Arxiu Municipal de Llagostera
Fons Llambí

CAT AMLLA 019 Fons Llambí

01.

Documentació constitutiva del patrimoni

01.01.

Adquisicions i alienacions

0000009379 Venda feta per Nicholau Riba ha Ramon Sagrera
de una pessa de terra anomenda ces Famadas.

0000009323 Venda feta per Pere de [Verne ?] procurardor del
senyor Baró de Llagostera ha Pere Corneÿa alius
Pou de una pessa de terra de pertienencies de dit
mas Pou de Panedes.

0000009380 Permuta feta per Joan Alagret y Sancia sa muller
de una part y Anthoni Llorens de part altra ab la
qual dits Alegrets li donoren una fexa de terra
nomenda Vinyoles y dit Llorens los dona dues
feixes siutades en dit lloch anomenat Vinyoles y vint
y quatre sous per tornar.

0000009245 Venda feta per Joan Ferrer ha Joan Riba de una
pessa de terra ab suros la qual es prop al mas Riba
que vuÿ es Llemví.

0000009322 Venda feta i firmada per Joan Ferrer, pagès del
veïnat de Panedes a favor de Joan Riba de dit
veÿnat d'una peça de terra anomenda Sorrai.

0000009232 Establiment fet per lo reverent senyor abat del
monestir de Sant Feliu de Guíxols ha Joan Riba de
Panedas de tot lo mas Pou i sas terras situat en dit
veÿnat de Panedas.

0000009398 Permuta feta per Barthomeu Sagrera lo qual dona
anen Riba Capdalí.

Feixa de terra en el lloc anomenat "ses famades", afronta a solixent amb
honor del comprador, a migdia amb camí públic a ponent amb la part restant
de l'honor del venedor i a tramuntana amb un altre honor del comprador.
Preu de la venda: 440 sous
Salvant el domini directe per senyor Abat del Monestir de Sant Feliu de
Guíxols.
Testimonis: Guillem de Pou de Panedes i Ramon [Cor ?] de Llagostera i
Arnau Flota del puig del castell de Llagostera.
En poder de Bernad Guilla, notari de Llagostera.
Conté apoca de 440 sous
Llengua: llatí

1367
0

Feixa de terra que posseeix el senyor baró i que fou de pertinença del mas
Maensa de Panedas lo qual mas fou amb totes les seves terres i
possessions renunciat a favor de dit senyor Baró. Afronta a sol ixent amb un
camp de terra d'en Pou que fou del mas Maensa i establert pel baró, a
migdia amb una riera anomenada de Sagols, a ponent i a tramunta amb
honors de Pere Puig.
Salvant el domini directe per senyor Abat del monestir de Sant Feliu de
Guíxols.
Testimonis: Guillem [?] de Caldes, Bernat [?] de la mateixa parròquia, i
Guillem Ferrer de Panedes.
En poder d'Arnau de Flota, notari de Llagostera.
Llengua: llatí

1387
0

Salvant el domini directe per senyor Abat del monestir de Sant Feliu de
Guíxols.
Testimonis: Antoni de Fàbrica, domer de l'església de Llagostera, Pere
Sagrera i Pere Ferrer de Panedes, terme dels castell de Llagostera.
Llengua: llatí

1399
0

Peça de terra amb suros situada al veïnat de Panedes, prop del mas Riba.
Afronta a solixent part amb honor de l'Alegret i part amb honor d'en Pou, a
migdia, ponent i tramuntana amb honors del comprador.
Preu de la venda: 44 sous moneda de Barcelona.
Salvant el domini directe per l'Abat del monestir de Sant Feliu.
Testimonis: Guillem Rotllant i Jaume Roure del terme del castell de
Llagostera.
Llengua: llatí

1438
0

Afronta a sol ixent amb un honor del comprador, a migdia i a ponent amb un
honor d'en Pou i part amb una altre honor del comprador i a tramuntana part
amb un honor meu i part amb l’eixida d'en Pou. Venda feta pel preu de 67
lliures moneda de Barcelona.
Salvant el domini directe pel senyor baró del castell de Llagostera.
Llengua: llatí

1438
0

Consta la ubicació del mas Pou dins la parròquia de Sant Ampeli de
Panedes.
Salvant el domini directe per l'Abat del monestir de Sant Feliu de Guíxols.
Testimonis: Marc Teixidor, frare del monestir de sant Salvador de Breda i
Lluis Pons.
En poder de Pere Vedruna, notari de Sant Feliu de Guíxols.
Llengua: llatí

1441
0

La permuta afecta Campdalí que passa de Bartomeu Sagrera a Riba, per
altra banda Riba li dona a Sagrera un camp de terra situat en el lloc
anomenat Salt del Llop.
Salvant el domini directe pel senyor del castell de Llagostera.
Testimonis: Martí Boig, Pere Domench i Guillem Pou, de la parroquia de
Llagostera
En poder de Bernard Ferran, notari de Llagostera i Cassà de la Selva.
Llengua:llatí

1442
0
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0000009377 Permuta feta entre Joan Ferrer ab Joan Riba de lo

Joan Ferrer, àles Codolar, dóna a Joan Riba una peça de terra siutada al pla
de Verneda en el lloc anomenat Ganiguer que afronta a sol ixent amb en
Joan Riba, a migdia amb en Vidal a occident amb la resta del camp d'en
Ferrer i a cert amb en Joan Riba. Joan Riba dóna a Ferrer una peça de
terra que té en el lloc anomenat Formiguer, que afronta a sol ixent amb en
Pou, a migdia amb en Joan Ferrer, a occident amb en Sagrera i a
tramuntan amb en Pou tot del veïnat de Panedes.
Salvant el domini directe del senyor Abat del monertir de Sant Feliu de
Guíxols.
Testimonis: Antoni Llorens i Narcís Sagols de Panedes.
Llengua: llatí

1443
0

Es tracta de tres vessanes de terra situades al veïnat de Panedes que
afronten a sol ixent i migdia amb la riera, a ponent amb l'hereu Feliu i a
tramuntana amb en Morató, en Llorens i en Sagrera tots de Panedes.
Salvant el domini directe per l'Abat del monestir de Sant Feliu de Guíxols.
En poder de Francsico Mestra, notari de Sant Feliu de Guíxols.
Conté apoca.
Llengua: llatí

1495
0

Fragment de document, el pergamí està tallat longitudinalment a la dreta,
per la qual cosa la comprensió és difícil. No apareix la data.
Llengua: llatí

1500
1532

Joan Riba, mariner de Sant Feliu de Guíxols, fill únic i hereu universal de
Joan Riba, també mariner de Sant Feliu, difunt per raó d'estar obligat
segons el testament del seu pare a fer donació a la seva mare Eulàlia ara
muller de Pere Llambí, paraire de la vila de Sant Feliu de Guíxols, de 20
lliures moneda de Barcelona i al no tenir altra manera d’obtenir aquest dot
que la venda, ven a Martí Llambí, pagès habitant de Llagostera, tot el mas
Riba per la quantitat de 37 lliures.
Salvant el domini directe pel Monestir de Sant Feliu de Guíxols i el d'altres
senyors.
Testimonis: Pere Dalmau de Cassà, Antoni Barraquer d'Aro, Miquel
Salvador de Sant Feliu i Pere [Al.. ?] de Caldes.
Hi ha la signatura de Bernat, abat de Sant Feliu i del baró de Llagostera que
diu en català: "Jo Francesc Gelabert de Cruïlles, senyor de la baronia de
Llagostera firmo la present salvant dret a mi e als meus succesos en dita
baronia en tot e per tot."
En poder de Francesc Mestres, notari de tota la baronia de Llagostera.
Llengua: llatí menys la signatura del baró que és en català.

1500
0

El text del document Martí Bonet consta com a senyor del mas Bonet de
Panedes.
La peça de terra té 4 vessanes de terra i està situada al veïnat de Panedes.
Afronta a sol ixent en un restant de peça mitjançant camí públic, a migdia en
honor del mas Pou mitjançant camí, a ponent amb el comprador i part amb
el mas Llorens i a tramuntana amb honor del mas Bofill. Preu 7 lliures.
Salvant el domini directe per l'Abat del monestir de Sant Feliu.
Testimonis: Joan Viader i Martí Alvart, pagesos de la vila de Caldes.
En poder de Bernat Ferrer, notari de Llagostera
Conté apoca de pagament.
Llengua: llatí

1502
0

Eulàlia, muller de Pere Llambí en segones nupcies i en primeres de Joan
Riba, senyor útil i propietari del mas Riba de Panedes.
Testimonis: Pere Tihó i Joan Cateura, habitants de Sant Feliu de Guíxols.
Llengua: llatí

1510
0

Llengua: llatí

1510
0

0000009260 [Venda d'un camp de Joan [Sastre?] de la parròquia Llengua: llatí

1528
0

qual dit Ferrer li dona camp Ganiguer dit Riba dona
ha dit Ferrer camp Formiguer.

0000009246 Venda feta per [Guerau ?] Sagols ha Joan Pol y
Miquel de Romanya de una pessa de terra
anomenda vinyets.

0000009410 Venda feta per Martí Llambí de un cens de valor 17
lliures i penció anual 17 sous que tenia sobre el
mas Riba.

0000009313 Venda feta per Joan Riba ha Martí Llemví de tot lo
mas Riba de Panedas y sas terras.

0000009374 Venda feta per Martí Bonet de Solius senyor del
mas Sagrera de Panedas ha Martí Llemví de una
pessa de terra anomanda Las Famadas.

0000009053 Apocha feta per Eularia muller de Pera Llenví,
peraÿre de Sant Feliu de Guíxol ha Martí Llenví de
vint lliures li havian assigandas pel preu de la venda
del mas Riba de Panedas.

0000009414 [Venda de la casa d'en Martí de la vila de
Llagostera feta per Antoni Homs a Pasqual [Maui?].]

de Palafolls a Antoni Tarrè, de Llagostera.]

0000009456 [Venda en encant públic de tot el mas Font feta pel
batlle del castell de Llagostera a favor de Benet
Llambí.]

A requeriment de l'abat del monestir de sant Feliu de Guíxols, s'adjudica a
Benet Llambí per 90 lliures 10 sous el mas Font, derruït, amb totes les
terres honors i possesions. Afronta a sol ixent amb honor de Graua Feliua i
Ramon Sagrera, a ponent amb Guillem Bofill i Ramon Sagrera en camí
públic que va al castell de Llagostera.Salvant el domini directe pel monestir
de Sant Feliu.
Testimonis: Joan Llambí, mercader de Sant Feliu, i Montserrat Vidal de
Panedes.
En poder de Gaspart Thió, notari de Llagostera.
Conté acta de possessió.
Llengua: llatí
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0000009445 Venda al encant públic [?] feta per lo Honorable
Miquel Albertí Batlle de Llagostera ha Benet Llenví
de tot lo mas Pou del veÿnat de Panedas ab totes
les terres, honors, posessions, drets i pertinences
de aquell.

0000009263 Venda feta per Benet Llembí ha Garau Segols de
una pessa de terra anomenada La Punta.

0000009230 Permuta feta entre Joan Vidal y Benet Llemví ab la
qual dit Vidal li dona Camp Dalí y dit Llemví li dona
La Argila.

0000009069 Permuta feta entre Benet Llamvi i Narcís Vidal ab la
qual dit Llenvi li dona La Illas o Camp Major y dit
Vidal li dona Lo Forn.

0000009059 Possessió donada per Pau Ferrer ha Roch

El mas Pou afronta a sol ixent amb en Grau Feliu, a migdia amb el torrent
del Llaurador, a ponent amb honor del mas Maensa i mas Carpí i a
tramuntana amb lo camí públic.
Salvant el domini directe pel monestir de Sant Feliu.
Testimonis: Joan Llambí, mercader de Sant Feliu, i Montserrat Vidal de
Panedes.
En poder de Gaspart Thió, notari de Llagostera.
Inclou també l'acta de possesió.
Llengua: llatí

1532
0

La peça de terra, part boscosa i part de modegosa, té set vessanes i
formava part dels masos Pou i Font. Afronta amb els honors de Ferrer i
Valmanya a sol ixent, a tramuntana amb la riera de Vilanova i part amb
honor de la Ferrera de Panedes. Preu: 20 sous.
Testimonis: Benet Gotarra i Benet Llorens, pagesos de Llagostera.
Llengua: llatí

1541
0

Joan Vidal permuta amb Benet Llembí una peça de terra d'una vessana
situada en el veïnat de Panedes anomenda Camp Dalí, que havia estat de
l'Esteve (afronta a sol ixent amb un honor d'en Llambí, a migdia amb la riera
de Sagols a ponent part amb aquesta riera i part amb la de Panedes i a
tramuntana amb aquesta mateixa riera de Panedes) per una peça de terra
de quatre vessanes anomenda l'Argila situada en el mateix veïnat que
afronta a sol ixent amb honor del mas Marcó, a migdia amb un camí públic
que va a la vila de Llagostera, a ponent part amb honor del mateix Joan
Vidal i part amb honor de Llambí i a tramuntana amb un honor d'en Llambí
que va ser del mas Marcó.
Salvant el domini directe pel baró de Llagostera.
Testimonis Joan Pujals de Llagostera i Francesc Llagostera de la parròquia
de Romanyà.
Llengua: llatí

1543
0

Les Illes, que permuta Benet Llambí, té tres vessanes i afronta per totes
bandes amb terres de Llambí. Lo Forn que havia estat de propietat del mas
Sagrera, té quatre vessanes i afronta a sol ixent amb el mateix Vidal, a
migdia amb la resta de la peça mitjançant la riera de Sagols, a ponent amb
la resta de peça i a tramuntanta amb Llambí mitjançant la riera de Vilanova
o d'Aiguabona.
Salvant el domini directe per l'abat del monestir de Sant Feliu.
Testimonis: Jeroni Lloret, monjo de Sant Feliu de Guíxols i Joan Torrent,
àlies Salvador de Romanyà.
En poder de Galceran Pons, notari de Llagostera
Llengua: llatí

1561
0

Llengua: llatí

1590
1610

Llengua: llatí

1590
1610

Pons Bareia, senyor del mas Bareia, ven una peça de terra en el lloc
anomenat la Illa. Preu de la venda 20 lliures.
Salvant el domini directe pel senyor Baró de Llagostera.
En poder de Jeroni Berga, notari de Llagostera.
Conté apoca.
Llengua: llatí

1597
0

Vilallonga y Llambí de aquella peça de terra de
tinença trenta vessanes li havia venuda.

0000009057 Venda de una vessana de terra nomenada La Illa
feta per Pons Barella ha Roch Vilallonga àlies
Llambí.

0000009378 Venda de un quadró de terra anomenat La Illa feta
per Pons Barella ha Roch Vilallonga y Llenví.

0000009319 Venda del mas Ribot feta per Pau Ferrer y sa muller Pau Ferrer, la seva esposa Jaumeta i el seu fill Antoni venen tot el mas
i fill ha Roch Vilallona y Llemví.

0000009472 Apocha ab cessió ad teundum feta per Joan Bosch,
mercader de Sant Feliu de Guíxols, ha Roch
Vilallonga y Llemví pagant del preu de la venda ha
ell feta per Pau Ferrer del mas Ribot i Mahensa.

0000009227 Venda y cessió feta per Salvi Sitjar ha Roch
Vilallonga y Llemví dels drets tenia en lo mas Ribot.

0000009231 Apocha ab cessio firmada per Pere Collell ha Roch
Vilallonga y Llemví per Pau Ferrer y del preu de la
compra de trenta vessanes de terra.

Ribot a Roc Vilallonga i Geraua Llambí, amb totes les seves terres de més o
menys 30 vessanes pel preu de 150 lliures. Afronta part amb terres d'en
Llambí, part amb en Vidal i part l'honor d'en Ribalta.
En poder de Feliu Estanyol, notari de Llagostera.
Llengua: llatí
Conté apoca pel preu de la venda.

1604
0

En poder de Jeroni Falgueras, notari de Llagostera.
Llengua: llatí

1604
0

En poder de Feliu Estanyol, notari de Llagostera.
Llengua:llatí

1604
0

En poder de Feliu Estanyol, notari de Llagostera.
Llengua: llatí

1604
0
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0000009051 Apocha de 12 lliures feta per Joan Bosch a Roch
Vilallonga y Llenví las quals paga de part del preu
de la compra del mas Rexach d'en Ferrer.

En poder de Joan Salvà, notari de Sant Feliu de Guíxols.
Llengua: llatí

0000009070 Pocessió donada per Pau Ferrer ha Roch Vilallonga Es tracta de 25 vessanes de terra part llauradora, part boscosa i part erma i
y Llenvi de la terra del mas Rexach.

0000009453 Venda a carta de gràcia feta per Pau Ferrer ha
Roch Vilallonga àlies Llambí de una pessa de terra
[?] de 25 vessanes de terra.

