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018 Fons Borrell  
 

1670, maig, 7   
Venda d’un tros de terra cultiva feta per Sebastià Fonolleras, pagès del castell de 
Llagostera, a favor de Pere Soler, treballador del mateix Castell, situada prop de la casa i 
hort de Pere Soler.  
Afronta a l’orient amb l’honor de Sebastià Fonolleras i Damià Roquer, a migdia amb honor 
meu mitjançant camí públic de transeünts que encara existeix i que antigament anava a 
l’hospital, a occident amb l’hort de Pere Soler i a cerç amb el camí públic del dit Castell a la 
vila de Sant Feliu de Guíxols.  
Escrivà:  Jaume Axandri, notari reial i públic del Castell i Baronia de Caldes de Malavella 
  
 
1693, gener, 4   
Venda d’un hort feta i firmada per Pere Soler, treballador del Castell de Llagostera a Jaume 
Borrell, teixidor de lli del dit Castell, pel preu de cent vint-i-vuit lliures. Hi ha l’àpoca. L’hort 
situat en el lloc anomenat d’en Soler, afronta a orient amb Damià Roquet, treballador, a 
migdia amb l’hort de Joan Fonolleras mitjançant un mur a occident amb l’hort de la casa 
d’en Soler i a cerç amb camí públic que va del present castell a la vila de Sant Feliu. 
Escrivà: Jaume Axandri, notari reial i públic del Castell i Baronia de Caldes de Malavella 
  
 
1697, maig, 12   
Sentència rustical feta pels honorables prohoms del Castell de Llagostera, Narcís Palahí i 
Joan Llinàs, pagesos, i Jaume Codolar, treballador, essent batlle Felip Buada, a instància 
de Joan Mateu i Rissech, treballador, sobre la qüestió que entre ell i Eulària Borrell i els 
tutors i curadors dels fills i hereus del difunt Jaume Borrell per les aigües de la teulada de la 
casa que s’està construint dels hereus de Jaume Borrell.  
Escrivà: Jeroni Axandri, notari reial i públic del Castell i Baronia de Caldes de Malavella 
  
 
[Sense data]   
Testament de Jaume Borrell, teixidor de lli, del Castell de Llagostera, fill de Garau 
Fonolleras i Borrell, treballador del dit Castell i de Clara Borrell difunta. Fa hereva universal 
la seva filla Maria Borrell. 
 1) Fragment. Manca l’últim full  
 
1710, febrer,2   
Capítols matrimonials entre Jaume Teixidor, treballador de la vila de Cassà de la Selva, fill 
de Joan Teixidor, pagès de la vila de Cassà de la Selva i de Cristina muller seva, i 
l’honesta Maria Borell, donzella filla de Jaume Borrell, difunt teixidor de lli del Castell de 
Llagostera i d’Eulària muller seva vivent. Francisco Daus, teixidor de lli i Eulària Borrell i 
Dausà, padrastre i mare respectivament, de Maria Borrell li atorguen heretament universal 
de tots els seus béns. Antoni Rissech, pagès del veïnat de Sant Llorenç del terme de 
Llagostera, oncle de Jaume Teixidor li dóna 56 lliures perquè les aporti al matrimoni a títol 
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d’aixovar.  
Escrivà: Manel Gualsa notari públic a la vila de Caldes de Malavella i del Castell de 

Llagostera 
  
 
1710, maig, 23   
Lluïció d’un censal mort de preu 19 lliures i pensió anual atorgada pel Rnd. Grau Gotarra, 
rector de l’església de Santa Seculina de la vila de Caldes, a favor de Maria Borrell i 
Teixidor, muller de Jaume Teixidor i Borrell creat el 27 de maig de 1707. 
Escrivà: Manel Gualsa, notari públic del Castell i Baronia de Llagostera i Caldes de 

Malavella 
  
 
1710, març, 10   
Partida de taula per lluïció d’un cens de 70 ll. I una prorrata de 2 ll., 4 sous i 14 diners feta 
per Jaume Teixidor, teixidor de lli, a Mn. Genís Roure.  
  
