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007 Fons Romeu  

1629, juny, 3  
Concòrdia entre Joan Geli i Riera de la parròquia de Santa Cristina d’Aro i Salvi Bach del 
barri de la Teulera de la mateixa parròquia.  
  
 
1685, juliol, 17  
Apoca  firmada  per  Jaume Pigrau treballador  de   Llagostera  a  Antiga  Collell i Pigrau 
viuda en  últimes núpcies de  Grau  Collell, germà de Jaume Pigrau,  tots  de Llagostera.     
Escrivà:  Jaume  Axandri,  notari real del Ex.  Marquès  d'Aitona senyor de la baronia de 

Llagostera i de la vila i terme de Caldes. 
  
 
1695, juny, 16  
Apoca i restitució" d'inventari feta per Josep Bach ferrer a favor  d'Elena Morató i Bach,  
cunyada seva, del veïnat de Teulera parròquia de Sta. Cristina d'Aro. 
Escrivà:  Joan Blanch, notari públic de la Vall i Parròquia d'Aro. 
  
 
1736, setembre, 9  
Canvi  i  permuta  d'un  tros de terra  feta  entre  Paula  Romeu  muller  de  Josep  Romeu 
traginer,   en  primeres  núpcies  muller que fou de Baldiri Fullà i  Sorisa  sastre  difunt, de 
la vila de Vidreres  i    Francisco   Thio   treballador de la mateixa  vila . 
Escrivà:  Joan Casevall, notari públic de la  vila de Lloret. 
  
 
1740, gener, 25   
Venda  a carta de gràcia feta per Salvi Bach i Tauler ferrer  del  veïnat  de la Teulera 
parròquia de Sta.  Cristina d'Aro  a  favor  d'Antoni Valmanya treballador, de mateixa 
parròquia de  dos  estances  part  de  la  casa  de  Salvi  Bach  al  veïnat  de  Teulera,  un  
tros d'hort a  solixent  de  les  estances  i  un  altre tros d'hort  a  ponent  de  les  estances 
Escrivà: Joaquim Surís,  notari de la  Vall d'Aro. 
  
 
1742, desembre, 2                     
Capitulacions  matrimonials  entre Feliu Collell jove  pagès  del Castell de Llagostera fill de 
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Feliu Collell  pagès  i  de  Mariannna Collell Caldes difunts   i  Maria  Barceló donzella del 
dit castell, filla de  Ramon  Barceló i d’Esperança Barceló Oliva difunta.  Joan Collell,  
germà  de  Feliu  Collell,   aporta  la legitima en dot.  

Escrivà:  Sebastià  Carreras,   notari  públic  del  Castell  de Llagostera. 
  
 
1761, gener, 15  
Establiment fet per Franciso Garriga pagès de la vila de Lloret a  favor  de Grau Madrenys 
pagès de la vila de  Vidreres d'una  peça de terra de tres vessanes situada  en  el terme de 
Vidreres. 
Escrivà: Josep Rovira, notari públic de la vila de Lloret. 
  
 
1777, gener, 16                      
Apoca  de 64 sous firmada per Grau Pijoan cirurgià de la vila  de Sant Feliu de Guíxols a 
favor de Josep Romeu negociant  de Vidreres pagant per Josep Collell son sogre 
cancel·lant un   debitori. 
Escrivà: Francesc Barber , notari de la vila d’Hostalric. 
  
 
1781, febrer 4  
Venda  a  carta  de  gràcia d'un tros de  terra  cultiva   de  2   vessanes   situat  al  terme  
del  castell  de  Llagostera  anomenada  Feixa Llarga del Prat,  altrament Feixa Garriga 
entre  Josep Romeu negociant de Vidreres i Vicens Aymerich Tarrè pagès de Llagostera. 
Escrivà:   Francesc Thió,  notari de la Cúria de la Baronia del Castell de Llagostera. 
  