0000009470 Apocha firmada per Anthoni Clarinat ha Roch
Vilallonga y Llenví de 25 lliures que Pau Ferrer li
devia las quals dit Llenví las pagà de part del preu
de la compra del mas Rexach.

0000009467 Venda feta per Pons Bareya a Roch Vilallonga y
Llenví de [dues vessanes] de terra son en lo lloch
anomenat mal dinat.

0000009261 Venda a carta de gràcia feta per Pons Barella ha
Pons Llemví de una vessana de terra anomenda La
Illa.

0000009291 Venda feta per Anthoni Ferrer ha Pons Llemvi de
una pessa de terra nomenda la Illa

0000009440 Venda perpetua feta per Anthoni Ferrer ha Pons
Llenvi de una pessa de terra anomenada La Mota.

0000009461 Deferents apochas del preu de la pessa de terra
nomenda la Punta que Pons Llanvi ha comprada
den Sagols

de suros, situada al veïnat de Panedes. Afronta a sol ixent amb lo quintà del
mas Llorenç i part amb una altre honor de Ferrer, a migdia amb honor de
Llambí mitjançant un rieró a ponent amb Llambí i part amb Vidal mitjançant
camí carreter i a tramuntana amb el camí ral de Girona a Sant Feliu.
En poder de Jeroni Berga, notari de Llagostera.
Llengua: llatí

1605
0

1605
0

Es tracta de 25 vessanes de terra part plantada i cultiva, part de bosc i part
erma situada a la parròquia de Llagostera en el lloc anomenat mas Reixach,
que Pau Ferrer, pagès del veïnat de Panedes, la seva muller Jaumeta i el
seu fill Antoni, veneren a Roc Vilallonga i a Gueraua Llambí. Afronta a sol
ixent amb el quintà del mas Llorens i a part amb un altre honor del venedor,
a migdia amb un honor del comprador mitjançant una riera, a ponent part
amb un honor del comprador i part amb un honor del mas Vidal mitjançant
camí carreter i a tramuntana en el camí ral que va de Girona a Sant Feliu.
Preu de la venda: 100 lliures.
Salvant el domini directe pel senyor baró de Llagostera.
Testimonis: Jeroni Falguera, notari de Sant Feliu de Guíxols i Joan Mestra,
àlies Valmanya, pagès de Llagostera.
Conté també carta de pagament.
Llengua:llatí

1605
0

Antoni Clarinat, mercader de sant Feliu de Guíxols.
En poder de Joan Salvà, notari de Llagostera.
Llengua: llatí

1605
0

Peça de terra situada al veïnat de Panedes. Afronta a sol ixent en honor del
mas Llambí, a migdia en honor de Grau Vidal i part en honor restant del
venedor, a ponent part en honor del venedor i part en en honor del mas
Llorens i a tramuntana part en honor del mas Llorens i part amb el venedor.
Preu de la venda 5 lliures.
Salvant el domini directe per senyor del castell de Llagostera.
Testimonis: Antoni Llorens de Panedes i Jaume cabanyes de Llagostera.
Autoritzada per Rafael de Sanmartí, procurador de Huc de Cruilles i Santa
pau, senyor proindivis de la baronia de Llagostera.
Conté apoca firmada per Pons Bareya.
Llengua: llatí.

1608
0

La peça de terra té una vessana de terra i està situada en el veïnat de
Panedes en el lloc anomenat La Illa. Confronta a solixent amb la resta de
peça, al sud i mitja amb el camí i al nord i a tramontana amb una peça de
terra que Ponç Barella va vendre el 1597 a Roc Vilallonga.
Salvant el domini directe pel baró de Llagostera
En poder d'Antic Franquesa, notari de Llagostera.
Conté apoca.
Llengua: llatí

1619
0

Antoni Ferrer, pagès de Panedes senyor del mas Ferrer ven a Pons Llambí
una peça de terra de 10 vessanes que afronta a sol ixent amb honor d'en
Valmanya, a migdia part amb honor d'en Valmanya i part amb en Vidal
mitjançant torrent, a ponent amb riera i a tramuntana amb el camí ral que va
de Girona Sant Feliu.
Preu de la venda és de 30 lliures.
Salvant el domini directe pel senyor Abat del monestir de Sant Feliu de
Guíxols.
Llengua: llatí

1621
0

Peça de terra de pertinença del mas Ferrer situada en el veïnat de Panedes
en el lloc anomenat la Mota de sis vessanes de terra.
Afronta a sol ixent amb honor d'Antoni Vidal de Panedes, a migdia
semblantment mitjançant la riera de Sagols, a ponent amb en Vidal i a
tramuntana part amb en Vidal i part amb en Valmanya mitjançant la riera
d'Aigua Bona.
Preu de la venda: 100 lliures.
Salvant el domini directe proindivís del senyor baró de Llagostera i de l'abat
del monestir de Sant Feliu de Guíxols.
En poder d'Antic Franquesa, notari de Llagostera.
Llengua: llatí

1621
0

Conté tres apoques, una del 5 d'abril i dues apoques del 9 d'abril signades
per la venda de la peça de terra La Punta signades per Rafel de sant Martí,
procurador d'Hug de Cruilles, de Pau [Escura ?] jutge ordinari de la baronia
de Llagostera, i Joan Comes, batlle de la vila de Llagostera.
Llengua: llatí

1622
0
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0000009469 Venda feta per Catharina Segols ha Pons Llemvi de Venda que fa Caterina Segols, muller de Pons Sagols pagès de Panedes i
una pessa de terra nomenada la Punta.

0000009064 Apocha feta per Nicholau Custurer ha Pons Llenví

propietari del mas Sagols, d'una peça de terra situada al veïnat de Panedes
en el lloc dit Forns i anomenada La Punta de set vessanes. Afronta: a sol
ixent en honor d'en Ferrer, a migdia part amb honor d'en Llorens i part amb
honor d'en Valmanya mitjançant torrent d'en Sagols, a ponent amb honor
del mas Valmanya i a tramuntana amb honor d'en Sagols. Aquesta peça de
terra havia estat del mas Llambí.
El motiu de la venda és per obtenir els diners necessaris per aconseguir que
el seu marit pugui sortir de la presó del castell de Llagostera.
El preu de la venda és de 66 lliures moneda de Barcelona.
Conté apoca de 50 lliures al baró de Llagostera.
També conté apoca de les 66 lliures del preu de la venda.
Llengua: llatí

1622
0

Llengua: llatí

1626
0

0000009468 Permuta feta per Pons Llambí a Pons Llorens.

Permuta de dues peces de terra, una de deu vessanes situada on la lloc
anomenat Salenys (afronta:a sol ixent amb honor d'en Llorens, a migdia
amb honor d'en Valmanya que fou del mas Feliu, a ponent en honor del mas
Carpí que té en ferrer i a tramuntana amb Stablit) i l'altra de tres vessanes
(afronta: a sol ixent amb honor d'en Valmanya que fou d'en Feliu, a migdia
amb honor d'en Llorens, a ponent amb honor d'en Joan Stablit i a
tramuntana per termes fixats), propietat de Pons Llambí per una peça de
terra de trenta vessanes situada en el lloc anomenat Vinyoles o Vall de
amos que posseeix Pons Llorenç (afronta: a sol ixent amb honor de Llambí
i part amb els terrenys de Vall d'amos, a migdia part en honor de Llambí i
part amb honor de Vidal anomenat les Parceries, a ponent i a tramuntana
amb en Llambí.
Salvant el domini directe pel senyor abat de Sant Feliu de Guíxols.
Testimonis: Joan Coll, batlle del castell de Llagostera i Grau Valmanya,
pagès.
En poder del notari Jaume Carbonell, notari de Llagostera.
Llengua: llatí

1626
0

0000009462 Venda feta per Pera Catheura de Solius ha Pons

Peça de terra de 5 vessanes dita la Mercadera situada al veïnat de Panedes
en el lloc anomenat Ridaura. Afronta a sol ixent part amb honor d'en
Tapioles per on passa el camí real de Sant Feliu a Girona i part amb la
mateixa peça de terra, a migdia amb la riera de Ridaura, a ponent part amb
l'honor de l'Auladell mitjançant torrent de Vinyoles i a tramuntana part amb
honor d'en Llambí i part amb honor d'en Grau Vidal de Panedes anomenat
les parceries d'en Vidal i d'en Llambí.
Preu de la venda 35 lliures.
Testimonis: Antoni Ferrer i Anoni Aliu, habitants de Llagostera.
En poder de Jaume Carbonetll, notari de Llagostera
Conté apoca de Pere Cateura a Pons Llambí.
Conté acta de segregació de la finca.
Conté apoca per la segregació datada el 29-08-1626.
Llengua: llatí

1626
0

Peça de terra llauradora propieta de Jaume Torrent de quatre vessanes de
terra situada en lo lloc anomenat Vinyets. Afronta a sol ixent en honor de
l'hereu del mas Miquel de Romanya mitjançant la riera de Romanyà, a
mjgdia amb honor del comprador que abans era del mas Pou, a ponent
també amb el comprador que abans serà del mas Feliu i a tramuntana en
honor del mas Morató i part en honor del mas Llorenç.
Preu de la venda: 30 lliures.
Salvant el domini directe pel senyor Abat del monestir de Sant Feliu de
Guíxols.
En poder de Jacint Solivera, notari de la parròquia de Santa Cristina de la
Vall d'Aro.
Llengua: llatí

1627
0

Peça de terra que pertany al mas Cateura de la parròquia de Santa Crisitina
de la Vall d'Aro. Afronta a sol ixent amb Joan Tapioles, pagès de Solius, a
migdia amb la riera de Ridaura i a ponent i tramuntana amb honor del
comprador.
En poder de Jacint Solivera, notari de la Vall d'Aro.
Conté apoca.
Llengua: llatí

1627
0

En poder de Demià Ballester, notari de Llagostera.
Llengua: llatí

1629
0

de nou lliures que Pere Cateura devia i dit Llenví les
paga del preu de la venda li havia feta Pere
Catheura li havia feta de la pessa de terra
anomenda Mercadera.

Llenvi de sinch vessanes de terra situada en lo lloch
anomenat Mercadera.

0000009466 Venda feta per Catherina Torrenta de Romanya ha
Pons Llambí de quadre vessanas de terra situada
en lo lloch anomenat Binÿets.

0000009242 Venda feta per Pera Cateura ha Pons Llemví de
mitja vessana de terra anomenada Mercadera.

0000009395 [Lluïció de 42 lliures moneda de Barcelona amb
cessió feta i firmada per Pere Salva y d'Albertí com
administrador dels béns de la seva filla menor
Rafaela Salva a favor de Montserrat Besart, teixidor
de lli de la Vall d'Aro i de Joan Sabater de Sant
Feliu de Guíxols tenint drets en la venda feta per
Antoni Ferrer com a principal i Pons Llambí com a
fermança.]
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0000008884 Venda feta per Feliu Albertí i Antoni Albertí, pare i
fill pagesos senyors útils del mas Albertí, abans
Mateu, del veïnat de Sant Llorenç favor de Joan
Codolar, sutori.

0000008766 Venda a carta de gracia feta i firmada per Geronim
Llambí, pagès del veÿnat de Panedes terme del
castell de Llagostera, a favor de Pere Salvador
pagès del lloch de Romanyà de la Selva.

0000008827 Apocha y cessio ad teundem de 45 lliures barc feta
y firmada per Joan Gascons pagès del terme de
Llagostera, a favor de Salvi Caldes, ferrer del
veÿnat de Panedes de dit terme.

0000008767 Venda a carta de gràcia de una pessa de terra
cultiva de tinensa de quatre vessanas poc o ??
situada en lo veÿnat de Panedes terme de
Llagostera feta per Geronim Llambí a favor de
Antoni Frigola y Llorens los dos pagesos de dit
veynat.

0000008768 Apoca ab cessió de 60 lliures barc. a compliment

Es tracta de dues vessanes de terra que formen part d'una peça de terra
anomenda Camp Not que forma part del mas Mateu.
Llengua: llatí

1651
0

Jeroni Llambí ven a Pere Salvador una peça de terra de pertinència del mas
Llambí al veïnat de Panedes. Afronta a orient part amb honor del comprador
i part amb Sabestià Albertí, pagés, a migdia i accident amb resta de la
mateixa peça de terra i a cercs amb honor de Salvi Duran, treballador del
mateix veïnat. Salvant el domini directe al Monestir de Sant Feliu de Guíxols.
Aquesta peça de terra és revenuda el 21 d'abril de 1772 (veure reg. 8801).
Llengua: llatí

1707
0

Pel preu de la venda d'una peça de terra anomenada mas Carpí situada al
veïnat de Panedes.
Llengua: llatí

1707
0

Jeroni Llambí ven a Antoni Frigola i Llorens una peça de terra de més o
menys quatre vessanes de pertinència del mas Llambí anomenada "lo forn
petit". Afronta a orient part amb honor de Jaume Valmanya, pagès i part
amb honor d'Antoni Miquel, treballador, mitjançant camí públic de Llagostera
a Romanyà, a migdia amb honor de Jaume Valmanya mitjançant torrent
anomenat de Sagols i a accident amb honor de Jaume Valmanya a la riera
de Vilanova o Aiguabona. Salvant el domini directe al Monestir de Sant Feliu
de Guíxols.
Llengua: llatí i català.

1709
0

Llengua: llatí

1709
0

Salvi Llambí ven a Salvi Duran una peça de terra de, més o menys, quatre
vessanes de pertinència del mas Llambí al veïnat de Panedes anomenada
"Clos Viader". Afronta a orient part amb honor del mas Albertí del Salt del
Llop, a migdia amb honor del mas Salvador de Romanyà, a accident amb
honor del venedor i a cers amb honor del mas Sagols anomenat "lo establit".
Llengua: llatí

1733
0

de 156 lliures feta i firmada per Joan Gascons,
pagès del terme del castell de Llagostera a favor de
Geronim Llambí pagés del veÿnat de Panedes de
dit terme.

0000008786 Venda a carta de gràcia de una pessa de terra
boschosa y herma situada en lo veÿnat de Panedes
y en lo territori anomenat Clos Viader fa Salvi
Llambí a Salvi Duran joves pagès de dit veÿnat de
Panedes per preu de 48 lliures barc.

0000008851 Revenda de una pessa de terra cultiva situada en lo La peça de terra restituïda és anomenada "el mas Carpí", afronta a orient
veÿnat de Panedas y en lo te rritori anomenat mas
Carpi de tinensa de dos vassanas de terra poch
mes o menos feta y firmada per Salvi Caldas, ferrer,
a favor de Salvi Llambí, pagesos los dos de dit
veÿnat de Panedas per preu de 56 lliures 4 sous,
junt ab la apoca de dit preu.

0000008788 Venda feta y firmada per pare i fill Caldes, ferrers
del veÿnat de Panedas, terme del castell de
Llagostera, a favor de Narcís Llambí, pagès de dit
veÿnat.

0000008863 Venda perpetua de un quadró de terra firmada per
Joseph Custorer i Pellicer, pagès de la vila de Sant
Feliu de Guíxols, a favor de Narcís Llambí, pagès
del terme de Llagostera.

0000008799 Donació de fatiga fan Joan y Pere Boada, pagesos,
a favor de Narcís Llambí, pagés de Panedas.

amb terres del mas Sagrera, a migdia amb el camí públic, a occident amb
honor de mas Sagrera i a cerc amb el camí real que va de Sant Feliu a
Girona.
Llengua: llatí

Joan Caldes, ferrer del veïnat de Panedes i Martí Caldes, treballador del
mateix veïnat, pare i fill, venen a Narcís Llambí, pagès, la casa, l'hort i les
terres anomenades d'en Caldes situades al veïnat de Panedes.
Llengua: llatí

1754
0

Es tracta d'una vessana de terra més o menys de pertinences del mas
Tapioles però dins el terme de Llagostera, afronta a sol ixent amb un altre
honor de Llambí mitjançant un torrent que baixa de les muntanyes del mas
Llambí i desaigua prop de la Roca d'en Llorenç, a migdia amb el Ridaura i a
ponent amb una peça de Llambí anomenada les Mercaderas i tramuntana
també amb Llambí mitjançant el camí ral de Sant Feliu a Girona.
Llengua: català

1758
0

Joan i Pere Boada, pagesos masovers del mas Esteve, donen a Narcís
Llambí la fadiga i dret de retenir i recobrar una peça de terra cultiva de 6
vessanes, juntament amb la casa construïda en dita peça, situada en el lloc
anomenat Creu de Serra que afronta a sol ixent, migdia i ponent amb honor
del Mas Boada i a tramuntana, igualment, mitjançant el camí de Creu de
Serra.
Llengua: català

1767
0

0000008878 Debitori i en son cas venda a carta de gracia de dos Venda a carta de gràcia sobre dues peces de terra situades en el lloc
pessas de terra cultiva de 6 vessanas firmada per
Jaume Caldas, pagès de la vila de Argentona, a
favor de Narcís Llambí, pagès del terme del castell
de Llagostera per preu 660 lliures.