 
1711, juny, 3   
Lluïció d’un censal atorgada per Jaume Forest a favor de Jaume Borrell, teixidor de lli de 
Llagostera, del preu de la casa i hort situats a la vila de Llagostera.  
Escrivà: Francesc Mayres, notari públic de la ciutat, batllia i vicaria de Girona 
  
 
1727, maig, 27   
Censal de preu i propietat 50ll. I pensió anual 2ll. Creat per Maria Maimir, vídua de Dalmau 
Maimir a favor de Francisco Vivas de la Serra, treballador de Caldes de Malavella.  
Escrivà: Francisco Moragas, notari reial i públic de la Baronia i Castell de Llagostera 
  
 
1740, febrer, 19   
Capítols matrimonials d’Antoni Borrell Teixidor,  jove teixidor de lli del Castell de Llagostera, 
fill de Jaume Teixidor i de Maria Borrell i Esperança Bassa, donzella filla de Ponç Bassa, 
mestre de cases del Castell de la Vall d’Aro i de Llogaia Bassa i Hortes. Heretament 
universal a favor d’Antoni Borrell i Teixidor. El dot són 80 lliures, un vestit (gavardina 
d’escot i faldilles i caputxa d’escot negre), un altre vestit: gipó de ximallor blavoy i faldilles 
de xamallot de color de brisa, una caixa d’arbre poll feta a tall de monja amb pany i clau i 
altres robes seves.  
Escrivà: Francisco Moragues i Gironí, notari públic de la Baronia del Castell de Llagostera 

i Caldes de Malavella 
  
 
1740, abril, 3   
Lluïció d’un censal atorgada per Jaume Bascustell, negociant del Castell de Llagostera a 
favor de Jaume i Antoni Teixidor i Borrell, teixidors de lli del mateix Castell, creat per Jaume 
Teixidor el 7 d’agost de 1712.  
Escrivà: Francesc Maragas i Gironí, notari de la Baronia i del Castell de Llagostera i vila 

de Caldes. 
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1742, juliol, 22   
Àpoca atorgada per Joan Oller, treballador de la vila de Maçanet de la Selva a favor de 
Jaume Teixidor Borrell i Maria Borrell per haver pagat el dot de la seva germana Maria 
Àngela Borrell casada en primeres núpcies amb Francisco Massa, pagès de la parròquia 
de la vila de Maçanet. Capítols matrimonials el 10 de novembre de 1713 a la notaria 
pública del Castell de Llagostera.  
Escrivà: Joan Casellas, notari públic de la vila de Lloret 
  
 
1747, setembre, 5   
Capítols matrimonials de Josep Gros, sastre del Castell de Llagostera, fill d’Antoni Gros, 
sastre difunt del mateix Castell i de Maria Gros i Ballell, i Maria Teixidor, filla de Jaume 
Teixidor, teixidor de lli, i Maria Borrell, difunts. El germà de Maria Teixidor, Antoni Borrell i 
Teixidor, teixidor de lli del Castell de Llagostera, li dóna, en concepte de part de l’heretat i 
de legítima, 50 lliures, una caixa d’arbre poll llisa amb pany i clau i tots els vestits, robes i 
joies seves que constitueix en dot, més 12 lliures que ha guanyat servint. Josep Gros 
aporta la mateixa quantitat en concepte d’escreix.  
Escrivà: Francesc Moragas i Gironès, notari públic de tota la Baronia del Castell de 

Llagostera i vila de Caldes 
  
 
1749, març, 19   
Capítols matrimonials d’Antoni Teixidor i Borrell viudo, teixidor de lli del Castell de 
Llagostera, fill de Jaume Teixidor i Borrell i Maria tots dos difunts, i Teresa Albertí donzella, 
filla d’Andreu Albertí treballador del Castell de Calonge, i Maria Albertí Sala, vídua. Agustí 
Albertí, germà de Teresa, atorga a la seva germana perquè constitueixi com a dot, 22 
lliures, una caixa llisa i nova amb pany i clau juntament amb altres 40 lliures que ella ha 
guanyat essent la criada del Rv. Josep Pallés, prevere i rector de l’església parroquial de 
Santa Agnès de Solius. 
Escrivà: Josep Salà, notari de Sant Feliu de Guíxols 
  
