; 205; 206;
208; 214; 216; 234; 249 (2); 252 (2); 257
(2); 267 (2); 271; 274; 275 (2); 276 (2); 277
(2); 278; 279 (4); 280; 281; 283; 289; 290;
291; 292; 293; 294; 296; 300; 307 (2); 311;
314.
Barberà: 440; 444; 446; 447 (3).
Castellar: 467; 470; 486.
Cerdanyola: 500.
Matadepera: 372.
Polinyà: 386; 387.
Ripollet: 408 (2); 409 (2).
Sant Cugat: 521.
Sant Llorenç Savall: 424.
Santiga: 434.
Sentmenat: 527.

Llicència per firmar concòrdia:
Sabadell: 256.
Castellar: 470.
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Llicència per prendre possessió:
Sabadell: 199; 315; 332.
Castellar: 480.
Santiga: 435.

Llicència per talar arbres:
Sabadell: 337.

Lliurament d’un dipòsit:
Sabadell: 131; 325.

Lluïció de censal:
Sabadell: 233; 320; 328 (2).
Castellar: 486.
Sant Llorenç Savall: 423; 424 (2).

Lluïsmes:
Sabadell: 104; 228; 272 (2); 277; 303; 311.
Castellar: 464; 491.

M

Mals usos:
Castellar: 465.

Maltractament d’infants:
Sabadell: 158; 200; 250; 308; 313; 325; 351.
Santiga: 433.

Menyspreu a un clergue:
Sabadell: 235; 281.
Sant Llorenç Savall: 419.

Millora d’un censal:
Sabadell: 293; 317; 329 (2); 330.

Mort “ab intestato”:
Sabadell: 193; 200; 207; 216; 220; 244; 247;
250 (2); 253; 255; 262; 263 (2); 278; 288;
293; 315; 321.
Barberà: 443; 446 (2).
Castellar: 469; 471; 482.
Ripollet: 407.
Sentmenat: 526; 528.

Mort d’aviram:
Sabadell: 94; 194.
Polinyà: 391.

Mort d’un gos:
Cerdanyola: 497; 500.

Mort de bestiar:
Sabadell: 83; 174; 175; 194.
Castellar: 467; 489.
Ripollet: 401.

N

Neteja de sang:
Sabadell: 117; 120; 155; 164; 171; 184; 185;
188; 210; 245; 248; 255; 258 (2); 259; 262;
263; 292; 294; 296; 306; 316; 317; 320; 321;
322; 325; 329; 330; 344; 348 (2).
Castellar: 470.
Gallifa: 367.
Ripollet: 401.
Sant Llorenç Savall: 425.

O

Obres parroquials:
Sabadell: 285.
Cerdanyola: 496.

Obres perjudicials:
Sabadell: 78; 191; 266 (2); 305; 314; 323;
328; 329; 345; 350; 353; 354.
Castellar: 486; 491.
Polinyà: 387.

P

Pasquins:
Sabadell: 179; 187; 194; 203; 211; 227; 340.
Castellar: 458.

Pastura de ramats forasters:
Sabadell: 301.

Pederàstia:
Montserrat: 515.

Peritatge d’obres:
Sabadell: 341.

Peritatge d’una llana:
Sabadell: 129.

Perjuri:
Sabadell: 143.

Pesta:
Sabadell: 72 (2); 107 (2), 249.

Petició de llibertat:
Sabadell: 205.
Polinyà: 388.
Sentmenat: 529.

Població i nombre de cases de Sabadell:
Sabadell: 299.
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Prestació d’aliments:
Sabadell: 79; 80; 156; 166; 205; 237; 239;
245; 253; 256; 259; 277 (2); 288; 310; 315;
316; 323; 354.
Barberà: 440; 444; 446.
Castellar: 474; 477; 484.
Ripollet: 408.

Primícies:
Sabadell: 244.
Castellar: 490.

Privilegis:
Sant Llorenç Savall: 425.
Montserrat: 516.

Profanació de tomba:
Sabadell: 257.

Propietat i usdefruit:
Sabadell: 64; 70; 86; 95; 97; 116 (2); 117;
141; 144; 158; 170; 175; 177; 178 (2); 180;
224; 234; 235; 240; 245; 246; 247; 248; 262;
264 (2); 265; 266 (2); 268; 271; 273 (2);
274; 276; 279; 280; 282; 283; 285; 293; 294
(2); 295; 298; 304; 307; 317; 326 (2); 329
(2); 331; 332; 334; 335; 338; 340; 342; 343;
344; 348 (3); 349; 350; 351; 352.
Barberà: 441 (2).
Caldes de Montbui: 363.
Castellar: 461; 469 (2); 474 (4); 481 (3);
482 (3); 483; 485; 486 (2); 487; 488 (2);
489; 490 (2); 491 (3).
Cerdanyola: 504 (2).
Matadepera: 372; 374.
Mataró: 374.
Montserrat: 516.
Polinyà: 387; 388; 391; 392; 394 (2).
Ripollet: 410.
Sentmenat: 528.

Prostitució:
Sabadell: 84; 142; 244; 254.

R

Rapte:
Sabadell: 141; 162; 188; 240; 243.