1738
0

anomenat Camp Suara. Afronen amb Josep Collell, Anton d'Albertí,
Francesc Fonolleras i el camí a Vidreres.
Llengua: català
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0000008879 Donació de fadiga feta y firmada per Jaume Caldas, Donació de la fadiga i el dret de recompra una peça de terra cultiva de
pagès de la vila de Argentona, bisbat de Barcelona
y corregiment de Mataró, a favor de Narcís Llambí,
pagès del veynat de Panedas de la parròquia del
castell de Llagostera.

0000008877 Establecimiento hecho y otorgado por el procurador

quatre vessanes anomenada Camp Saura que afronta a sol ixent i migdia
amb Josep Cullell, a ponent amb Anton d'Albertí mitjançant el camí que va a
Vidreres i a tramuntana amb la peça de terra que es descriu tot seguit
mitjançant vall. També d'una altra peça de terra de dos vessanes que també
pertanyen al camp Saura i que afronten a sol ixent amb Fonolleras, a migdia
amb la peça de terra anteriorment descrita, a ponent amb Albertí mitjançant
camí i a tramuntana amb la peça abans dita.
Llengua: català

Llengua: castellà

general del excelentisimo Duque de Medinaceli y
Cardona, Marquès de Cogolludo y Aitona a favor de
Narcís Llambí, labrador del vecindado de Panedas
termino de Llagostera, de la facultad de usar y
valerse de la agua que discurre por los torrentes
nombrados de Vilanova y del Aixars en dicho
vecindado para el curso de una molino arinar
privadamente a qualquier otro vaco el annual y
perpetuo de 3 sous.Entrada 15 llibras.

0000008800 Revenda de una pessa de terra, part boscosa y part Salvi Duran i Albertí rep i restitueix a Narcís Llambí una peça de terra
herma situada en lo veÿnat de Panedes terme de
Llagostera, anomenada Clos Viader de pertinences
del mas Llambí de tinensa 4 vessanes poch més o
menos, feta y firmada per Salvi Duran y Albertí,
pagés, a favor de Narcís Llambí, també pagès, tots
de dit veÿnat.

0000008876 Venda perpetua de un tros de terra de tinensa de
cent canas de llargaria poch mes o menos y una
cana de amplaria situada en lo veÿnat de Panedas
del terme del castell de Llagostera, vuy anomenada
la arrebassada feta y firmada per Antoni Llorens
pagès a favor de Narcís Llambí també pagès tots
de dits veynat y terme de dit castell de Llagostera.
Preu 7 lliures barc.

0000008801 Revenda feta y firmada per Narcís Salvador, pagès
de la parroquia de Romanyà de la Selva, a favor de
Narcís Llambí, pagès del veÿnat de Panedes terme
del castell de Llagostera.

0000008872 Revenda de dos pessas de terra cultivas de 6
vessanas firmada per Narcís Llambí, pagès del
terme de Llagostera, a fabor de Magdalena Caldas
y Mauri, viuda de Jaume Caldas en la vila de
Argentona domiciliada per preu 708 lliures, 4 sous i
11 diners.

0000008806 Venda y cessió de fadiga del mas Ruscalleda,
veÿnat de Panedes terme de Llagostera, firmada
per Pere Ruscalleda pagès de Santa Cristina de la
Vall d'Aro, a favor de Narcís Llambí, pagès de dit
veÿnat.

0000008820 Venda de fadiga firmada per pare i fill Rissech,
pagesos del castell de Llagostera, a favor de Narcís
Llambi pages del veÿnat de Panedes, el terme de
dit castell.

0000008818 Cessió de dotze pams de terreno affi de passar-hi
un rech de molí situat en lo veÿnat de Panedes
terme de Llagostera, feta y firmada per Josep
Bosch, pagès de Camplloch a favor de Pere
Llambí, també pagès del veÿnat Panedes.

anomenada "Clos Viader" de quatre vessanes de terra que afronta a sol
ixent amb honor del mas Albertí del Salt del Llop, propietat del revenedor, a
migdia amb honor del mas Salvador de Romanyà (que ho posseeix a carta
de gràcia dels antecessor de Narcís Llambí (veure reg. 008786), a ponent
amb honor de Narcís Llambí i a tramuntana amb honor del mas Sagols
anomenat "lo stablit".
Llengua: català

1769
0

1769
0

1769
0

La venda afecta un terreny per on discorre un rec, ja construït, que neix a
les terres del mas Sagols i va fins el terreny o peça de terra anomenada
camp Dalmau que és de Narcís Llambi i a on construeix un molí fariner.
Llengua: català

1771
0

Narcís Salvador revén i retorna a Narcís Llambí cinc vessanes de terra de
pertinences del mas Llambí que foren venudes a carta de gràcia per Jeroni
Llambí a Pere Salvador. Afronten a sol ixent part amb honor del revenedor i
part amb Salvi Albertí, a migdia amb honor d'en Llambí, ponent part en
honor d'en Llambí i part en honor del mas Sagols i a tramuntana en honor
del mateix Llambí quan aconsegueixi la revenda de Salvi Duran i Albertí.
Llengua: català

1772
0

Revenda i retorna a Magdalena Caldas Mauri dues peces de terra situades
en el lloc anomenat Camp Suara. Afronen amb Josep Collell, Anton
d'Albertí, Francesc Fonolleras i el camí a Vidreres.
Llengua: català

1776
0

Pere Ruscalleda, propietari del mas Ruscalleda, cedeix i transfereix a Narcís
Llambí la fadiga i dret de recobrar i redimir tot el mas Ruscalleda amb terres
i possessions. Afronta a sol ixent part en honor de dit Llambí i part en honor
de Joan Rourich del mas Bonet, a migdia part en honor de dit Joan Rourich i
part amb honor de l'Auladell de Solius i part també amb la riera de Ridaura,
a ponent amb honor del mas Vidal del veïnat de Panedes.
Llengua: català

1779
0

Miquel i Josep Rissench venen a Narcís Llambí la fadiga i dret de recobrar i
redimir una peça de terra pedrosa que pertany al mas la Casanova,
anomenada "lo prat de la Casanova". Afronta a sol ixent i migdia amb un
altre honor dels mateixos propietaris, a ponent amb el camí real i a
tramuntana amb el torrent de Cantallops.
Llengua: català

1783
0

Cessió de terreny de dotze pans d'amplada que forma part d'una peça de
terra dita les "Illes del mas Segols" i pel centre del qual passa el rec del
molí fariner que va fer construir Narcís Llambí vora el camí Ral a la vila de
Sant Feliu de Guíxols. Josep Bosch va cedir de paraula fa molt temps a
Narcís Llambí aquest terreny.
Llengua: català

1792
0
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0000008870 Venda a carta de gràcia feta per lo doctor Ignaci
Ribot, advocat de Gerona, a favor de Pere Llambí,
pagès del veynat de Panedes, terme del castell de
Llagostera, de una part de casa y dos diferents
pessas de terra del mas Esteve de la parroquia de
dit castell per preu de 2000 lliures.

0000008831 Revenda i restitució de dos vessanas de terra poch
més o menos firma Vicenç Valmanya, pagès del
veÿnat de Panedas terme i parròquia del castell de
Llagostera a favor de Pere Miquel, treballador de dit
veÿnat.

0000008868 Venda a carta de gracia de una part de casa y una
vessana de terra cultiva tot situat en lo terme de la
parròquia de Llagostera, feta per lo doctor Ignasi
Ribot advocat de esta ciutat, a Pere Llambí pagès
de Panedes.

0000008973 Venda judicial de dos dominis directes que els

Venda de :
Una peça de terra del quinta del mas Esteve. Afronta a sol ixent part en el
vall nou que es construirà i part amb el mas Boix dels Agustins de Palamós i
part amb Joan Bas (de pertinences del mateix mas Esteve), a migdia part
amb Joan Bas i part amb el camí real que va de Girona a Sant Feliu, a
ponent part amb el camí ral, part amb Miquel Casals de pertinences del
mateix mas Esteve i a tramuntana amb Casal i amb el vall nou.
Una altra peça dita la sureda del mas Rutllant unit al mas Esteve: afronta a
sol ixent i a migdia amb el venedor, a ponent amb el camí ral de Girona a
Sant Feliu i a tramuntana part amb el camí i part amb el venedor.
Una part de la casa del mas Esteve.
El mas Esteve actualment és can Tordera i cal Rector.
Llengua: català

1793
0

Restitució de dues vessanes de terra que formen part d'una peça de terra
cultiva, anomenada Buscarons, continguda dins el quinta de la casa de Pere
Miquel.
Llengua: català

1794
0

La venda afecta una vessana de terra i la meitat de la casa del mas Esteve
que afronta a sol ixent i a migdia amb el camí públic de Girona a sant Feliu,
a ponent amb la resta de la casa que adquirir Llambí el 1795 i a tramuntana
amb una altra part de la casa establerta a Pere Sitjar.
El mas Esteve actualment és San Tordera i cal Rector.
Llengua: català

1794
0

Llengua: castellà

1845
0

Llengua: castellà

1859
0

Es tracta de tres solars situats al carrer Joan Maragall (carrer Ample)
cantonada carrer Onze de setembre (carrer Navas).
Llengua: castellà

1865
0

Es tracta de dos solars situats al carrer Joan Maragall (carrer Ample)
cantonada carrer Onze de setembre (carrer Navas).
Llengua: castellà

1865
0

Hi ha un plànol amb la superfície a expropiar.
Llengua: castellà

1889
0

possessors del mas Llambí i del mas Llorenç
pagaven al monestir benedictí de Sant Feliu de
Guíxols, adjudicat per la Junta de Ventas de Bienes
Nacionales a favor de Salvador Miralles qui els ha
obtingut en subhasta pública per 14.600 rals.

0000008957 Escritura de transacción otorgada por Doña
Benedicta Rabell de Suñer y Don Antonio Llambí y
Reixach, hacendados, vecinos este del vecindario
de Panedas, termino de la villa de Llagostera y
aquella de la villa de Sant Feliu de Guíxols.

0000008959 Venta perpetua firmada por José Altabás y Puig
fabricante de tapones, vecino de Llagostera, a favor
de Don Antonio Llambí y Reixach, hacendado,
vecino de Panedas, caserio de la misma villa.

0000008960 Venta perpetua firmada por Florentina Altabàs y
Mas, propietaria, vecina de la presente ciudad, a
favor de Don Antonio Llambí y Reixach, hacendado,
vecino de Panedas, caserio de Llagostera.

0000009035 [Contracte privat de venda d'una part d'una finca
d'alzines sureres signat per Teresa Torra de Solà a
favor de la Campanyia del Ferrocarril de Sant Feliu
a Girona.]

0000008984 [Venda i cessió d'un cens per la casa i terres Llambí Llengua: castellà
feta per Francesc d'A. Miralles Buscarons a favor
d'Emeri Llambí y Torra.]

01.02.

1917
0

Testaments

0000009381 Testament de Dalmau Riba de Panedes.

Fa hereu universal a Nicolau Riba, fill seu.
Marmessors: Nicolau Riba, fill seu, i Ramon ?
Testimonis: Dalmau Sagrera, Bernat Alegret, Berenguer Llorens, Guillem
[Ferrer?] i Pere [Ferrer?] i Pere Carpí de Panedesi Domènc Reixach de Belllloch.
En poder de Jaume Vidal, domer de l'esglèsia de Sant Feliu de Llagostera.
Llengua: llatí

1308
0

0000009604 [Testament]

Llengua: llatí

1467
0

0000009225 [Testament d'Antoni Fornacha, pagès del terme de

Fa hereu universal a Antic Fornacha, nebot seu i fill d'Antic [?], pagès de la
parròquia i terme de Caldes de Malavella i de [?] senyora útil i propietària del
mas Fornaca.
En poder de Pere Ribot, notari de Llagostera i Caldes.
Llengua: català

1575
0

Caldes de Malavella.]
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0000009072 Testament de Martí Llambí.

Martí Llambí fill de Joan Benet Llambí i de Gueraua, fa hereva universal a la
seva mare Gueraua.
Testimonis: Guerau Vallmanya, pagès de Panedes, Manric Alou, Francesc
Bareia i Pau Ferrer, pagesos de Llagostera.
En poder de Pere Pascual, domer de Ganix de l’església de Llagostera.
Llengua: català

1593
0

0000009449 Testament de Roch Vilallonga àlies Llambí.

Fa hereva universal a la seva muller Gueraua Llambí.
Marmessors: el domer de la doma de Ganix, Gueraua Llambí, muller seva,
Ponç Llambí, fill seu i Montserrat Albertí, pagès de Ridaura de la parròquia
de Llagostera i Pere Bota, pagès de la parròquia de Cassà de la Selva.
Testimonis: Grau Valmanya, Ponç Sagols, Jaume Gros, pagesos de
Llagostera, Miquel Oliveras, paraire natural de Cassà de la Selva ai
Sebastià Lladó, bracer de la parròquia de Palafrugell.
En poder de Ponç Galceran, prevere i domer de Ganix i Mata. (en el text
literalment doma de "Aganix").
Llengua: català

1618
0

0000009063 Apocha feta per los reverents sagristà y domer de

Es tracta d'aniversaris anuals per l'ànima de Roc Vilallonga, àlies Llambí.
En poder de Joan Ruirans, notari de Girona.
Llengua: llatí

1621
0

Els preveres de Llagostera de l’església parroquial de Llagostera que signen
són Ponç Jalpí, sagristà Galceran Closells, domer
Testimonis: Miquel Salvà, escrivà i Joan Guinot, nunci jurat de la cúria de
Girona.
En poder de Pere Casadevall, notari de Girona.
Llengua: llatí

1621
0

Fa hereu universal a la seva muller Mariàngela Pascual.
En poder d'Antoni Mataró, notari de Tossa.
Llengua: català

1631
0

Fa hereu universal al seu fill Jeroni de 12 anys.
Llengua: català

1688
0

Fa hereva universal a la seva filla Eugènia Llambí Ravell i, si ella no te
descendència, al seu germà Narcís.
Manumissors: Anton Rigó, prevere i domer de la doma de Mata i Ganix de
l’església parroquial de llagostera, Andreu Llambí, oncle seu, Jaume
Mundet, pagès del veïnat de Caules i Jeroni Ravell, pagès de Sant Amans
parròquia de sant Feliu de Guíxols.
Llengua: català

1748
0

És un pagament a compte de les 1200 lliures que Narcís Llambí li ha de
pagar per raó de dot i altres drets estipulats que li corresponen com a viuda
de Jaume Llambí.
Llengua: català

1755
0

Llengua: català

1771
0

Llagostera ha Pons Llenví de vuit lliures per
aniversari perpetuament celebrador.

0000009052 Apocha firmada per los preveres de Llagostera de
vuit lliures per un aniversari per l'anima de Roch
Vilallonga y Llenvi.

0000009382 [Testament de Valentí Pasqual, cirurgià habitant a
la vila de Tossa]

0000008904 Testament de Geronim Llambí, pagès de veynat de
Panedas, terme de Llagostera.

0000008852 Testament fet y firmat per Jaume Llambí, pagès del
veynat de Panedes, parroquia del castell de
Llagostera.

0000008861 Lluïció de 395 lliures que firman los manumissors
del últim testament de la quòndam Maria Casals
Mundet i Ravell a Narcís Llambí, pagès del veynat
de Panedas parròquia de Llagostera.

0000008803 [Testament fet i firmat per Bartomeu Carreras,
treballador del Castell de Llagostera].

0000008832 [Testament fet i firmat per Margarida Aymerich Miret Fa hereu universal a Josep Aymerich Miret i Carreres, son fill.
i Carreras, muller de Vicenç Aymerich, treballador
del castell de Llagostera].

0000008829 [Testament fet i firmat per Narcís Llambí, pagès de

Marmessors: Josep Miret, son pare i Vicens Aymerich, son marit.
Llengua: català

1792
0

Fa hereu universal al seu fill Pere Llambí.
Llengua : català

1792
0

Fa hereu universal al seu fill Narcís Llambí i Vidal.
Llengua: català

1821
0

Fa hereu universal al seu fil Anton Llambí i Reixach.
Llengua: català

1824
0

0000008946 Testament de Ignes Llambí y Vidal, viuda.

Llengua: català

1827
0

0000008954 Testamento de Geltrudis Sureda por nubcias

Llengua: català

1843
0

Panedes del terme del castell de Llagostera].

0000008943 Testament de Pere Llambí, pagès del veynat de
Panedas, terme de la vila de Llagostera.

0000008944 [Testament fet i firmat per Narcís Llambí, pagès
propietari del veinat de Panedas, terme del castell
deLlagostera.]