 
1753, agost, 28   
Capítols matrimonials de Josep Rissech,  jove teixidor de la parròquia de Santa Cristina de 
la Vall d’Aro, fill de Josep Rissech i Margarida Torrellas i Eugènia Borrell i Teixidor donzella 
filla de Jaume Teixidor i Borrell, teixidor de Llagostera i Maria Borrell difunts. Antoni Borrell i 
Teixidor, germà d’Eugènia, constitueix la legítima de 25 lliures, una caixa nova amb pany i 
clau, un vestit d’escot o estamenya i tots els seus vestits. Eugènia constitueix el dot amb 
això i amb tot el que pugui rebre del Rnd. Francesc Fonolleras i trenta lliures que té 
guanyades de soldada.  
Escrivà: Salvador Sala, notari i Cristòfol Pons, escrivent de Sant Feliu de Guíxols 
  
 
1756, abril, 25   
Àpoca firmada per Josep Rissech, teixidor de lli de Santa Cristina d’Aro, a favor d’Antoni 
Borrell Teixidor, teixidor de lli de Llagostera, per haver rebut 25 lliures de dot.  
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Segueix àpoca en data 11 d’abril de 1756 signada per Josep Gros, sastre, a favor d’Antoni 
Borrell i Teixidor, teixidor de lli tots del Castell de Llagostera per haver rebut 50 lliures i una 
caixa en concepte del dot de la seva dona.  
Escrivà: Sebastià Carreras i Oliveras. Notari públic de la Baronia i escrivania del Castell 

de Llagostera i de la vila de Caldes de Malavella 
  
 
1759, novembre, 17   
Capítols matrimonials entre Esteve Borrell, jove teixidor del Castell de Llagostera, fill de 
Jaume Teixidor Borrell i de Maria Borrell, teixidor difunts, i Caterina Boadella, filla de Jaume 
Boadella, treballador de la vila de Vidreres, i Mariàngela Boadella i Franques, difunta. 
Antoni Borrell, teixidor de lli, germà d’Esteve Borrell, li atorga, en concepte de la legítima, 
25 lliures. 
Segueix àpoca i definició en data 14 de novembre d’Esteve Borrell a favor del seu germà 
Antoni Borrell pel pagament dels drets legitimaris.  
Escrivà: Sebastià Carreras i Oliveras, notari públic de la baronia del Castell de Llagostera 

i vila de Caldes de Malavella 
  
 
1763, novembre, 23   
Venda d’un tros de terra feta per Llorenç Carreras, treballador del Castell de Llagostera, a 
favor d’Antoni Borrell, teixidor de lli del dit Castell, per fer-hi un quarto de casa contingu a la 
casa dita d’en Roquer. 
Afronta a sol ixent amb la resta d’hort, a migdia amb el quarto del celler nostre, a ponent 
amb la casa del comprador i a tramuntana amb la resta d’hort de Llorenç Carreras.  
Escrivà: Sebastià Carreras i Oliveras, notari i propietari de les notaries de Llagostera i 