 
1782, setembre, 16                    
Testament  de  Garau Collell jove pagès natural  del  castell  de   Llagostera  en  la vila de  
Vidreres  habitant.  Hereu universal: Margarita Collell Bach i Romeu. 
Escrivà:   Anton  Vaguer  Casellas,  notari públic de la  vila  de Vidreres. 
  
 
1787, març, 12                       
Donació"  que fa Miquel Romeu  del que li deu el seu cunyat per la  legítima de la seva 
dona difunta,  Anna Romeu Cateura, a Josep Romeu i Collell , el seu fill, tots dos pagesos 
de  la vila de Vidreres. 
Escrivà:   Josep Pujals, notari públic de la vila de Sant Feliu de Guíxols. 
  
 
1787, març, 12                       
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Encàrrec que fa Pere Bosch treballador de la vila de Caldes de  Malavella  a favor de 
Josep  Romeu  i  Collell  pagès  de  la  vila  de Vidreres  d'un  censal  de propietat cent 
sous. 
Escrivà:   Josep Pujals,  notari públic de la vila de St. Feliu de Guíxols. 
  
 
1787, novembre, 25                     
Revenda  i  restitució d'una peça de terra cultiva de  pertinença del  Mas  Collell  situat en 
el  terme  del  castell  de  Llagostera  anomenada  Feixa Llarga del  Prat,  fet  per   Vicenç  
Aymerich i Tarrè,  pagès del dit castell a favor   de Josep Romeu  pagès de la vila de 
Vidreres i Margarida  Collell i Romeu sa muller. 
Escrivà:   Joan Serra i Huerta,  notari públic de la vila de Cass de la Selva.  
  
 
1806, maig, 31                       
Capitulacions matrimonials fets entre Rafael Romeu i Collell jove  pagès del castell de 
Llagostera fill de Josep Romeu i Collell i Margarita Collell i Romeu, d'una part i  Francisca 
Ambros donzella del castell de Calonge de l  'altra  part.  Heretament  universal  de  Rafael 
Collell. 
Escrivà: Josep Mató i Geli, notari real del castell de Calonge. 
  
 
1777, Desembre, 10                     
Apoca  feta per Anton Domènech pagès de la vila de Blanes a favor de Miquel Romeu, 
negociant de Vidreres. 
  
 
PERGAMINS 
 
1548, juny, 25   
Venda  a carta de gràcia feta a Grau Llagostera,  àlies Collell i  Margarita   Collell  sa  
muller  i  son  fill   venuda   a  Montserrat  Vendrell. 
  
 
1551,  juny,  21    
Donació  de legítima feta per Grau Castelló a Gràcia sa germana qui casa amb Grau 
Collell. 
Escrivà:   Pere  Deulofeu,  notari públic de la vila de  Caldes  de Malavella. 
  
 
1576,  abril,  29    
Heretament de Joan Collell a Salvi Collell. 
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Escrivà:   Pere  Deulofeu, notari  públic   de  la  baronia  de Llagostera. 
  
 
1593, febrer, 7   
Testament de Joan Collell 
Escrivà:  Pere Benet Planas,  prevere i sacristà de l'Església de Sant Feliu de Lla. 
  
 
1597, setembre, 28   
Apoca firmada per Jaume Solà, bracer del castell de Llagostera, a favor de Pere Collell, 
pagès del dit castell.     
Escrivà: Joan Solà, notari públic baronia de Llagostera. 
  
 
1633,  maig,  17   
Heretament fet per Grau Collell a son fill Feliu Collell que casa  amb Antiga Comadira de la 
Vall d'Aro. 
Escrivà:   Demi  Ballester, notari públic castell i baronia de Llagostera. 
  
 
1636, desembre, 12    
Testament de Salvi Bach ferrer de Teulera de Santa Cristina d'Aro. 
Escrivà: (--) Johera, notari públic de la Vall i parròquia d'Aro. 
  
 
1630, desembre, 23   
Lluïssió de Vidal de la Font de Montras  
Escrivà: Joan Fra? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