Llambí, antes Casals y primeramente Ramis, vecina
del termino de la villa de Llagostera.
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0000008972 Escritura de testamento otorgada por Don Antonio

Llengua: castellà

1843
0

0000008977 Testamento de Salvio Llambí y Vidal.

Fa hereu universal al seu nebot Antoni Llambí.
Llengua: castellà

1865
0

0000008961 [Testament de Felio Casals i Sureda.]

Fa hereu universal al seu nebot Narcís Llambí i Casals.
Llengua: castellà

1866
0

0000008979 Testamento otorgado por Doña Maria del Pilar

Fa hereus universals als seus germans Francesc, Marià i Manela Maspons i
Labrós.
Llengua: castellà

1881
0

Fa hereu universal al seva filla Maria Teresa Llambí i Maspons.
Llengua: castellà

1907
0

Llambí de Panedas.

Maspons y Labròs.

0000008983 Testamento otorgado por Don Emerio Llambí y
Torra.

01.03.

Capítols matrimonials i apòques de dots

0000009226 [Definició de dot feta Bartomeua, filla de Martí
Llambí i de Guerau, a favor del seus pares amb
motiu del seu casament amb Garau Maig, taverner
de Lloret.]

0000009254 [Definició de dot feta Caterina, filla de Martí Llambí i
de Guerau, a favor del seus pares amb motiu del
seu casament amb Joan Llorens, senyor útil i
propietari del mas Llorens.]

0000009111 [Definició dels drets de legítima firmada per

Bartomeua reconeix haver rebut de Martí Llambí i Gueraua, els seus pares,
45 lliures moneda de barcelona, una caixa i l'aixovar.
A continuació Bartomeua ho aporta en dot al seu futur espòs.
Testimonis: Bartomeu Campdurà de Santa seclina terme de Calses de
Malavella i Grau [Sama ?] de Vidreres.
En poder de Miquel Sunyer, notari de Llaogstera.
Llengua: llatí

1512
0

Catarina reconeix haber rebut de Martí Llambí a 30 lliures moneda de
Barcelona, una caixa amb el seu pany i els vestits i l'aixovar. A continuació
Catarina ho aporta en dot a Joan Llorens.
Testimonis: Joan Homs i Jaume Otger, sastre de Llagostera.
En poder de Miquel Sunyer, notari de Llagostera.
Llengua: llatí

1520
0

Llengua: llatí

1520
0

Testimonis: Joan Homs i Jaume Otger, sastre de Llagostera.
En poder de Miquel Sunyer, notari de Llagostera.
Llengua: llatí

1520
0

Martí Llambí dóna a la seva filla Margarita 30 lliures moneda de Barcelona,
una caixa amb clau i pany i tots els vestits seus. A continuaicó Margarida ho
aporta en dot al seu marit.
Testimonis: Vicenç Tayeda, pagès de Tordera i Antoni Homs, ferrer de
Llagostera.
En poder de Miquel Sunyer, notari de Llagostera.
Llengua: llatí

1522
0

Testimonis: Vicenç Tayeda, pagès de Tordera i Antoni Homs, ferrer de
Llagostera.
En poder de Miquel Sunyer, notari de Llagostera.
Llengua: llatí

1522
0

En poder de Miquel Sunyer, notari de Llagostera.
Llengua: llatí

1526
0

Llengua: llatí

1526
0

Llengua: llatí

1526
0

Antoni Sicars dóna a la seva filla 50 lliures moneda de Barcelona, una caixa
amb clau i pany i els vestits i les robes seves. Margarida Sicars ho
constitueix en dot al seu mariit.
Llengua: llatí

1528
0

Caterina, filla de Martí Llambí i esposa de Joan
Llorens.]

0000009054 [Apoca de dot de 15 lliures que Joan Llorens atorga
a Martí Llambí per rao del primer pagament dot de
Caterina, muller d'ell i filla del segona.]

0000009307 [Donació de dot feta per Martí Llambí a favor de
Margarita, filla seva i de Gueraua amb motiu del
seu casament amb Antoni Valmanya, pagès de
Llagostera.]

0000009302 [Definició dels drets de legítima firmada per
Margarita filla de Martí Llambí i de Graua i esposa
d'Antoni Valmanya.]

0000009299 [Donació dels drets de legítima signada per Martí
Llambí a favor d' Eulàlia, filla seva i de la seva
muller Graua, per raó del seu matrimoni amb Pere
Arades, pegès de Llambilles.]

0000009166 [Definició de dot feta per Eulàlia, filla de Martí
Llambí, i per Pere [Arades ?], pagès de Llambilles
per raó del dot d'Eulàlia Llambí, filla de Pere
Arades.]

0000009110 [Definició dels drets de legítima feta i firmada per
Eulàlia amb el consentiment de Pere Arades, espòs
seu, a favor del seu pare Martí Llambí.]

0000009296 [Donació per drets de legítima feta per Antoni
Sicars àlies Dijous, pagès de la parròquia de Santa
Crisitna d'Aro a favor de Margarida, filla seva per
raó del seu matrimoni amb Benet Llambí, pagès de
Panedes.]
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0000009265 [Donació per causa de dot feta per Martí Llambí i la
seva muller Gueraua, a Bartomeua filla seva en
temps de nupcies amb Grau Marg, de Lloret.]

0000009056 [Apoca de dot firmada per Joana, filla de Martí
Llambí i de Gueraua i muller de Joan Alemany de
Campllong.]

Martí Llambí dóna a la seva filla 45 lliures moneda de Barcelona, una caixa
amb clau i pany i els vestits i les robes seves. Bartomeua Llambí ho
constitueix en dot al seu mariit.
Llengua: llatí

1530
0

En poder de Gaspart Thió, notari de Llagostera.
Llengua: llatí

1532
0

0000009262 [Donació de dot feta per Martí Llambí a la seva filla

Martí Llambí dóna a Joana 30 lliures moneda de Barcelona, una caixa, els
Joana per raó de les seves esponsalles amb Joan
seus vestits i l'aixovar. A continuació Joana ho aporta en concepte de dot al
Alemany, jove pagès de la parròquia de Campllong.] seu futur espòs Joan pagès de la parròquia de Campmany, fill de Joan
Alemany i de Gueraua.
Testimonis: Miquel Arades de Llambilles i Jaume Sentrich de Cassà de la
Selva.
En poder de Gaspar Thió, notari de Llagostera.
Llengua: llatí

0000009169 [Apoca de dot atorgada per Jaume [Ma…?] de Sant

Llengua: llatí

1540
0

Testimonis: Antoni Frigola i Joan Frigola, pagès habitants de Llagostera.
En poder de Joan Varrell, notari de Llagostera.
Llengua: llatí

1556
0

Benet Llambí dóna a la seva filla 100 lliures moneda de Barcelona, una
caixa amb clau i pany i vestits i robes seus. Seguidament Montserrat Llambí
ho constitueix en dot al seu marit.
Testimonis: Antoni Frigola, prevere, i Joan Frigola, pagès de Llagostera.
En poder de Joan Varrell, notari de Llagostera.
Llengua: llatí

1556
0

Testimonis: Antoni Frigola, prevere, i Joan Frigola, pagès de Llagostera.
En poder de Joan Varrell, notari de Llagostera.
Llengua: llatí

1556
0

Benet Llambí fa hereu universal al seu fill Joan Benet Llambí.
Llengua: llatí

1556
0

Gabriela Vives reconeix deure 40 lliures i unes robes a Bartomeu Saula en
concepte de dot i segons s'estipula en els nupcials signats entre Bartomeu
Saula i Margarida Vives, filla de Gabriela.
Llengua: llatí

1565
0

Margariat Vives, filla de Joan Rovirans, àlies Vives, i de Gabriela Vives
senyora útil i propietaris del mas Vives del veïnat de Serra Mala de Caldes
de Malavella. Bartomeu Sala és pastor habitant a la vila de Caldes.
Testimonis: Salvador Ponsas, prevere i Francesc Ferran, de la vila de
Caldes.
En poder de Galceran Pons, notari de Caldes.
Llengua: llatí

1565
0

En poder de Nicola Balla, notari de Palamós.
Llengua: llatí

1570
0

Pau Fabregas, hereu i propietari de can Fàbregas de Lloret reb 10 lliures de
Joan Llambí.
Testimonis: Tomàs Anglada, prevere, i Antic Gros, de Llagostera.
Llengua: llatí

1572
0

Rafael Ferrer dona al seu fill 120 lliures que constitueix en dot a Joana
Ferrer.
Testimonis: Jaume Marc i Domènec Noguer, masovers habitants en el
terme de Llagostera.
En poder de Pere Rabòs, notari de Llagostera.
Llengua: llatí

1574
0

Feliu de Guíxols a favor de Benet Llambí per raó del
dot de la filla del segon i muller de l'esmentat
Jaume.]

0000009073 [Heretament que fa Benet Llambí a favor del seu fill
Joan Benet Llambí i la muller d'aquest Geraua
Albertí, filla de Miquel Albertí, pagès de Ridaura, de
tot el mas Llambí amb totes les terres honors i
possessions.]

0000009264 [Nupcials entre Montserrat Llambí, filla de Benet
Llambí i Joan Manuel Albertí, fill de Miquel Albertí
pagès de Ridaura.]

0000009257 [Nupcials entre Joan Benet Llambí, senyor del mas
Llambí i Gueraua, filla de Miquel Albertí, pagès de
Ridaura.]

0000009108 [Heretament fet per Benet Llambí, pagès senyor del
mas Llambí, a favor de Joan Benet Llambí fill seu i
de la seva muller Margarita per contemplació de
matrimoni de dit Joan Benet amb Gueraua, filla de
Miquel Albertí, pagès de Ridaura.]

0000009042 [Debitori de dot signat per Gabriela Vives, a favor
de Bartomeu Saula , negociant i habitant de Caldes
de Malavella.]

0000009189 Nupcials de Margarida Vives y Bartomeu Saula. Es
lo dot 40 lliures.

0000009175 [Apoca de Montserrat Llambí a favor del seu pare
Joan Benet Llambí, pagès del veïnat de Panedes.]

0000009058 Apoca final de dot que fa Pau Fàbregas a Joan
Llambí.

0000009046 [Nupcials entre P. Ferrer, fill de Rafael Ferrer, ferrer
de la vila de Massanet, i Joana Ferrer, filla de ?
àlies Ferrer, en altre temps ferrer de Llagostera.]

1532
0
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0000009047 [Apoca de dot que fa Pere Jordà a favor de
Magdalena Ferrer per 100 ducats equivalents a 120
lliures moneda de Barcelona.]

0000009173 [Apoca de dot atorgada per Garaua Llambí, filla i
hereua de Benet Llambí, pagès del veïnat de
Panedes, a favor de Roch Vilallonga, àlies Llambí.]

0000009228 [Nupcials entre Roc Vilallonga, pagès de la
parròquia de Cassà de la Selva i Gueraua Llambí,
filla de Joan Benet Llambí, difunt, i de Geraua.]

0000009043 [Definició dels drets de legítima fet per Roc
Vilallonga, àlies Llambí, fill de Baldiri Vilallonga en
altre temps pagès de la parròquia de Cassà de la
Selva, a favor del seu germà Joan Vilallonga, pagès
de Cassà de la Selva.]

0000009298 [Nupcials entre Roc Vilallonga, pagès de la
parròquia de Cassà de la Selva i Gueraua Llambí,
filla de Joan Benet Llambí, difunt, i de Geraua.]

0000009316 [Definició dels drets de legitima feta i firmada per
Feliu Llambí, fill de Joan Benet Llambí i de Graua
difunts, a favor de Roc Vilallonga, àlies Llambí, i de
Garaua Llambí, germana seva i senyora del mas
Llambí.]

0000009463 [Donació dels drets de legitima feta i firmada per
Gueraua Llambina, la seva filla Gueraua i Roc
Vilallonga el marit d'aquesta a favor de Rafaela, filla
de Joan Llambí i de dita Gueraua i futura esposa de
Montserrat Rucalleda.]

0000009109 [Apoca de dot de 30 lliures feta per Montserrat

En poder de Jaume Albert, notari de Llagostera.
Llengua: llatí

1582
0

Testimonis: Jaume Codolar, àlies Pigarau, pagès de ganix, i Benet Morató
del veïnat de Panedes.
En poder de Jaume Albertí, notari de Llagostera.
Llengua: llatí

1584
0

Constitució de dot de 200 lliures,vestits i armes feta per Roc Vilallonga, fill
de Baldiri Vilallonga difunt pagès de la parròquia de Cassà de la Selva i de
Bartomeua vivent, a favor de Graua, filla de Benet Llambí, difunt senyor del
mas Llambí i de Graua muller seva vivint. Gueraua Llambí és hereva
universal de Joan Benet Llambí.
Testimonis: Jaume Codolar, àlies Pigarau, pagès de ganix, i Benet Morató
del veïnat de Panedes.
En poder de Jaume Albertí, notari de Llagostera.
Llengua: llatí

1584
0

Testimonis: Jaume Codolar, àlies Pigarau, pagès, i Benet Morató, tots de
Llagostera.
En poder de Jaume Albert, notari de Llagostera i Caldes de Malavella.
Llengua: llatí

1584
0

Testimonis: Jaume Codolar, àlies Pigarau, pagès de Ganix, i Benet Morató
del veïnat de Panedes.
En poder de Jaume Albertí, notari de Llagostera.
Llengua: llatí

1584
0

Testimonis: Grau Albertí i Benet Albertí, pagesos de Llagostera.
En poder de Jeroni Falguera, notari.
Llengua:Llatí

1590
0

Donen a Rafaela 100 liiures, dues caixes i els seus vestits. Les quals coses
ho aporta Rafaela en dot a Montserrat Ruscalleda.
Testimonis: Jaume Bota i mateu Bota, pagesos de Cassà de la Selva,
Jaumeta Rusqueyeda i Pere Pascual, presbiter i domer de l’església de
Llagostera i Grau Valmanya, pagès de Panedes.
En poder de Jeroni Falguera, notari de Llagostera.
Conté també definició dels drets de legitima signada per Rafaela.
Llengua: Llatí

1593
0

Llengua: llatí

1593
0

Sembla que el mas Mateu.....veïnat de sio?????
Llengua: llatí

1597
0

Roc Vilallonga, àlies Llambí, i Gueraua donen a Ponça 190 lliures, dos
caixes amb pany i clau i vestits i roba.
A continuació Ponça ho aporta en dot al seu marit.
Testimonis: Jaume Carbonell i Montserrat Albertí, pagesos de Llagostera.
En poder de Jeroni Falgueres, notari de Llagostera.
Llengua: llatí

1597
0

En poder de Joan Salomó, notari de Llagostera
Llengua: llatí

1597
0

Testimonis: Pere Benet Planas, presbiteri i sagristà de Llagostera i Climent
Planella, escrivent.
En poder de Joan Torrent, notari de Girona
Llengua: llatí

1598
0

En poder de Jeroni Falgueres, notari de Llagostera.
Llengua: llatí

1599
0

Ruscalleda, pagès de Massanet, a favor de Roc
Villallonga, àlies Llambí i de Gueraua Llambína,
com a compliment de dot de Rafaela, muller del
primer i filla dels segons.]

0000009602 [Constitució de dot feta per Marianna Matheu a
favor de Jaume castelló, pagès de la parròquia de
Llagostera.]

0000009314 [Donació de dot feta per Roc Vilallonga, àlies
Llambí, i Gueraua Llambí muller seva i senyora útil i
propietària del mas Llambí, a favor de Ponça, filla
de Joan Llambí, pagès de Panedes difunt, i de
Gueraua, germà i cunyada respectivament per raó
de les seves núpcies amb Jaume Parera, pagès del
veïnat del Vilar i fill de Joan Parera senyor del mas
Parera.]

0000009107 [Definició dels drets de legítima feta per Ponsa, filla
de Joan Llambí i de Gueraua, amb el consentiment
de Jaume Parera, futur espòs seu.]

0000009178 [Apoca de dot de 100 lliures firmada per Joan
Parera a favor de Roc Vilallonga, àlies Llambí i de
Geraua Llambí, cunyat i germana de la seva dona
Ponsa.]

0000009172 [Apoca atorgada per Feliu Llambí, pagès del castell
de Llaogstera, a favor de Roch Vilallonga, àlies
Llambí, i Garaua Llambí per raó dels drets de
legítima.]
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0000009305 [Donació dels drets de legítima firmada per Roc
Vilallonga, àlies Llambí i Graua muller seva i
senyora del mas Llambí, a favor de Felix Llambí,
cunyat i germà seu respectivament.]

0000009116 [Nupcials entre Ponç Albertí, pagès de Ridaura fill
de Joan Albertí i de Montserrat, i Rafaela Sicars,
filla de Joan Sicars, fuster de Llagostera i de
Catarina.]

0000009259 [Nupcials entre Ponç Albertí, pagès de Ridaura fill
de Joan Albertí i de Montserrat, i Rafaela Sicars,
filla de Joan Sicars, fuster de Llagostera i de
Catarina.]