Caldes de Malavella 
  
 
1766, agost, 25   
Capítols matrimonials de Jaume Borrell i Teixidor, teixidor de lli del Castell de Llagostera, 
fill d’Antoni borrell i Teixidor,  teixidor de lli, i d’Esperança Borrell i Bas primera muller seva, 
difunta, i Maria Collell, donzella, filla de Joan Collell, difunt, pagès del Castell de Llagostera 
i Teresa Collell i Campañó primera muller seva també difunta. Antoni Borrell li atorga 
l’heretament universal de tots els seus béns. Josep Collell, pagès i hereu del Mas Collell, 
atorga a la seva germana 200 lliures en concepte de legítima, com a garantia d’aquesta 
quantitat i fins que no sigui pagada li concedeix l’usdefruit d’una peça de terra del Mas 
Collell situada vora el camí de Sant Llorenç. També li dóna tota la seva roba, roba nova i 
una caixa d’arbre poll a tall de monja amb pany i clau.  
Escrivà: Sebastià Carreras i Oliveras, notari públic de la baronia de Llagostera i Caldes 

de Malavella 
  
 
1773, desembre, 2   
Capítols matrimonials de Llorenç Roure, viudo treballador de la vila de Vidreres, fill de 
Jaume Roure i Margarida Roure i Agustí, i Reparada Borrell, donzella filla d’Antoni Borrell i 
Teixidor, teixidor de lli del Castell de Llagostera i Teresa Borrell Albertí sa segona muller. 
Constitució del dot de Reparada Borrell: 25 lliures, un vestit (faldilla i gipó de ximallot de 
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Bruseles, un davantal de sagil i altre de blavets i una caputxa d’escot negra, una mantellina 
de bayeta blanca i una caixa d’arbre poll nova a tall de monja amb son pany i clau.  
Escrivà: Francesc Thio i Duran, notari 
  
 
1775, novembre, 26   
Àpoca atorgada per Llorenç Roure, treballador de la vila de Vidreres a favor d’Antoni i 
Jaume Borrell pare i fill i de Reparada Roura i Borrell, per haver pagat el dot convingut. 
Escrivà: Francisco Thio i Duran, notari de Llagostera 
  
 
1800, setembre, 18   
Lluïció d’un censal atorgada de 150 ll. Pel Rnd. Manel Martí Altabàs, obtentor del Benefici 
de Nostra Senyora del Carme, vulgarment dit de l’Orgue, de la parròquia del Castell de 
Llagostera, a favor de Jaume Borrell i Teixidor, teixidor del mateix Castell, per haver pagat 
l’import del esmentat censal. 
Escrivà: Joaquin Ribot, notari reial i públic de Girona 
  
 
1828, gener,14   
Capítols matrimonials firmats entre Pere Llibre i Moner jove fideuer del lloc i parròquia de 
Grions, fill de Joan Llibre i Moner pagès del dit lloc i parròquia, i Rosa Llibre Ramilans, i 
Susanna Borrell filla de Ramon Borrell Teixidor, negociant de la vila de Llagostera i Maria 
Borrell Coromines. Hereva universal: Susanna Borrell 
Escrivà: Tomàs Vidal i Llobet, notari reial i públic de la vila i Castell de Llagostera 
  
 
1839, juliol, 21   
Venda a carta de gràcia atorgada per Pere Llibre i Moner i Susanna Llibre Borrell Teixidor 
conjugues menestrals de la vila de Llagostera a favor de Josep Balmaña Guardiola, pagès 
del terme de la mateixa vila d’un censal de pensió anual d’una quartera de blat forment del 
preu de 120 ll., per pagar el dret de legítima a Maria Geronès Borrell, muller de Jaume 
Geronès carreter, cunyada i germana respectivament.  
Escrivà: Tomàs Vidal i Llobet, notari públic de la vila de Llagostera 
  
 
1839, juliol, 21   
Definició dels drets de legítima i altres drets de les 200 ll.b., caixa i vestits firmada per 
Maria Geronès i Borrell muller de Jaume Geronès, carreter de la vila de Llagostera, a favor 
de Pere Llibre i Moner i Susanna Llibre i Borrell, cunyat i germana serva, conjugues 
menestrals de la mateixa vila.  
Escrivà: Thomas Vidal i Llobet de Llagostera 
  
 
1840, setembre, 23   
Venda a carta de gràcia atorgada per Pere Llibre Moner i Susanna Llibre Borrell, 
menestrals de la vila de Llagostera a favor de Josep Valmaña i Guardiola, pagès del terme 
de la mateixa vila d’un censal de pensió anual mitja quartera de blat forment.  
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Escrivà: Josep Bota, notari públic de la vial de Cassà de la Selva 
  
