11. Impresos (fragments de llibres, diaris, goigs, almanacs...)
Foli d’un llibre sobre la vida de sants; inclou introducció i sumari o
taula. La introducció comença: “Al cristiano lector...”
Officium Sancti Georgii martyris, Principatvs Cataloniae et
Comitatvm patroni, imprès, 22 pàgines
Goigs de Santa Eulàlia; en llatí; Barcelona, tipog. Bartomeu Giralt,
any 1707
Goigs de Sant Joan; només la meitat superior; tipografia molt
semblant a la dels goigs de Santa Eulàlia
Villancicos que se cantaron en el real convento de Santa Catalina de
Barcelon; fragments reaprofitats per escriure
Die XXVI octobris in festo S. Bernardi Calvo, episcopi vicensis et
confessoris. Dvplex, portada + 4 pàgines
Tres missae pro defunctis in die commemorationis omnium fidelium
defunctorum pro Hispaniarum regis; imprès 1 full
Imprès titulat: “Adición al alegato de los regidores de Sant Cugat del
Vallès y los obreros de su iglesia parroquial y respuesta al abad del
monasterio en el pleito que se sigue contra el obispo de Barcelona y
los expresados regidores y obreros” Barcelona, impremta de
Francisco Surià; 24 pàgs; juny 1745
Estampa impresa de la Mare de Déu, el Nen Jesús i un frare
El Correo Catalán: bifoli del diari amb 4 pàgines, 25-3-1882
Tradiciones y leyendas histórico-religiosas de Cataluña, per
Francisco de Paula Cap; folletí imprès pel Correo Catalán; inclou
portada i les pàgines3 i 4.
Almanacs i calendaris generals per al Principat de Catalunya; lligall
on tots els anys van cosits
Almanacs i calendaris generals per al Principat de Catalunya; lligall
on van 30 llibrets impresos; sense relligar; hi ha 3 del segle XVIII
(1765, 1795, 1796) i un del 1801
Llibre: Miss Rovel de Victor Cherbuliez; traducció de E. Alvarez
Dumont; Barcelona: Impremta de La Vanguardia; 292 pàgs.
La Vanguardia; tres fragments
Postal de Toledo-puerta de Alcántara; en blanc i negre; enviada a
Jacinto Barrera-farmàcia, s.XX
Postal de Roma-El Coliseu; enviada a Maria Luisa Costa, casa
Barrera, Teià; firma il·legible; 20 d’agost de 1961
Imprès: Asociación del Rosario Perpetuo comunicant que el 29 de
maig es prestarà homenatge a la Patrona de Barcelona a l’església de
la Mercè de la ciutat comtal.
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