0000009318 Heretament fet per Benet Albertí, brasser, ha Pons
Albertí de Sant Llorenç son nabot.

Testimonis: Grau Albertí i Benet Albertí, pagesos de Llagostera, Jaume
Cavaller, bracer i Companyó, sastre habitant a Llagostera.
En poder de Jeroni Falguera, notari de Llagostera.
Llengua: llatí

1599
0

Ponç Albertí aporta com a dot les 259 lliures moneda de Barcelona que
Benet Albertí, el seu oncle, li té assenyalt en l'heretament.
Testimonis: Pere Benet Planes, prevere i sagristà i Roc Vilallonga, àlies
Llambí, pagès de Llagostera.
En poder de Jeroni Falguera, notari de Llagostera.
Llengua: llatí

1600
0

Es tracta del mateix document que el registre 9116.
Llengua: llatí

1600
0

Benet Albertí fa hereu universal al seu nebot Pons en motiu del casament
d'aquest amb Rafela Scars, filla de Joan Scars, fuster de Llagostera, i de
Caterina.
Testimonis: pere Benet Planes, prevere i sagristà i Roc Vilallonga, àlies
Llambí, pagès de Llagostera.
En poder de jeroni Falguera, notari de Llagostera.
Llengua: llatí

1600
0

0000009161 [Apoca per raó de legítima firmada per Feliu Llambí, En poder de Jeroni Falguera, notari de Llagostera.
pagès de Llagostera, a favor de Roch Vilallonga,
àlies Llambí, i Guerau Llambí.]

0000009114 [Definició dels drets de legítima feta i firmada per
Àngela Llambí, filla de Roc Vilallonga àlies Llambí, i
Graua Llambí, senyora útil i propietària del mas
Llambí i esposa esdevenidora de Jaume Sagrera,
pagès de la parròquia d'Esclanyà.]

0000009320 [Donació dels drets de legítima signada per Roc
Vilallonga i Garaua Llambí a favor d'Àngela filla
seva per raó de nupcials amb Jaume Sagrera,
pagès de la parròquia de Solanyà terme del castell
de Bagur, fill d'Antoni Sagrera i Margarita Frigola i
Sagrera viuda.]

0000009477 [Capítols matrimonials entre Salvi Codolar, fill de
Miquel Codolar senyor útil i propietari del mas
Codolar de Sant Llorenç i Anna Llambí, filla de Roc
Vilallonga i Garaua Llambí.]

0000009292 [Donació dels drets de legítima feta per Gueraua
Llambí a favor de Magdalena Llambí, filla seva i de
Roc Vilallonga.]

0000009158 [Apoca de dot de 30 lliures moneda de Barcelona
atorgada per Miquel Collell i Eulàlia Llambí a Ponç
Llambí, cosina germana seva.]

0000009258 [Nupcials entre Joan Codolar i Maria Matheua.]

Llengua: llatí

1600
0

En poder de Jeroni Berga, notari de Llagostera.
Llengua: llatí

1611
0

Roc Vilallonga i Garaua Llambí dónen a Àngela 360 lliures, vestits nuvials i
tots els seus vestits, robes i joies.
Seguidament Àngela ho aporta en dot al seu futur espòs.
En poder de Jeroni Berga, notari de Llagostera.
Llengua: llatí

1611
0

Miquel Codolar, fa donació del mas Codolar amb les seves terres i
possessions al seu fill Salvi. Roc Vilallonga i Graua donen a la seva filla 400
lliures, dues caixes i tots els vestits, robes i joies de la seva persona.
Conté apoca firmada per Miquel Codolar i Salvi Codolar a Roc Vilallonga de
part del dot.
En poder de Miquel Vinyes, notari de Llagostera.
Llengua: llatí

1617
0

Gueraua Llambí, viuda de Roc Vilallonga, dóna a la seva filla en motiu del
seu matrimoni amb Tomàs Vidal, fill de Tomàs Vidal de Llobatera, parròquia
de Llagostera , 400 lliures, dues caixes i els vestits, robes i joies seus. Conté
definició de legítima signada per Magdalena Llambí a favor de Gueraua i
Pons Llambí, mare i germà respectivament. Margarida ho aporta i
constitueix en dot al seu marit.
En poder de Jaume Carbonell, notari de Llagostera
Llengua: llatí
Conté apoca signada per Margarida Llambí.

1626
0

En poder de Damià Ballester, notari de Llagostera.
Llengua: llatí

1631
0

Damià Mateu, fuster de la vila de Llagostera atorga a la seva filla 65 lliures i
una peça de terra de dues vessanes comprada el 1631 a Pere Castellò i
Homs i situada en el lloc anomenat Banyaloca.
Seguidament Maria Mateu ho constitueix en dot al seu marit Joan Codolar
juntament amb una casa amb hort situada a la vila de Llagostera que té per
donació de la seva àvia Caterina Pujadors.
Testimonis: Jaume Axandri, negociant de Llagostera i Ponç Llambí, pagès
del terme de Llagostera.
En poder de Damià Ballester, notari de Llagostera.
Llengua: llatí

1632
0

Pàgina 13 de 38

CAT AMLLA 019 Fons Llambí
0000009065 [Donació de dot que fa Salvi Codolar, pagès del

Testimonis: Jaume Axandri, negociant de Llagostera i Ponç Llambí, pagès
del terme de Llagostera.
En poder de Damià Ballester, notari de Llagostera.
Conté apoca signada per Joan Codolar.
Llengua: llatí

1632
0

0000009376 Capítols matrimonials de Josep Vidal de Llobatera.

Donació dels drets de legítima fets i firmats per Tomàs Vidal de Llobatera,
pagès del veïnat de Llobatera fill de Tomàs i Eulàlia difunts, a favor del seu
germà Jaume Vidal en motiu del matrimoni contret amb Marianna, viuda
deixada de Pons Llambí, 300 lliures vestits armes.
Capítols matrimonials fets i firmats entre Jaume Vidal, pagès del veïnat de
Llobatera, fill de Tomàs Vidal i Eulàlia, difunts i Marianna Llambí, viuda de
Pons Llambí i els de Josep Vidal, fill dels dits Tomàs i Eulàlia, i Teresa
Llambí filla de Pons Llambí, difunt, i Marianna. Marianna aporta en dot al
seu marit 200 lliures i Josep Vidal aporta en dot i aixovar a Teresa Llambí
200 lliures.
En poder de Joan [Aulet ?], notari de de Llagostera.
Llengua: català

1645
0

0000009415 [Capítols matrimonials entre Jaume Vidal, pagès de

Llengua: català

1645
0

Capítols entre Pere Llagostera, senyor útil del mas Llagostera de Romanyà,
i Anna Llambí, filla de Ponç Llambí i Marianna, que rep de Jaume Vidal i
Llambí, Josep Vidal i Llambí i de Teresa Llambí, senyora útil del mas Llambí
i germana seva, tres centes lliures, dues caixes d'arbre blanc amb pany i
clau i dos vestits, i que ella aporta en concepte de dot.
Llengua: català

1650
0

Conté dues apoques també per raó del dot d'Anna Llagostera Llambí.
Llengua: llatí

1653
0

Capítols matrimonials entre Jeroni Llambí, fill de Josep Vidal i Llambí i de
Teresa Llambí, i Margarida Barceló, filla de Garau Barceló, àlies Ferrer, i
Margarida Flor i Barceló, tots dos difunts.
Llengua: català

1663
0

Jaume Vidal i Llambí i Marianna Llambí, muller que fou de Pons Llambí, i
Josep Vidal i Llambí i Teresa Llambí, germana de Marianna per raó del
matrimoni amb Miquel Morrofret, fill de Miquel Morrofret, pagès de Llambilles
difunt.
Llengua: llatí

1667
0

Llengua: llatí

1674
0

Llengua: llatí

1695
0

Capítols matrimonials entre Joan Remos, traginer, (fill de Francesc Remos,
mariner, i Maria Remos Ciura de Sant Feliu de Guíxols, difunts) i Maria
Llambí (filla de Jeroni Llamb i de Margarida Llambí, difunta). Jeroni Llambí
dona a Maria Llambí, en concepte de legítima, 105 lliures, dos vestits i una
caixa d'arbre poll llisa amb pany i clau. Tot això ho aporta en concepte de
dot.
Llengua: català

1707
0

Heretament de Jeroni Llambí a favor Salvi Llambí (fill seu i de Margarida
Llambí i Barceló, quòndam) pel matrimoni a contractar amb Maria Llorens
(filla de Jaume Llorens, quòndam pagès del mas Llorens del veïnat de
Panedes, i de Maria Llorens Comas, vídua). L’heretament comprèn tot el
mas Llambí amb les seves terres i possessions.
Llengua: llatí

1712
0

veïnat de Sant Llorenç de Llagostera, al seu germà
Joan Codolar.]

la parròquia de Llagostera, i Marianna Llambí, viuda
de Pons Llambí d'una part i Josep Vidal i Teresa
Llambí d'altra part.]

0000008883 Capitols matrimonials firmats per Pere Llagostera,
pagès de Romanyà, ab Anna Llambí donzella.

0000008885 Apocha acompliment de dot feta per Pere
Llagostera, pagès de Romanyà de la Selva Vall de
Aro a Jaume Vidal y Josep Vidal y Llambí, pagesos
del veynat de Panedes de la parròquia de
Llagostera.

0000008891 Capítols matrimonials de Hieronim Llamvi, pagès
del veynat de Panedas terme del Castell de
Llagostera y Margarida Flor y Barceló, donzella. És
lo dot 450 lliures moneda de barcelona hi lo
heretement y donació universal que fan Josep Vidal
y Llamví i Teresa Llamví, conjugues, a dit Heronim
Llamví llur fill.

0000008893 Nupcials entre Miquel Morrofret, pagès de
Llambilles, i Maria Llenvi, donzella, filla de Pons
Llenvi de Marianna de aquell muller es lo adot vint
dobles i dos vesits ab la donació ab vincle y definiito
de legitima.

0000008917 Apocha de 300 lliures barc per restitució de dot y
exovar y definició de tots drets feta per JaumeVidal,
olim Llambí, pagès a Josep Vidal y Llambí son
germà y a altres tots de Llagostera.

0000008916 Apoca de dos vestits feta y firmada per Jaume
Lladó treballador del lloch de Llambillas a Geroni
Llambí, pagès del veynat de Panedas, terme del
castell de Llagostera.

0000008765 Capítols matrimonials fets y firmats per hi entre
Joan Remos y Ciura, traginer de la vila de Sant
Feliu de Guíxols, d'una part i Maria Llambí,
donzella, de part altre.

0000008769 Heretament y donació universal en temps de
nubcials fet per Geronim Llamvi, pagés senyor del
mas Llamvi del veÿnat de Panedes terme del castell
de Llagostera, a favor de Salvi Llamvi son fill.
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0000008770 Nubcials de Salvi Llamvi, jove pagès del veÿnat de
Panedes terme del castell de Llagostera, ab Maria
Llorens, donzella de dit veÿnat y terme.

0000008785 Apocha de dot de 200 lliures barc firmada per

Donació per drets de legítima feta per Antoni Frigola i Llorens, pagès del
veïnat de Panedes, i Maria Llorens i Frigola, propietària del mas Llorens, a
Maria Llorens (filla de Jaume Llorens i de Maria Llorens Coma, viuda) en
motiu del contracte de matrimoni amb Salvi Llambí. Donen a Maria Llorens
200 lliures, tres vestits i una caixa d'arbre blanc o de noguer amb pany i
clau. Maria Llorens ho aporta en concepte de dot a Salvi Llambí.
Llengua: llatí i algun paràgraf en català

1712
0

Llengua: llatí i català

1712
0

Llengua: llatí i català

1712
0

Geronim Llambí i Salvi Llambí, pare y fill, pagesos
del veÿnat de Panedes del terme del castell de
Llagostera, a favor de Antoni Frigola y Llorens y
Maria Llorens y Frigola pagès de dit veÿnat
conjuges.

0000008784 Donació de 200 lliures barc y de altres coses
firmada per Antoni Frigola, pagès del veÿnat de
Panedes del terme de Llagostera, y per Maria
Frigola Llorens, conguges, a favor de Maria Llorens,
donzella cunyada y germana respectivament. Item
las nubcials firmadas entre dita Maria Llorens,
donzella, de una part i Salvi Llamvi, joves pagès de
dit veÿnat de part altre. Item la defincio de legitimas.

0000008783 Donació de 120 lliures... Geronim Llamvi y Salvi son Llengua: llatí
fill pagesos del veÿnat de Panedas terme de
Llagsotera a Anna sa filla y germana
respectivament. Item difinició de legitima...

0000008781 Apocha de 25 lliures barc. firmada per Geroni

Llengua: llatí

Salgas treballador de Sant Feliu de Guixols a Salvi
Llambi, pagès del veÿnat de Panedas terme del
castell de Llagostera, del dot de Maria Salgas Ciura
y Llambi sa neboda.

0000008926 Apocha de 125 lliures, vestits y caixa feta y firmada

pagès del castell de Llagostera, de una part y
Magdalena Matllo de la vila de Cassà de la Selva,
de part altra.

0000008791 Apoca feta i firmada per Aciscle Llobet, pagès de

Capítols matrimonials entre Narcís Llambí, jove pagès (fill de Salvi Llambí,
quòndam, i de Maria Llambí i Llorens, vídua) i Magdalena Matllo (filla de
Salvador Matllo, pagès del veïnat de Vilarnau de la vila de Caldes de
Malavella i d'Agnés Matllo Salvari, viuda). Joan Matllo, germà de
Magdalena, li dóna, en concepte de legítima, 600 lliures, dos vestits, dos
davantals i dues caixes de noguer o d'arbre blanc noves amb pany i clau. El
reverent Miquel Matllo, prevere i rector de Llambilles, oncle patern li dóna
100 lluires.Tot això ho aporta en concepte de dot.
Llengua: català i fragments en llatí

1753
0

Llengua: llatí

1754
0

Jeroni Casals i la seva muller Maria Casals i Mundet, en primeres nupcies
casada amb Jaume Llambí, signen apoca.
Llengua: llatí

1754
0

Capítols matrimonials entre Tomàs Lluhís, jove pagès (fill de Damià Lluís,
quòndam, i de ? Lluhís i Ribas, vídua) i Mariangela Llambí Maymi (filla de
Salvi Llambí i Maria Llambí i Llorens tots difunts). Narcís Llambí, germà de
Mariangela, li dóna, en concepte de legítima, 200 lliures, un vestit, ribes i
una caixa (d'arbre poll nova amb pany i clau. Tot això ho aporta en concepte
de dot.
Llengua: català

1766
0

Llengua: català

1766
0

Llengua: català

1772
0

Vidreras a favor de Narcís Llambí, pagés del castell
de Llagostera.

0000008860 Apoca de 200 lliures que firman los conjuges
Casals, Mundet y Rabell de Fornells a Narcís
Llambí, pagès del veynat de Panedas parroquia de
Llagostera.

0000008797 Capítols entre Thomas Lluhis, jove treballador del
terme de Llagostera de una part y Mariangela
Llambí y Maymir, viuda del terme de part altre.

0000008798 Apoca de 100 lliures, roba i caixa firma Thomas
Lluhís a favor de Narcís Llambí, pagés de Panedas.

0000008802 Capítols matrimonials fets y firmats per y entre

1737
0

1752
0

per Anna Garriga y Llambí (?) Garriga pagès del
castell de Llagostera a favor de Maria Llambí, viuda
de Jaume Llambí de dit castell de Llagoseta.

0000008789 Capitols matrimonials per y entre Narcís Llambí,

1713
0

Josep Barrera y Miret, treballador natual del lloch de
Llambilles de una part y Margardta Carreras,
donzella de part altre.
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0000008804 Capítols matrimonials entre part de Martí Mestras y
Sabater, jove pagès de la Capsana, terme de
Cassà de la Selva, de una part y Agnès Llambí,
donzella del veÿnat de Panedes terme de
Llagostera d'altre.