 
1848, maig, 1   
Venda a carta de gràcia. Creació d’un cens de dues quarteres de blat forment de Pere 
Llibre Moner, flequer, i Susanna Llibre Borrell conjugues a favor de Joan Bonsarenys i 
Gelabert, pagès de la parròquia de Bell-lloch pel preu de 240 ll.b. 
Escrivà: Josep Masmitjà. Notari públic de Sant Feliu de Guíxols 
  
 
1852, abril, 17   
Venda a carta de gràcia i cessió de mitja quartera de blat forment de cens anual pel dia 15 
d’agost, firmada per Pere Llibre i Moner i Susanna Borrell conjugues veïns de la Vila de 
Llagostera, a favor de Joan Bonsareny i Gelabert Soler, pagès del lloc i parròquia de Bell-
lloch de la Vall d’Aro. Pel preu de 60 lliures bar. 
Notari: Tomàs Vidal i Llobet. Notaria reial i públic a la Vila de Llagostera 
  
 
1871, setembre, 17   
Venda perpètua que atorga Joan Bonsarenys Gelabert a favor de Josep Ferrer Isern, 
sabater de Llagostera de dos censos, un de pensió anual, dues quarteres de blat forment i 
l’altre de mitja quartera de blat forment imposats per Pere Llibre i Moner i Susanna Borrell.  
Escrivà: Josep Maria Llinàs, notari resident a Sant Feliu de Guíxols 
  
 
1872, febrer, 6   
Conveni entre els germans Llibre Borrell i varis dels seus a creedors veïns de la vila de 
Llagostera. 
Escrivà: F. de Paula Franquesa. Notari públic resident a Llagostera 
  
 
1872, juny, 1   
Testimoni de l’acte de declaració d’hereus ab intestato de Susanna Borrell Moner, a favor 
dels seus fills Jaume, Joan, Teresa, Dolors, Josepa i Maria Llibre i Borrell, veïns de 
Llagostera els cinc primers i de Vidreres l’última, davant el Jutjat de primera instància del 
Partit de la ciutat de Griona. 
  
 
1879, maig, 9   
Carta de pagament (liquidació i aprovació) dels comptes que rendeix Teresa Llibre i Borrell 
de l’administració dels béns de la seva mare Susanna Borrell.  
Notari: Francisco de Paula Franquesa. Notari públic, resident a Llagostera 
  
 
1879, maig, 14   
Carta de pagament atorgada per Grau Balmaña i Roure a favor dels seus germans Llibre 
Borrell per la redempció i extinció de dos censos, el primer d’un censal d’una quartera de 
blat forment creat a favor del seu pare Josep Balmaña el 21 de juliol de 1839 i el segon de 
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mitja quartera de blat creada d’igual forma el 23 de setembre de 1840. 
Notari: Francisco de Paula Franquesa. Notari públic, resident a Llagostera 
  
 
1880, març, 9   
Carta de pagament atorgada per Llúcia Codolar i Mauri, vídua, i Francisco Carreras 
Codolar, taper, veïns de Llagostera, a favor dels germans Jaume, Joan, Josepa i Maria 
Llibre i Borrell, veïns de Llagostera els tres primers i de Vidreres l’última.  
Escrivà: Francisco de Paula Franquesa. Llagostera 
  
 
1882, març, 17   
Carta de pagament i de redempció de dos censos de dos quarteres i de mitja quartera de 
blat de Juan Llibre Borrell a Joan Ferrer i Isern. 
Escrivà: Francisco de Paula Franquesa. Llagostera 
  
 
1882, maig, 29   
Cessió que fa Maria Llibre i Borrell en nom seu i de la seva germana Teresa de les seves 
respectives parts de l’herència del seu pare Pere Llibre i Moner a favor dels seus germans 
Jaume i Joan Llibre Borrell.  
Notari: Francisco de Paula Franquesa. Llagostera 
  
