
07. Documents i escrits diversos   
Llibreta manuscrita que comença:”Los quales estamos tan obligados a 
Nuestro Señor...”, 70 folis escrits (ff.130-200) 10,5 x 15 cm 

s.d.  01.09  

Manuscrit bifoli que comença: “Còpia d’una relació que fou trobada 
en lo Sant Sepulcre de Jerusalem y és la mateixa que lo Senyor revelà 
a Santa Brígida y Santa Elisabet...” 

s.d.  02.05/01  

Manuscrit que comença: “De transactionibus universali metodica 
tractatio ad enucleationem Theodosii in lege unica lib.6...” 55 folis 

s.d.  04.02.01 

Sindicat atorgat i firmat pels habitants de Prats de Lluçanès a favor de 
Joan Melcior i Cesari Gratacops (dins “papers del canonge Barrera”) 
17-5-1648 

1648 05.03.02 

Documents del capítol de canonges de Vic ( anaven amb el plec de 
papers del canonge Barrera); dos documents 

1717/1720 05.03.03 

Nombre de los cinco marineros de Teyà y Masnou que para el 15 de 
mayo deben estar en San Feliu de Guíxols a la orden del capitán Juan 
María del Fino; 18 de maig de 1717  

1717 03.01/04 

Llibreta manuscrita: “Effunde cor tuum sicut aquam in conspectu 
domino Jeremie, cap.2. Sermón moral predicado en el hospital en el 
anyo de 1753”; 12 pàgines escrites 

1753 07.04  

Llibreta manuscrita: “Ha llegado a tant alto puerto de perfección...·, 
16 pàgines escrites 

S.XVIII? 07.04  

Paper que comença: “Dios por Ezequiel que si el justo se ve de la 
virtud y gracia Divina por culpa grave, todas las obras... 

s.d. 03.01/05 

Dibuix a llapis d’una bóta de fusta (segles XVIII-XIX?)  s.d.  03.02/04 
Certificat parroquial de baptisme de Feliu Barrera, nascut a Teià el 21 
d’abril de 1788 

1793 07.03/03  

Còpia manuscrita d’un tractat entre la República Francesa i l’Imperi 
Britànic (?) 

c. 1810 03.02/03 

Còpies de diversos bans, decrets i ordres de l’any 1808 (inici de la 
Guerra del Francès); 8 documents 

1808 04.04/12 

Relació o notes del que succeí a diversos pobles del Maresme durant 
la Guerra del Francès; 5 documents 

1808-1812 04.04/13 

Fragment del Ban del general Laci “Catalanes. Hechaos a desear y 
ya lo tenéis todo. Constitución, monumento..” data a Moià; 1-8-1812 

1812 04.04/14 

 