0000008817 Apoca de dot de 250 lliures barc firmada per Salvi i

Capítols matrimonials entre Martí Mestras y Sabater, jove pagès (fill de Salvi
Mestres Sabater, senyor del mas Mestres de la Capsana i de Rosa Mestres
Sabater y Oller) i Agnès Llambí (filla de Narcís Llambí i Magdalena Llambí i
Matllo). Narcís Llambí, li dona, en concepte de legítima, 950 lliures, un
escriptori amb calaixos i cinc vestits, dos caputxes i una mantellina, tot nou.
Tot això ho aporta en concepte de dot.
Llengua: català

1773
0

Llengua: català

1775
0

[Capítols matrimonials entre Jaume Coris y Valls (fill de Salvador Valls i
Coris, quòndam sastre, i Josepa Coris Caldas, vídua) i Magdalena Maymir
(filla de Pere Maymir i Magdalena Maymir i Llambí, difuns). Narcís Llambí,
oncle per part de mare, li dóna 160 lliures.]
Llengua: català

1778
0

Narcís Llambí fa hereu universal al seu fill Pere. Per la seva part Josep
Vidal, dona a la seva filla 1350 lliures en concepte de dot, un escriptori de
noguer nou, tres vestit i altres robes i joies.
Llengua: català

1778
0

Narcís Llambí, oncle per part de mare de Maria Maymir, li dóna 160 lliures.
Llengua : català

1780
0

Llengua: català

1782
0

Capítols matrimonials entre Matheu Artigas (fills de Joan Artigas, pagès de
Fanals i Sibina Artigas i Simon , pagès de Fanals) i Maria Llambí (filla de
Narcís Llambí i Magdalena Llambí i Matllo). Narcís Llambí i Pere Llambí, fill i
hereu, donen a Maria Llambí, en concepte de dot 1000 lliures, una calaixera
o escriptori de noguer i els vestits i joies seus. Amb la condició que les 1000
lliures han de servir per redimir propietats que Joan i Matheu Artigas tenen
venudes a carta de gràcia.
Llengua: català

1784
0

Capítols matrimonials entre Narcís Llambí, vidu (fill de Salvi Llambí i Maria
Llorens, difuns) i Victòria Figueras (vidua de Joan Figueras i filla de Joan
Tarrè i Elisabet Tarrè i Gascons). Victòria Figueras aporta en concepte de
dot 100 lliures i tots els vestits seus.
Llengua: català

1784
0

Llengua: català

1785
0

Apoca dotis dels Carbó a favor de Llambí, neboda seva.
Llengua: català

1787
0

Llengua: català

1787
0

Llengua: català

1793
0

Pere Llambí li dóna 2100 lliures, els seus vestits, armes i arnesos i també
tres vestits, altre roba i una calaixera per a la Rosa Aymerich.
Llengua : català

1793
0

Apoca de dot firmada per Jaume Llambí, pagès del Vilar de la parròquia de
Santa Cristina de la vall d'Aro i Rosa Llambí i Vilavella, conjuges, a favor de
Benet Vilavella, pagès de la parròquia de Solius.
Llengua: català

1799
0

Marti Mestres i Sabater, pagesos de Cassà de la
Selva a favor de Narcís Llambí pagès de Panedes.

0000008805 Capítols matrimonials entre parts de Jaume Coris y
Valls, jove treballador del castell de Llagostera
d'una y Magdalena Maymir, donzella de part altre.

0000008859 Capitols matrimonials entre Pere Llambí, fill de
Narcís Llambí i de Magdalena Matló, i Agnès Vidal,
filla de Josep Vidal de Panedes i de Catarina
Planella.

0000008828 Capitols matrimonials entre Miquel Carbó, carreter
(fill de Baldiri Carbó, carreter i d'Anna Maria Carbó
Borrell) i Maria Maymir (filla de Pere Maymir i Maria
Angela Maimir y Llambí, difunts).

0000008809 Apocha de dot de 40 lliures a favor de Narcís
Maymir i de 160 lliures a favor de Narcís Llambí
firmada per Jaume Coris y Valls tots de Llagostera.

0000008811 Capítols entre parts de Matheu Artigas, pagès de
Fanals y Maria Llambí, donzella de Panedes.

0000008810 Capítols matrimonials firmats entre parts de Narcís
Llambí, pagès del veynat de Panedas y Victòria
Figueras de la vila de Caldes de Malavella.

0000008812 Apoca dotis de la quantitat de 1000 lliures barc
vestits i escriptori feta i firmada per Joan y Matheu
Artigas, pare i fill, pagesos de la parroquia de
Fanals Vall d'Aro a favor de Narcís Llambí, pagès
del terme del castell de Llagostera.

0000008814 Apocha de 160 lliures que firmen Baldiri i Miquel
Carbó, pare i fill carreters de Llagostera, a favor de
Narcís Llambi, pagès de Panedes.

0000008816 Apoca dotis d'arrodoniment de la quantitat de 500
lliures barc firmada per Salvi i Marti Mestres i
Sabater, pare i fill, pagesos del terme de la vila de
Cassà de la Selva a favor de Narcís Llambí, pagès
del terme del castell de Llagostera.

0000008819 Apoca de la quantitat de 844 lliures barc, vestits i
calaixera firman los conjuges Vicens i Gertrudis
Aymerich i Tarré a favor de Pere Llambi tots
pagesos del terme del castell de Llagostera.

0000008830 Capítols matrimonials entre Antoni Llambí, pagès
(fill de Narcís Llambí i Magdalena Llambí Matllo,
difunts) i Rosa Aymerich Tarrè (filla de Vicenç
Aymerich, pagès, i Gestrudis Tarrè).

0000008834 Apocha de 400 lliures, vestits i caixa.
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0000008970 [Apoca i definició feta per Narcís Maimir i Llambí a

Llengua: català

1802
0

Pere Pelach rep del seu pare, Geronim Pelach l’heretament universal de
tots els seus béns. Magdalena Llambí rep del seu pare Pere Llambí, 2000
lliures, dues calaixeres i vestits.
Llengua: català

1804
0

Narcís Llambí rep del seu pare Pere Llambí l’heretament universal de tots
els seus béns. Maria Reixach rep dels seu pare i del seu avi, Jaume i
Sebastià Reixach, 3000 lliures, dues calaixeres i vestits.
Llengua: català

1805
0

Llengua: català

1811
0

Llengua: català

1811
0

Llengua: català

1816
0

Conté apoca siganda el 15 de desmbre de 1825.
Llengua: castellà

1818
0

Llengua: català

1820
0

Narcís Llambí, germà de Grau Llambí, li dona 3000 lliures en concepte de
legítima.
Conté apoques de Grau Llambí (1827) i de Beneta Ravell (1833), viuda de
Grau Llambí, a favor de Narcís Llambí.
Llengua: castellà

1826
0

Anton Llambí rep del seu pare Narcís Llambí l’heretament universal de tots
els seus béns. Clara Casals, filla de Francesc Casals, pagès del veïnat de
Ganix, i de Gertrudis Llambí, abans Sureda i després Casals, aporta en
concepte de dot la part que li correspon dels béns del seu difunt pare.
Llengua: català

1832
0

Agustí Torró, fa hereu universal al seu fill Ameri. Antoni Llambí dota a
Joaquima amb 5000 lliures, dues calaixeres i vestits.
Llengua: castellà

1858
0

Llengua: castellà

1862
0

favor del seu oncle Narcís Llambí dels drets de
legítima corresponent a la seva mare Mariàngela
Maimir i Llambí.]

0000008936 Capítols matrimonials fets i firmats per y entre Pere
Pelach, jove pagès del lloch y parroquia d'Estañol
de una part y Magdalena Llambí, donzella de altre.

0000008937 Capítols matrimonials fets i firmats per y entre
Narcís Llambí, jove pagès del veynat de Panedas
terme del castell de Llagostera de una y Maria
Reixach, donzella de altre. És lo dot 3000.

0000008969 Capítols matrimonials fets y firmats per y entre
Thomàs Codolà y Domenech de una y Francesca
Llambí, donzella, de altre.

0000008938 Capítols matrimonials fets i firmats per y entre
Anton Llambí, jove pagès del veynat de Panedas
terme del castell de Llagostera de una y Teresa
Vilaret, donzella, de altre del terme de Sant Feliu de
Guíxols.

0000008939 Apoca de dot de 2600 lliures barc, calaixeres i
vestits firmada per Vicenç Feliu, pagès del terme de
la vila de Massanet de la Selva, a favor de Pere
Llambí també pagès del veynat de Panedas terme
de la vila y castell de Llagostera.

0000008940 Devitori fet y firmat per Pere Llambí, pagès del
veinat de Panedas terme del Castell de Llagostera,
a favor de Francesc Morera de dit Castell.

0000008941 Capítols matrimonials firmats entre Narcís Llambí,
viudo pagès del veynat de Panedas terme de la vila
de Llagostera de una y Geltrudis Sureda, viuda
deixada de Francesc Casals y Rourich, quòndam,
pagès de dit terme de Llagostera, de part altre.

0000009029 [Capítols matrimonials entre Grau Llambí, fill de
Pere Llambí i Agnès Vidal, i Beneta Ravell, filla del
patró Josep Ravell i de Maria Ravell de Sant Feliu
de Guíxols.]

0000008951 Capitols matrimonials firmats entre Anton Llambí,
pagès del veynat de Panedas terme de la vila de
Llagostera, de una y Clara Llambí i Casals, muller
sua de part altre.

0000008956 Capitulos matrimoniales otorgados entre Don
Amerio Torró vecino de Sant Clemente de Peralta y
Doña Joaquina Llambí que lo es de Panedas
termino de la villa de Llagostera.

0000008976 Apoca de 200 llibras otorgada por Don Amerio
Torró y Sabeña, vecino de Sant Cilmente de
Peralta, a favor de Don Antonio Llambí que lo es de
Panedas, termino de Llagostera.

01.04.

Capbreus
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0000008842 Extracto de las pessas de terra de los masos
anomenats Riba, Pou y feliu de any 1360.

0000009499 [Capbreu de Benet Llambí, senyor útil i propietari
del mas Llambí de Panedes a favor de l'abat de
Sant Feliu de Guixols i del senyor del Castell de
Llagostera.]

0000009255 Capbrevació 1561.

Trasllat de tres capbreus del 23 d'abril de 1360 fets per Nicolau Riba,
Guillem Pou i Gueraua Feliu davant l'abat del monastir de Sant Feliu pels
seus masos Riba, Pou i Feliu (el mas Feliu tenia unit el mas Jaume que ara
té en Valmanya).
Topònims: mas Riba, mas Alegret, ses famadas, sagalars, garrofar, mas
Martí, as saguals, mas Joan, torrent de saguals o sagols, sa sureda den
Font, mas Viader, illas de puig Bofill, mas Carbonell de Vilanova, aiguabona,
Verdera, mas de Alou, mas Feliu, formiguer, mas Rexach, mas de Pou, sa
rabassada, cap dalí, riera de Vilanova, la sureda den Font, costas de
Ridaura, mas de Pere Albertí de Solius, mas Sureda de Solius, mas Llorens,
torrent de Vinyoles, vinyoles, sa serra, mas Carpi, vinyet i Salt del Llop, cap
de Verdera, castanyera, vilartell, camp Dalmau, mas mascort, Paralada,
mala garba, mas Marques, mas Mascort, camp Boig, mas Ribot, madrona,
sa verdera, mas Calvo
Mas Pou: mas pou, torrent den llevador, mas Calvet, mas Carpi, aigua bona,
mas Joan, riera de Vilanova, mas Carbonell de vilanova, ses arenas, sas
hortas, mas Viader, riera de Xexarts, sas vinyas, mas Feliu, mas Sagrera,
vinyets, fontanellas, sureda sa pera, mas Martí, Valldemor, guanechs,
valldoliva, sagalar, ayguabona, mas Reixach de Panedes, mas vidal,
verdera, estauratancs, mas Bofill, mas Alegret, gorchs, camp boig, font
gomativa en lo formiguer, mas Establit, surellas, mas Mayensa, riera de
salenys, cotinacs,
Mas Feliu: mas Feliu, coll d'en salom, mas Font, puig Fossar, mas asprell de
Solius, torrent de sa Roca, mas Martí, torrent den Llevador, mas Llorens,
mas Alegret, mas Jaume.
Llengua. Català

1360

Testimonis: Gerard Valmanya i Joan Prat, pagesos del terme del castell de
Llagostera.
En poder de Galceran Pons, notari de Llagostera.
Llengua: llatí

1561
0

Capbrevació que Benet Llambí fa com a senyor útil i propietari del seu mas
Llambí i de les seves terres i possessions a Martí Guerau de Cruïlles, baró
de Llagostera.
Llengua: llatí

1561
0

0000008841 Capbrevació feta y firmada per Benet Llambí, pagès Topònims: mas Riba, mas Alegret, mas Pou, torrent d'en Llaurador, coma
del Panedas, a favor del senyor Abat del monestir
de Sant Feliu y per lo senyor del Castell de
Llagostera.

d'en Ribot, Capella de Sant Ampelit, mas Llorenç, veïnat de Verdera, Mas
mahesa, torrent de Sagols, camp Dali, Riera de Vilanova, Stanyol,
Carrabassada, Mas Vinyes, riera de les Benyes, mas Mascou, costes de
Ridaure, Vinyoles, torrent de Vinyoles, Pujol, torrent del Llevador, mas Vidal,
torrent de Valldemor y desa rocha, les Illes d'aiguabona i puig Bofill, les
ortes, riera dels Axarchs, camí de Llagostera a Romanya, camí de Girona a
Sant Feliu, mas Joan, mas Carbonell, Pujol i vall de amor, Vinyets, mas
Font, mas Feliu, torrent de garsafreda, closes, mas carpi, mas Bofill, plana
d'en Font, mas Sagrera, camí Ral, mas Ribot, pla de Verdera, Costanera,
camp Dalmau, camp Boig i Esbruguer, serra de Maldinat, , Coma de Juncar,
Escanyats, Mas Joan, mas Viader, mas Cornella antigament anomenat mas
Pere Pou.
Llengua: català

1561
0

0000008924 Copia de la capbrevació del mas Valmanya.

Capbreu fet per Grau Valmanya, senyor útil i propietari del mas Valmanya
del veïnat de Panedes, a favor del senyor abat del monestir de Sant Feliu de
Guíxols.
Llengua: llatí

1561
0

0000008923 Capbrevació de Salvi Llorens i Jaume Llorenç son

Llengua: català

1673
0

Llengua: llatí

1683
0

Llengua: llatí

1737
0

fill a favor del monestir de Sant Feliu de Guíxols.

0000008843 Capbrevació feta y firmada per Joseph Vidal y
Llenvi, pagès del veinat de Panedas terme del
castell de Llagostera, y Theresa Llambí sa muller a
favor del molt Il.lustre senyor Abat y monastir de
Sant Feliu de Guíxols.

0000008844 Capbrevació feta per Salvi Llambí a favor del
marquès d'Aïtona.

01.05.

Sentències judicals i concòrdies

0000009044 [Concòrdia i avinença entre Roc Vilallonga, àlies
Llambí, i la seva muller Gueraua Llambí, senyora
del mas Llambí, amb Sicart, àlies Dijous, pagès i la
seva muller Caterina Oliver, propietària de mas
Oliver, del veïnat de Bufaganyes i parròquia de
Santa Cristina de la Vall d’Aro per raó d’un censal
de pensió anual 500 sous i 500 lliures moneda de
Barcelona.]

En poder de Francesc Pasqual, notari de Cassà de la Selva.
Llengua: llatí
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0000009406 [Concòrdia pactada entre Joan Cristià, ferrer de
Cassà de la Selva representant de Fransesc Llopis,
mercader de Sant Feliu i senyor útil i propietari del
mas Sicarts de Santa Crisitina d'Aro, i Pons Llambí
per les pensions d'un censal creat i venut per Antich
Oliver, Montserrat Sicart i Joan Llambí.]

En poder de Pere Casadevall, notari de Girona.
Llengua: català

0000009312 [Concordia feta i firmada per Joan Christià, ferrer de En poder de Joan Ruira, notari de Girona.
Cassà de la Selva com a curador dels béns de
Francesc Llopis, mercader de Sant Feliu de Guíxols
i senyor del mas Sicars, àlies Dijous, de la
parròquia de Santa Cristina de la Vall d'Aro i Pons
Llambí, fill i hereu de Roc Vilallonga, difunt.]

0000009321 Concordia per rahó de camins feta entra Garau
Vidal de una part y Garaua Llamvina y Ponç son fill
de part altra.

Llengua: llatí

1618
0

En poder d'Antic Franquesa, notari de Llagsotera.
Llengua: català i llatí

1619
0

0000009400 Concordia feta entra Geraua Llemvina i Pons son fill Pactes entre Guerau i Pons Llambí amb Jaume, Sebastià, Catalina i Antoni
de una part y los hereus de la casa den Oliver de
Cassà de la Selva de part altra.

0000009464 Concordia feta entre Garaua Llenbina y Pons Llenvi
ab Anthon Vidal per raó de camins.

0000008886 Concòrdia feta y firmada entre los reverents Joan

Oliver fills i hereus d'Antoni Masferrer àlies Oliver i de Catalina Oliver
senyora útil i propietària del mas Oliver per raó d'haver satisfet els Llambí
certes quantitats corresponents a un censal.
Llengua: català i llatí

1637
0

Llengua: català

1654
0

Llengua: català i llatí

1666
0

En disputa pel pagament de la tasca dels explets provinent de totes les
terres del mas Gros.
Llengua: català i llatí

1693
0

de Jaume Nadal, treballador del castell de
Llagostera, contra Josep Vidal i Llambí, pagès del
veïnat de Panedes, terme del castell de Llagostera,
per reclamació d'un deute contret per Jaume Vidal i
Llambí quan aquest administrava la casa Llambí.]