Reclam, procés de:
Sabadell: 165; 166; 168; 172; 187; 190; 192;
198; 214.

Reglament de les aigües del Ripoll:
Sabadell: 353.

Requesta:
Barberà: 442 (2).
Caldes de Montbui: 363.

Castellar: 470 (2); 471; 476.
Cerdanyola: 501.
Matadepera: 373.
Polinyà: 384 (3).
Ripollet: 403; 404.
Sant Llorenç Savall: 425.
Santiga: 431; 432; 433.

Requisició de penyores:
Polinyà: 387.

Restitució de béns:
Sabadell: 158; 170; 285; 323.
Cerdanyola: 498.
Ripollet: 406.

Restitució de béns perduts:
Sabadell: 141; 159.

Robatori a l’església:
Sabadell: 106; 137; 146; 151; 238; 241.
Barberà: 442.
Ripollet: 406.
Sant Llorenç Savall: 424.

Robatori a l’hostal:
Sabadell: 119; 177.

Robatori a la carnisseria:
Sabadell: 196; 200.

Robatori a una ferreria:
Sabadell: 140.

Robatori al pallol:
Sabadell: 191; 229.

Robatori als estricadors:
Sabadell: 257.

Robatori d’aliments:
Sabadell: 70; 72; 75 (3); 77; 82; 86; 88; 89;
97 (2); 98; 100 (2); 102; 104; 112; 115; 126;
132; 136; 140; 157; 160; 165; 166; 172; 173;
175; 180; 181; 183; 203; 218 (2); 219; 220;
223; 224; 226; 230; 245; 246; 292; 304; 305;
324.
Castellar: 456; 466.
Cerdanyola: 496; 497 (2); 502.
Polinyà: 393 (3).
Ripollet: 405 (2).
Sentmenat: 526; 528 (2).

Robatori d’animals:
Sabadell: 94; 95; 96; 101; 103; 133; 135;
163; 177; 187; 188; 189; 191; 192; 202 (2);
203; 209; 211; 221 (2); 222; 227; 258; 281.
Castellar: 466 (2); 467; 474.
Cerdanyola: 500.
Montserrat: 515.
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Polinyà: 385; 386.
Ripollet: 401.
Santiga: 433.
Sentmenat: 527.

Robatori d’armes:
Sabadell: 218; 241; 257.

Robatori d’eines de camp:
Sabadell: 103; 227.

Robatori d’estendards:
Sabadell: 217.

Robatori d’objectes diversos:
Sabadell: 75; 87; 102; 104; 145; 166; 197;
258.
Barberà: 442.
Castellar: 472.
Cerdanyola: 500.
Polinyà: 385.

Robatori d’un drap:
Sabadell: 94; 114; 183; 190; 234; 301.

Robatori d’un rusc:
Sabadell: 69; 219; 284.
Sant Llorenç Savall: 425.
Sentmenat: 528.

Robatori d’una campana:
Sabadell: 164; 223.

Robatori d’una carreta:
Cerdanyola: 502.

Robatori d’una mola:
Barberà: 449.

Robatori d’una olivera:
Sabadell: 246.

Robatori d’uns ocells:
Sabadell: 111.

Robatori de cànem:
Sabadell: 107; 145.

Robatori de canyes:
Sabadell: 109.

Robatori de carbó:
Sabadell: 76; 193.
Polinyà: 384; 386.

Robatori de cera:
Sabadell: 159.

Robatori de diners:
Sabadell: 78; 79; 88; 96; 100 (2); 106; 109;
114; 118; 122; 127; 139; 141; 146; 147; 157;
168; 174; 176; 182; 184; 195; 216 (2); 224;
225 (2); 232; 323; 346.
Castellar: 465.
Montserrat: 515.
Ripollet: 407.
Santiga: 432.
Sentmenat: 527.

Robatori de documents:
Sabadell: 185.

Robatori de fems:
Sabadell: 246.

Robatori de joies:
Sabadell: 69; 105; 176; 217; 282.

Robatori de llana:
Sabadell: 64; 75; 79; 94; 118; 125; 129; 130;
137; 143; 152; 173; 174; 178; 179; 184; 185;
192; 198; 299.

Robatori de llenya:
Sabadell: 73 (2); 75 (2); 83 (2); 101; 102;
103; 112; 116; 147; 152; 153; 178; 197; 220;
222; 224; 231; 235; 254; 259; 294; 302; 316;
324.
Barberà: 440; 443.

Robatori de palla:
Sabadell: 103; 162.

Robatori de pedres:
Sabadell: 105; 110; 117.

Robatori de pólvora:
Castellar: 463 (2).

Robatori de rajoles:
Sabadell: 95; 217.
Barberà: 444.

Robatori de robes:
Sabadell: 70; 89; 91; 98; 104; 106; 110 (2);
117; 125; 134; 138; 154; 162; 184; 197; 203;
204 (2); 212; 216; 221; 223; 226; 231; 237;
240; 255; 322 (2); 340.
Cerdanyola: 500.
Montserrat: 516.

Robatori en un monestir:
Montserrat: 515.