 
1884, març, 14   
Compromís sobre liquidació i repartiment de l’herència entre els germans Jaume, Joan i 
Josepa Llibre i Borrell. 
Notari: Francisco de Paula Franquesa. Llagostera 
  
 
1884, març, 22   
Carta de pagament que atorga Rita Corretger i Marcicot  (?) com a hereva del seu marit 
difunt Joan Negre, a favor dels germans Jaume, Joan, Josepa Llibre i Borrell veïns de 
Llagostera per un pagaré firmat per Pere Llibre el 31 de gener de 1857. 
Escrivà: Francisco de Paula Franquesa. Llagostera 
  
 
1884, abril, 20   
Divisió d’herència entre els germans Jaume Libre i Borrell, casat taper, Joan Llibre Borrell 
vidu taper i Josepa Llibre Borrell tots de Llagostera, davant la mort intestada de Susanna 
Borrell. 
Escrivà: Francisco de Paula Franquesa. Llagostera resident. 
  
 
1918, març, 21   
Adjudicació de la casa 53 (43) del carrer Sant Pere de Llagostera propietat  de Joan Llibre 
Borrell a favor de Joana Camós Libra, atorgada per Albert i Joaquima Libra Carbó, Maria 
Ferrer Libra i Balbino i Carmen Libra.  
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Escrivà: Josep Granell Grau. Cassà de la Selva 
  
 
Diversa 
Rebuts 1805-1917 
Butlletes de cèdules personals  
 Maria Lluïsa Vidal Gruart 1942 
 Amado Puigmolé Comas 1942 
Salconduits de Maria Lluïsa Vidal 1942, 1947 
Declaració jurada Contribució Territorial Urbana 1952 
Rebut banca Bruguera de canvi de paper moneda 1939 
  
 
Documentació Casa Coromina 

 
1776, maig, 26   
Establiment emfitèutic d’un saió i mig de terra cultiva situada en el terme de la Vila de la 
Bisbal fet per Benet Marimon i de Vilosa, cavaller donzell a favor de Benet Sais, pagès de 
la Vila de la Bisbal.  
Escrivà: Ignasi Ponach, notari públic de la vila de la Bisbal 
  
 
1776, agost, 18   
Agnició de bona fe1 firmada per Benet Sais, pagès de la Bisbal  a raó de l’establiment d’un 
saió i mig de terra fet per Joan Coromina.  
Escrivà: Ignasi Panach, notari públic de la vila de la Bisbal  
  
 
1776, agost, 18   
Àpoca de 22 ll. B 20 sous firmada pel procurador del Sr. Bisbe de Girona a favor de Joan 
Coromina, treballador de la Bisbal, per raó de la Senyoria Directa.  
Escrivà: Ignasi Panach, notari públic de la vila de la Bisbal 
  
 
1782, abril, 7   
Capítols matrimonials de Joan Coromina, jove treballador de la vila de la Bisbal i Susanna 
Sarano, donzella. Pere Sarano dóna 30 lliures, una caixa llisa i una faldilla bona 
d’estamenya en constituir la dot i definició de legítima.  
Escrivà: Pere Ros notari de la Bisbal 
  
 
1785, setembre, 24   
Testament de Joan Coromina,  treballador de la vila de la Bisbal. Hereva universal a la 
seva filla Maria Francesca. 
Escrivà: Pere Ros, notari de la vila de la Bisbal 
  

                                                           
1 Agnició de bona fe: manifestació del comprador d’una finca d’haver-la comprada per a un altre 
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1803, maig, 15   
Àpoca que atorga Francisco Molina, fuster de la Bisbal, a favor de Susanna Coromina 
Senaro per raó dels treballs de fusteria fets a la casa de Joan Coromina situada al carrer 
del Pont de la Bisbal. 
Escrivà: Francisco Ferrer, notari real i públic de Sant Sadurní 
  

 