0000008911 [Causa en la curia pública i ordinària de Llagostera
del reverent Jaume Codolar, presviter i domer de
les domes de Ganix i Mata, contra Jaume Gros,
llogater del mas Gros del veïnat de Sant Llorenç.]

0000008837 Sentencia rustical feta per los prohomens del castell Llengua: català
de Llagostera sobre el dret de pas que ha de cedir
Pere Lluís a Jaume Llach i Mateu, Antoni Gros,
Vicenç Madrenys i Pere Madrenys a unes peces de
terra del veïnat de Gaià.

0000009028 [Documents relacionats amb concòrdies, causes i

Llengua: castellà

processos.]

0000008780 Sentencia rustical feta per los prohomens del castell Jaume Roure, pagès, Miquel Vilaseca pagès masover del mas Morató,
de Llagostera de una questió tenien Salvi Llambi,
pagès del veynat de Panedas del terme del castell
de Llagostera de una part, y Jaume Valmanya
pagés del mateix veÿnat de part altre.

0000008836 [Causa en la curia ordinaria del castell de
Llagostera de Jaume Valmanya, pagès de
Panedes, contra Salvi Llambí, pagès del mateix
veïna].

0000008933 Minuta en idehoma català de l'articulada de Llambí
de la causa que aporta vers y contra Vidal, tots de
Panedas.

1620
0

Concòrdia entre Graua Llambí, el seu net Pons i Antoni Vidal, Pere Matllo i
Salvi Codolar i Salvi Llorens i altres.
En poder de Damià Ballester, notari de Llagostera.
Llengua: llatí.

Roura y Sebastià Pla presbiters de la iglesia de
Blanes, Maria Curus viuda y Joan Oliu, sirurgia de
dita vila com a marmessors del últim testament del
quòndam Rafael Serra presbiter de dita iglesia de
una part y Narcís Fullà i Cubias, pagès de la vila de
Santa Coloma de Farners de part altre.

0000008892 [Causa en la cúria pública i ordinària de Llagostera

1618
0

Miquel Bassets, mestre de cases, nomenats experts visuradors per Tomàs
Gotarra, regidor primer, per resoldre la qüestió que enfronta Jaume
Valmanya, de present Batlle, i Salvi Llambí per haver pelat aquest últim un
suro propi d'en Valmanya, segons diu ell, que es troba a la part de ponent
d'una peça de terra anomenada "vinya bofilla" pròpia d'en Valmanya.
Sentència a favor de Jaume Valmanya.
Llengua: llatí i català

1700
0

1730
1788
1730
0

En disputa la possessió d'una peça de terra de 10 vessanes.
Llengua: castellà

1735
0

La questió en disputa és la titulariat d'una peça de terra de 8 vessanes
situada en el paratge conegut com les costes de Ridaura.
Llengua: català

1749
1800
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0000008857 [Causa en la curia pública i ordinària de Llagostera

1752
0

de Jaume Aymerich, jornaler del terme de
Llagostera, contra Josep Ferrer, pagès del mateix
terme, per comiat del contracte d'arrendament
d'una casa i terres].

0000008858 Concòrdia firmada per y entre Geroni Casals y

Llengua: català

1753
0

Llengua: castellà

1753
0

Llengua: català

1760
0

Llengua: castellà

1770
0

En la cúria ordinària del castell de Llagostera causa de possessió
interposada per Antoni Llorenç per una peça de terra boscosa anomenada
Fontanelles situada a les costes de Panedes.
Llengua: català

1771
0

Llengua: castellà

1866
1887

Bernès, pagès de la parròquia de Fornells, Maria
Casals Mundet y Ravell sa muller y Aciscle Llobet,
pagès del veýnat de Panedes de una part y Narcís
Llambí, jove pagès de dit veÿnat parròquia de
Llagostera de part altre.

0000008835 [Causa en la curia ordinària del castell de
Llagostera entre Asiscle Llobet, pagès de Vidreres
contra Jaume Boada, pagès del castell de
Llagostera, i Jaume Boada contra Narcís Llambí].

0000008796 Acta de retractació feta y firmada per Isidro Regas,
esclopeter, a favor de Narcís Llambí, pagès, son del
castell de Llagostera.

0000008934 Sentència rústical dels prohoms del castell de
Llagostera de una questió entre Antoni Llorens i
Narcís Llambí pels límits entre unes peces de terra
anomendes Fontanelles y Garsafreda situades a les
costes de Panedes.

0000008875 Concordia feta i fimada per Narcís Llambí, pagès
del veynat de Panedes del terme del castell de
Llagostera, de una part i Antoni Llorenç també
pagès de dits veynat, terme i castell de part altre.

0000009610 [Documents relacionats amb processos, actes de
consciliació, consultes a advocats....]

01.06.

Censos i prestacions als senyors

0000009067 [Apoca atorgada per Francesca, muller en altre
temps de Francesc de Sant Celoni a Jaume Vidal
de Llagostera, clavari i recaptador dels redits de les
senyories de Caldes i Llagostera de dues quantitats
anuals per un censal i un violari que l’hereu de
Gastó de Montcada i la universitat de Cassà de la
Selva veneren a Francesc de Sant Celoni.]

0000009266 Reducció feta per lo senyor Abat de Sant Feliu ha
Benet Llemvi de las servitut de fer joves i juntas
curades, varemada, treginas y [tinc ?] ha tres
partions de forment cada any.

0000009113 Lluÿció de la talla grossa que lo mas Llemvi pagava
a la Universitat de Llagostera.

0000009152 Apocha feta per Jaume Pla y Bassa prorcurador del
senyor baró de Llagostera ha Roch Vilallonga y
Llenvi de foriscapi del mas Ribot.

0000009151 Apocha de quatre lliures setsa sous firmada per
Jaume Pla y Bassa procurador del sr. Baró per lo
foriscapi de la pessa de vint y sinch vessanas de
terra.

0000009256 [Reducció que Francesc Desbach, tutor del menor
Francesc de Cruïlles i de Sitjar, fa de les taxes que
Baldiri Vidal, àlies Fornaca i la seva muller Maria,
senyora útil i propietària del mas Fornaca, li donen
com a senyors útils i propietaris del masos Bahell i
Fornaca de Caldes de Malavella.]

Testimonis: Joan Gonech de Riuderenes i Pere Puig de [Palau-sator ?].
En poder de Pere Pinos, notari de Girona.
Llengua: llatí

1407
0

Testimonis: Antoni Llorens i Maurici Alou, de Panedes.
En poder de Pere Ribot, notari de Llagostera.
Llengua: llatí

1562
0

Pere Albertí i Feliu Batlle, àlies Pifarrer, pagesos i procuradors i actors de la
universitat de Llagostera, reconeixen a Joan Llambí la lluïció de 60 lliures
per a quitació de la talla grossa per raó del mas Llambí.
Testimonis: Bartolomeu Claperes i Tomàs Anglada, prèsbites de la vila de
Caldes.
En poder de Pere Ribot, notari de Llagostera.
Llengua: llatí

1578
0

Per la compra d'una peça de terra de 30 vessanes anomenada mas Ribot
feta per Roch Vilallonga, àlies Llambí, i Gueraua Llambí.
En poder de Jeroni Berga, notari de Llaogstera.
Llengua: llatí

1606
0

Per la compra d'una peça de terra feta per Roch Vilallonga, àlies Llambí, i
Gueraua Llambí a Pau Ferrer el 30 d'agost de 1605.
En poder de Jeroni Berga, notari public de Llagostera.
Llengua: llatí

1606
0

En poder de Miquel Mascort, notari de Girona.
Llengua: llatí

1633
0
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0000008928 Lluhició de cens de 150 lliures que firma lo Molt

Llengua: llatí

1753
0

Lluïsme pagat per la venda a carta de gràcia feta per Miquel i Josep
Rissech, pare i fill propietaris de l’heretat la Casanova a favor de Narcís
Llambí d'un a peça de terra de tres vessanes que forma part d'una peça de
terra més gran anomenada "lo sorray", d'una altra peça de terra pedrosa de
tres vessanes anomenada "lo prat", d'una altra de mitja vessana també
anomenada "lo sorray" i encara una vessana i mitja de terra del prat dit
anteriorment.
Llengua: català

1786
0

Lluïsme pagat per la venda a carta de gràcia feta per Miquel i Josep
Rissech, pare i fill propietaris de l’heretat la Casanova a favor de Narcís
Llambí d'un a peça de terra de tres vessanes que forma part d'una peça de
terra més gran anomenada "lo sorray", d'una altra peça de terra pedrosa de
tres vessanes anomenada "lo prat", d'una altra de mitja vessana també
anomenada "lo sorray" i encara una vessana i mitja de terra del prat dit
anteriorment.
Llengua: català

1787
0

Lluïsme i foriscapi per la venda a carta de gràcia de la casa del mas Esteve.
Llengua: català

1797
0

En poder de Pere Sitjar notari de Girona.
Llengua: llatí

1432
0

Llengua: llatí

1526
0

Testimonis: Joan duran, Joan Jalpi i Antoni Albert de la vila de Tossa.
En poder de Sebastià Riera, rector i notari de la vila de Tossa.
Llengua: llatí

1534
0

Avaladors: Grau Fonolleras, Miquel Albertí, Benet Alou i Joan ...?
Testimonis: Pere Roquer de Tordera i Bernat Teixidor, ferrer de Cassà i
habitant de Llagostera.
En poder d'Antoni Homs, notari de Sant Feliu.
Llengua: llatí

1558
0

Llengua: català

1571
1623

Illegible en la seva major part.
Pergamí utilitzat per encapçalar un plec de censals ja redimits. D'aquí el títol
" En aquest plech son censal quitats y diferents altres que no aprofitan ni
espectan."
Llengua: llatí

1572
0

Fiadors: Joan Llorens, Antoni Riera de Sant Feliu de Guíxols, Narcís Vidal
propietari del mas Vidal i Grau Valmanya, propietari del mas Valmanya tots
dos del veïnat de Panedes.
En poder de Francesc Ferrer, notari de la Vall d'Aro.
Llenuga: llatí

1578
0

Il·lustre Capítol de la Seu de Gerona a Narcís
Llambí, pagès del veynat de Panedes, parròquia de
Llagostera.

0000008813 Apoca de lluhisme per 100 lliures feta i firmada per
lo procurador del excel·lentissim senyor Duch de
Medinacili a favor de Narcís Llambi pagès del
veynat de Panedes terme del castell de Llagostera.

0000008815 Apocha de 100 lliures que firmen per raho de la
senyoria directe fa lo procurador del excel·lentíssim
senyor Marques d'Aÿtona a favor de Narcís Llambí,
pagès de Panedes.

0000008833 [Apocha y feta y firmada per lo procurador del
senyor Marquès a favor de Pere Llambí, pagès del
veinat de Panedes del terme de Llagostera].

01.07.

Censals

0000009066 [Apoca de 87 sous i 6 diners moneda de barcelona
firmada per Pere Guillem Sunyer, ciutadà de
Girona, com administrador dels seus fills hereus de
Guillem Bernat Boada, a favor de la universitat de
Llagostera per un censal de 8 lliures i 15 sous
anuals en dos pagaments.]

0000009045 [Carta de pagament de 17 lliures i totes les
pensions anuals degudes feta per Joan Llambí,
negociant de la vila de Sant Feliu de Guíxols a Martí
Llambí, pagès del veïnat de Panedes i germà seu,
per la lluïció i redempció d'un censal venut per Martí
Llambí a Joan Riba el 1499.]

0000009403 [Censal mort de 10 sous anuals venut per Pere
Soler, pagès, senyor útil i propietari del mas Soler
de la parròquia de Sant Vicenç de Tossa a Pere
Esteve, pescador de la vila de Tossa i a Antic Vidal,
pagès de Tossa.]

0000009500 [Censal creat per Antoni Tarrè, ferrer, la seva filla i
el marit d'aquesta Antoni Aulet també ferrer, a favor
de Margarita Valentí, viuda de Miquel Valentí.]

0000009005 [Llibreta del censals del basi dels pobres
vergonyants de Llagostera de la pensió que fa el
mas Tarrè de la parròquia de Llagostera.]

0000009502 [Censal creat i venut per Joan Llambí a favor de
Joan Llorens de Sant Feliu de Guíxols.]

0000009465 [Censal de preu 70 lliures moneda de barcelona i
de pensió 70 sous anuals creat i venut per Joan
Llambí, senyor útil i propietari del mas Llambí, a
Miquel Samir, pagès de la parròquia de Santa
Cristina d'Aro.]

0000009503 [Censal creat i venut per Bartomeu Ferrer, pagès de En poder de Jeroni Falgueras, notari
Panedes, Joan Roig, pagès del veïnat de Ganix,
Antoni Colomer àlies Grau, pagès de Caldas i la
seva esposa Àngela, senyora útil i propietària del
mas Grau de Caldes, a favor de Nicolau Moret de
Sant Feliu de Guíxols.]

Llengua: llatí
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0000009061 Lluÿció de un censal de preu sexanta lliures i
[des??] sous firmada per Joan Samir de la Vall Aro
ha Joan Llemví.

0000009060 Lluÿció de un censal de pensió sinquanta sous i
preu sinquanta lliures que Joan Llemví feia ha Joan
Llinàs, mercader de Sant Feliu de Guíxols.

0000009117 [Lluïció de 25 lliures firmada pels reverents
protectors i administradors dels aniversaris de
l’església del monestir de Sant Feliu de Guíxols a
favor de Roc Vilallonga i Gueraua Llambí per un
censal del mateix preu creat i venut per Benet i
Joan Benet Llambí.]

0000009068 Lluÿció firmada per Sebastià Valls procurador del
beneficiat de Sant Pere i Santa Llúcia de la Iglesia
de Blanes ha Roch Vilallonga de sinquanta lliures ÿ
son part de numero d'aquell censal de cinc-centes
que Joan Llenvi amb altres feian ha dit benefici.

0000009071 [Lluició atorgada per Sebastià Valls, procurador del
benefici de Sant Pere i Santa Llúcia de l'esglesia
parroquial de la vila de Blanes fundat per Miquel
Oliver, prevere, a Roch Vilallonga, àlies Llambí,
d'un censal venut per Antic Masferrer, àlies Oliver
de Cassà de la Selva, Montserrat Cicarts, àlies
Dijous de Santa Cristina D'aro i Joan Llambí, pagès
del mas Llambí veneren a Miquel Oliver.]

Testimonis: Joan Bosch, mercader de la vila de Sant Feliu de Guíxols i
Domènec d’italià del ducat de la Llombarda, habitant a la Vall d'Aro.
En poder de Francesc Ferrer, notari de la Vall d'Aro.
Llengua: llatí

1580
0

Redempció del censal que fan Roch Vilallonga, àlies Llambí, i Gueraua a
Antoni Llorenç, pagès del veïnat de Panedes senyor útil ipropietari del mas
Llorenç, per mitjar de Joan Llinàs, mercader.
Testimonis: Narcís Ferrer i Antoni Andreu, jutge ordinari de la vila de Sant
Feliu de Guíxols.
En poder de Francesc Ferrer, notari de Sant Feliu.
Llengua: llatí

1584
0

Testimonis: Pere Forn i Montserrat Bruguera, clergues del monestir de Sant
Feliu.
En poder de Francesc Ferrer, notari de Sant Feliu.
Llengua: llatí

1585
0

En poder de Joan Torrent, notari de Girona.
Llengua: llatí

1598
0

Testimonis: Francesc Jeroni, canonge de l’església de Sant Feliu de Girona
i Joan Perpinyà, estudiant de Girona.
En poder de Joan Torrent, notari públic de Girona.
Llengua: llatí

1599
0

0000009501 [Censal creat i venut per Macià Torrent , senyor útil i En poder de Jeroni Falguera, notari de Llagostera.
propietari del mas Torrent de la parròquia de la Vall
d'Aro, a favor de Joan Fonoler i Bartomeu Soler de
Llagostera com a testamentaris d'Isabel Gortina,
filla i hereva de Pere Gortina.]

0000009048 [Lluïció de un censal de preu i propietat 12 lliures
que atorga Joan Conill, negociant de lloc de Sant
Sadurní de l'Heura a favor de Joan Riera, sastre de
Llagostera.]

0000009474 [Censal creat per Joan Santich, pagès de
Llagostera, a favor de Damià Santich per la venda
del mas Santich de Llagostera.]

0000009317 Firmada per Pons Galceran ha Roch Vilallonga
[.....??....] per dues pencions de aquell censal de
preu cent lliuras que Pau Ferrer li feia y dit Llambí
las paga de part de la compra del mas Rexach.