Robatori en una ermita:
Sabadell: 181; 233.
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Robatori en un convent:
Sabadell: 290.

Robatori frustrat:
Sabadell: 85; 108; 111; 124; 138; 167; 188;
221.

S

Segrest:
Sabadell: 127.
Polinyà: 384 (2).

Segrest de béns:
Sabadell: 133; 200; 215; 298; 308.
Ripollet: 409; 411.

Sembra sense llicència :
Sabadell: 178.

Sense adscripció:
Sabadell: 66; 80; 116; 163; 168; 170; 178;
193; 196; 212; 216; 218; 222; 224; 227; 235;
241; 259; 260; 266; 270; 279; 281; 285; 288;
300; 302; 303 (2); 336; 354.
Argentona: 359.
Barberà: 442.
Caldes de Montbui: 363.
Castellar: 463; 475.
Cerdanyola: 500.
Matadepera: 372.
Montserrat: 515; 516.
Polinyà: 383; 388.
Ripollet: 402 (2); 407.
Sant Andreu de Llavaneres: 415.
Sentmenat: 526; 529 (3).

Servitud de camí:
Sabadell: 298; 312; 336; 341; 351; 354.
Castellar: 487; 488; 490; 492.

Simulació de segrest:
Castellar: 462.

Simulació d’un embaràs:
Sabadell: 148.

Subhasta d’un mas:
Sabadell: 331; 332 (2).

T

Tala d’arbres:
Sabadell: 86; 88; 99; 126; 178; 180; 187;
198; 233; 247; 258.
Barberà: 448; 449.

Taxació del salari de tutors:
Sabadell: 265.
Barberà: 442.
Ripollet: 408.

Tinença d’armes:
Sabadell: 77; 81; 99; 100; 110; 111; 112;
128 (2); 130 (2); 134; 135 (2); 145; 151;
169; 181; 189; 192; 193; 201; 211; 256; 282.
Castellar: 491.
Sentmenat: 528.

Trasllat de la cúria de Sentmenat:
Sentmenat: 529.

Trencament de treves:
Sabadell: 151; 241; 242.

Tutoria, comptes de:
Sabadell: 71; 121; 126; 134; 144; 176; 194;
208; 231; 234; 253; 289; 297; 300; 303; 310;
342.
Castellar: 485; 489.
Ripollet: 400.
Rubí: 415.

Tutors, assignació de:
Sabadell: 66; 72; 87; 106; 118; 144; 145;
146; 182; 199 (2); 212; 214 (2); 219; 230;
238 (2); 239; 242; 245; 247; 249; 251; 256;
262; 271; 274; 275; 284; 291; 292 (2); 298;
299; 301; 307; 309; 311; 327.
Barberà: 444; 445; 447; 450.
Castellar: 456; 457; 459; 461; 463; 469;
472; 473 (2); 474; 485; 486.
Cerdanyola: 503.
Gallifa: 367 (2).
Polinyà: 386 (3).
Ripollet: 409.
Santiga: 432.
Sentmenat: 526.
Viladecavalls: 533.

Tutors, emancipació de:
Sabadell: 126; 167; 230; 273; 276; 277; 285;
287 (2); 288; 292 (2); 293 (2); 302; 312.
Barberà: 448.
Castellar: 464; 471; 472; 473; 476; 477; 483
(2); 484; 492.
Polinyà: 392.
Ripollet: 408; 410.
Rubí: 415.

Tutors, excusació de:
Sabadell: 103; 149; 207.
Barberà: 442; 446.
Castellar: 471, 480 (2).
Cerdanyola: 503.
Matadepera: 373.
Mataró: 373.
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Polinyà: 386; 390; 392 (2).
Ripollet: 407.

Tutors, subrogació de:
Sabadell: 75; 76; 81; 84; 85; 102; 105; 116;
148; 153; 154; 165; 173; 198 (2); 206; 225;
238; 240 (3); 244 (2); 249 (2); 250 (3); 252
(2); 254; 255 (2); 257; 262; 265; 270; 275;
289; 317; 318; 320.
Castellar: 467; 473.
Cerdanyola: 499; 503; 504.
Ripollet: 406; 409.

U

Unió de Castellar:
Castellar: 461.

Ús d’armes de foc:
Sabadell: 91; 93; 124; 152; 179 (2); 217;
222; 241.

Usura:
Sabadell: 78; 135; 136; 137; 171; 210; 219.

Usurpació d’autoritat:
Sabadell: 72; 132; 197; 214.
Cerdanyola: 501.

Usurpació de terres:
Sabadell: 95; 113; 183; 192; 296.
Santiga: 434.

V

Vagabunderia:
Sabadell: 176; 189.

Venda de béns robats:
Sabadell: 99; 211; 332.

Verificació d’un testament:
Sabadell: 239.

Violació:
Sabadell: 96; 136; 139; 141; 152; 160; 176;
181; 202; 220; 222; 224; 232; 246; 281; 336;
352.
Barberà: 440.
Castellar: 467.

Violació de correspondència
Sabadell: 204.

Violència domèstica
Sabadell: 65; 135; 220; 241; 242; 266; 272.
Ripollet: 401.
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