Llengua: llatí

1599
0

En poder de Pere Solà, notari de Cruïlles.
Llengua: llatí

1601
0

Salvant el domini directe pel monestir de Sant Salvador de Breda.
En poder de Pere Mataró, notari de Caldas de Malavella.
Llengua: llatí

1605
0

Lloc anomenat el mas Reixach, es tracta de 25 vessanes de terra part
llauradora, part boscosa i part erma i de suros. Afronta a sol ixent amb lo
quintà del mas Llorenç i part amb una altre honor de Ferrer, a migdia amb
honor de Llambí mitjançant un rieró a ponent amb Llambí i part amb Vidal
mitjançant camí carreter i a tramuntana amb el camí ral de Girona a Sant
Feliu.
En poder de Jeroni Perga, notari de Llagostera
Llengua: llatí

1605
0

0000009393 Encarregament fet per Garau Vidal de un censal de

La peça de terra anomenada la Mota té 6 vessanes de terra situada al
pencio trenta sous que Pons Ferrer feia a Nicholau
veïnat de Panedes i que afronta a sol ixent amb honor d'en Vidal, a ponent
Moret lo qual censal dit Vidal se encarregará de part també amb possessió de Vidal i a tramuntana semblantment i amb el mas
del preu de la pessa de terra anomenada la Mota.
Valmanya mitjançant la riera d'Aiguabona.
Llengua: llatí

0000009062 Llÿició de un censal de preu 100 lliures que lo mas
Ferrer feia al domer Galceran Pons lo qual va quitar
Roch Vilallonga y Llenví del preu de la compra del
mas Ribot y Mahensa.

Censal venut per Pau Ferrer, senyor útil i propietari dels masos Ferrer,
Reixach i Ribot del veïnat de Panedes, Jaume Codolar, àlies Pegarau i la
seva muller Elionor, senyora útil i propietària del mas Pegarau, veïnat de
Ganix, Miquel Codolar, veïnat de Lloreda; Narcís Vidal i Guerau Vidal, fill
d'ell i Antoni Llorens, senyor útil i propietari del mas Llorens, del veïnat de
Panedes a Salvador Galceran, prevere i domer de Mata de l’església de
Llagostera.
Testimonis: Llorenç Bruells, clergue i Onefre Capas, escrivà de Girona.
Llengua: llatí
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0000009253 Lluÿció firmada per Miquel Cassà de la Serra ha
Pons Llenví de un censal de preu cent y vint lliures
que Pau Ferrer li feia y dit Llemví paga del preu de
la compra del mas Ribot y Mahensa.

0000009050 Apocha feta per lo procurador del senyor Albertí de

La peça de terra anomenda mas Ribot i Mahensa té 30 vessanes de terra.
Confromta amb terres d'en Llenví i d'en Vidal i també d'en Ferrer mitjançant
torrent.
Testimonis: Pere Bota, pagès i Antoni Pau Romaguera, cirurgià de Cassà
de la Selva.
En poder de Gaspar Xiberta notari de Cassà de la Selva.
Llengua: llatí

1626
0

Llengua: llatí

1627
0

Peça de terra situada a la parròquia de Llagostera que afronta a orient amb
el mas Miquel de Romanyà mitjançant la riera de Romanyà, a migdia amb el
mas Llambí, que abans fou del mas Pou, a occident també amb Llambí, que
abans fou del mas Feliu i a cercs amb el mas Morató i part amb el mas
Llambí.
Llengua: llatí

1628
0

Llagostera ha Pons Llenvi de set lliuras y deu sous
que Pera Cateura li devia per una penció de
censal, las quals dit Llenvi las paga de part del
preu de la pessa de terra anomenada Mercadera de
dit Catehura.

0000008882 Encarregament de un censal de preu de 23 lliures y
pensió 23 sous moneda de barcelona fet per
Caterina Torrent, viuda de Pere Torrent pagès de
Romanyà, a Ponç Llambí per una peça de terra de
quatre vessanes anomenda "vinyets".

0000009164 Apoca atorgada per Tomàs i Tomàs Vidal, pare i fill, En poder de Jaume Carbonell, notari de Llagostera.
a favor de Gueraua Llambí, vídua, i de Pons Llambí, Llengua: llatí
fill seu, per raó de les 40 lliures i 100 sous que
aquests darrers els prestaren.

0000009049 Venda d'un violari de 9 lliures que atorguen
Gueraua Llambina, viuda de Roc Vilallonga, la seva
nora Marianna, viuda de Ponç Llambi, i el fill
d'aquesta Ponç Llambí a favor de Gregori Galceran,
pagès de Cassà de la Selva pel preu de 63 lliures.

0000009115 [Llúició de un censal atorgada per Francesc
Fàbrega, obtentor del benefici de la Santa Creu de
l’església de Llagostera a favor de Joan Codolar,
sabater, de Llagostera per part del preu de venda
d'una peça de terra anomenda "les Serres".]

0000008888 Censal de pensió annual cent sous en moneda de

En poder de Gaspar Xibert, notari de Cassà de la Selva.
Llengua: llatí

1638
0

En poder de Pere Casadevall, notari de Girona.
Llengua: Llatí.

1646
0

Llengua: llatí

1660
0

Llengua: llatí

1670
0

Llengua: llatí

1680
0

Censal creat per raó de núpcies i heretament. Peça de terra anomenada "lo
camp font" que pertany al mas Llambí.
Llengua: llatí

1682
0

Llengua: llatí

1684
0

En temps de núpcies del fill i hereu Jeroni Llambí.
Llengua: llatí

1686
0

barcelona y preu cent lliuras en moneda de plata
doblas venut y creat per Grau Boadella treballador
de Llagostera als conjuges Juamot de dita vila.

0000008895 Repartiment de censal fet per y entre los coniuges
Ballells y Vidals y los coniuges Vidals i Llamvins.

0000008898 Apocha y cessió de un censal de pensió annual 50
sous y preu 50 lliures barc feta y firmada per Joan
Galceran y Goyto, pagès de la parròquia de
Camplloch a Josep Vidal i Llenví i Geronim Llenví,
són fill pagès del terme del Castell de Llagostera.

0000008900 Censal de pensió annual 55 sous i preu 55 lliures
barc venut i creat per Josep Llambí i Geronim son
fill heretat, pagesos del veynat de Panedas terme
de Llagostera, a Isidor Cruz, pagès de Llagostera,
ad millora dins 3 anys y especial obligació de una
pessa de terra. Cau la pensió a 22 desembre. És la
pensió de 22 lliures 15 sous.

0000008901 Censal creat i venut per Jeroni Bofill, pagès senyor
útil i propietari del mas Bofill, del veïant de Llobatera.

0000008902 Censal de pensió annual de 100 sous y preu y
propietat 100 lliures moneda de barcelona per
Teresa Llenví, viuda, propietaria del mas Llenvi del
veynat de Panedas del terme de Llagostera,y
Geronim Llenví, pagès de dit veynat son fill, als
aniversaris presviterals de la isglesia parroquial de
la vila de Sant Feliu de Guíxols, venut i creat. És a
terme la pensió quiscun any als 2 mars.

1628
0
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0000008903 Censal de pensió annual de 100 sous y propietat

Temps de núpcies.
100 lliures moneda de barcelona per Teresa Llenví, Llengua: llatí
viuda, y Geronim Llenví, pagès de veynat de
Panedes terme del castell de Llagostera son fill, a la
reverent comunitat de monjos y per de la iglesia
parroquial de la vila de Sant Feliu de Guíxols, venut
i creat. Y per quiscun any a terme la pensió als 18
mars.

0000008905 Censal de preu y propietat de 200 lliures y pensió
annual de 200 sous moneda de barcelona per
Teresa Llenví i Vidal, viuda,y Geronim Llenví, pagès
de veynat de Panedes terme de Llagostera son fill,
al reverent Jaume Codolar, domer de la iglesia
parroquial del castell de Llagostera com a layca
persona, venut y creat. Del qual per la pensió a
terme als 31 maig.

0000008907 Censal de pensió 100 sous y preu 100 lliures venut

Temps de núpcies.
Llengua: llatí

1689
0

Llengua: llatí

1691
0

"Item és lo debitori al preu de 58 lliures 3 sous fet y firmat per dit Geronim
Llambí a dits conjuges Mundet y Vidal ab promesa de pagar aquelles lo dia
de Nadal de 1694."
Llengua: llatí

1693
0

Llengua: llatí

1693
0

Part del censal venut per Jeroni Llambí.
Llengua: llatí

1693
0

Llengua: llatí

1693
0

Llengua: llatí

1693
0

Llengua: llatí

1694
0

Llengua: llatí

1695
0

Llengua: llatí

1696
0

Llengua: llatí

1697
0

y creat per Geronim Llambí, pagès de veynat de
Panedes terme de la vila de Llagostera, al reverent
Garau Soler, prevere beneficiat de la iglesia de
Sant Feliu de Girona com obtenint el benefici sots
invocació y en la capella de Nostra Senyora dels
Socos construida en lo raval de la vila de Tossa
fundat ab promesa de millorar dins tres anys. Ix la
pensió a 16 d'octubre.

0000008910 Encarregament de un censal de preu 100 lliures fet
per Jeroni Llambí, pagès del veynat de Panedes,
terme del castell de Llagostera en favor de Jaume
Mundet y Vidal y Anna Vidal conjuges de la vila de
Llagostera. Lo quel censal se fere al senyor
canonge Batlle y vuy se fa a Francisca Camps,
viuda de Gerona, ab promesa de quitar aquell dins
sinch anys.

0000008912 Apoca y cessió de 33 lliures, 2 sous i 4 diners
firmada per lo senyor canonge Josep Xambo de la
Santa Iglesia de Gerona al reverent Jaume Codolar,
domer de Llagostera.

0000008909 Apocha y cessió de 105 lliures barc firmada per lo
Senyor Cononge Josep Xambó de la seu de Girona
al reverent Jaume Codolar, domer de Llagostera.

0000008920 Encarregament de un censal de preu 100 lliuras i
penció 100 sous feta per Geronim Llambí, pagès
del veinat de Panedas, terme de Llagostera.

0000008913 Apoca y cessió de 35 lliures firmada per lo
procurador de Sant Daniel de Girona a al reverent
Jaume Codolar, domer de Llagostera.

0000008914 Apoca y cessió de 11lliures 6 sous per lo
procurador de la reverent comunitat de monjos y
presviters de la parroquial iglesia de la vila de Sant
feliu de Guixols al reverent Jaume Codolar, previter
i domer de la iglesia del castell de Llagostera feta i
firmada.

0000008915 [Censal creat i venut per Jeroni Llambí a favor de
Jauem Codolar, presbiter i domer de les domes de
Ganix i Mata de l'església parroquial de Llagostera
com a laica i privada persona.]

0000008771 [Debitori de 187 lliures barc. firmat per Geronim
Llamvi, pagés de Panedes terme de Llagostera a
favor del reverent Jaume Codolar, prevere domer
de la isglesia del castell de Llagostera com a laica i
privada persona.]

0000008772 Censal de preu 80 dobles y pensió annual 4 dobles,

1687
0

valen 4 lliures 10 sous la dobla. ab millora dins 3
anys y especila obligació de una pessa de terra
venut i creat per Geronim Llamvi, pagés de
Panedes terme de Llagostera, i altre Geronim son
fill, a favor del reverent Jaume Codolar, prevere y
domer de Llagostera com a laica y privada persona.
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0000008922 Donació i cessió de un censal de preu 100 lliures y

Llengua: llatí

1698
0

Llengua: llatí

1699
0

0000008763 Lluyció i cessió d'un censal de preu 130 lliures barc. Llengua: llatí

1705
0

pensió 100 sous feta per los senyors manumissors
del il.lustre i molt reverent Salvi Estanyol Batlle
quomdam canonge de la seu al reverent pare prior
del convent de Sant Josep de Gerona per donació
dita fundació feu Francisca Camps en dit convent.

0000008919 [Lluïció de un censal creat i venut el 1603 per
Jeroni Llambí a favor de Jaume Codolar, presbiter i
domer de l’església parroquial de Llagostera.]

feta y firmada per Joan Gascons pagès del terme
del castell de Llagostera a favor de Bernat Castelló,
negociant, i Geroni Llambí, pagès del veïnat de
Panedes, tots de dit castell de Llagostera.

0000008762 Censal de preu i propietat 104 lliures y pensió anual

Llengua. Llatí

1707
0

Llengua: llatí

1707
0

Llengua: llatí

1709
0

Llengua: llatí i català

1710
0

Llengua: llatí i català

1710
0

Llengua: llatí

1711
0

Llengua: llatí

1712
0

Llengua: llatí

1713
0

104 lliures barc. venut i creat per Geroni Llambí
pages del veïnat de Panedes del terme del castell
de Llagostera a favor del Rnt. Jaume Codolar
presbiter i domer que fou de la Iglesia de dit castell
avuy canonge de la seu de Girona en nom propi y
com a layca i privada persona.

0000008773 Censal de preu y propietat 104 lliures i pensió
annual 5 lliures 4 sous venut i creat per Geronim
Llambí, pagés del veÿnat de Panedes terme de
Llagostera, a favor del il.lustre yi reverent senyaor
Juame Codolar, prevere i canonge de la Santa
Iglesia Catedral de Gerona.

0000008823 Llüició de la meitat de un censal de pensió cent
sous i preu cent lliures barc creat per Isidro Ballell,
Josep Vidal y Llenvi y Josefa sa muller al reverent
Isidro Marguerit presviter rector de Solius lo qual
meitat han pagat per llur part los dits conjuges
Llenvi.

0000008825 Intima de partida de taula de un censal preu 50
lliures feta als pabordres de Ntra. Senyora de
Gràcia de la iglesia de Sant Feliu de Gerona instant
Geronim Llambí, pages del veynat de Panedes.

0000008824 Intima de partida de taula de un censal preu 100
lliures feta als reverents protectors dels aniversaris
de sant Feliu de Gerona instant Geronim Llambí,
pages del veynat de Panedes.

0000008776 Censal de preu 120 lliures i pensió de 120 lliures
venut y creat per Geronim Llamvi, pagés del veÿnat
de Panedes terme del castell de Llagostera, a favor
del il.lustre Jaume Codolar, prevere i canonge de la
seu de Gerona.

0000008774 Encarregament de un censal de preu 160 lliures y
de 40 lliures de preu, que fou part de altre censal de
preu 44 lliures fet per Antoni Frigola y Llorens,
pagès del veÿnat de Panedas terme del castell de
Llagostera, y Maria Llorens y Frigola sa muller,
senyora del mas Llorens de dits veÿnats i terme, a
favor de Geronim Llamví i Salvi Llamvï son fill, los
dos pagesos dels veÿnats de Panedes i terme de
Llagostera].

0000008775 Lluhició y cessió de un censal preu 120 lliures feta i
firmada per lo reverent Josep Parÿret prevere y
beneficiat de la vila de Tossa bisbat de Gerona a
favor del il.lustre y reverent senyor Jaume Codolar
canonge de la seu o catedral de Gerona com a
obtentor del parsonat o benefici baix invocació de
Sant Miquel en lo altar de Santa Elena de dita
catedral isglesia.
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0000008845 Censal de pensió annual 500 sous i preu 5000

Llengua: llatí

1721
0

Llengua: llatí

1721
0

Llengua: llatí

1722
0

Llengua: llatí

1731
0

Llengua: llatí

1732
0

Llengua: llatí

1732
0

Llengua: català

1735
0

Llengua: català i llatí

1736
0

Llengua: llatí

1737
0

Llengua: llatí

1737
0

Llengua: llatí

1738
0

lliures barc creat per Geronim Llembí y Salvi
Llembí, pere i fill, pagesos del veÿnat de Panedas,
terme del Llagostera al Il.lustre i Reverent Senyor
Jaume Codolar, canonge de la seu de Girona en
nom seu propi.

0000008777 Lluició y cessió de censal de 275 lliures barc.
firmada per lo obtenint al benefici baix invocació del
cost de Christo en la iglesia parroquial de Tossa
fundat a favor de il.lustre y reverent Jaume Codolar
canonge de la seu de Gerona per Geroni Llambi
creat.

0000008778 Lluyció de un censal de pensió annual 55 sous i
preu 55 lliures moneda barc. firmada perJaume Coll
y Cruz, pagès del terme i parroquia de Llagostera, a
favor de Geronim Llambi, pagès del veÿnat de
Panedes de dit terme de Llagostera.

0000008838 Luÿció de un censal de 100 lliures barc feta y
firmada per la reveren comunitat de monjos y
preveres de la Iglesia parroquial de Sant Feliu de
Guíxols a Salvi Llambí, pagès de Panedes terme de
Llagostera.

0000008787 Lluhició de un censal de preu 100 lliures barc
firmada per la Reverent Comunitat Presbiterial de
Sant Joan Baptista de Sant Feliu de Guíxols a Salvi
Llambi, pagès del veÿnat de Panedes terme de
Llagostera.

0000008782 Lluhició de un censal de preu 50 lliures feta y
firmada per Thomas Xiberta, administrador de
l'Hospital de la vila de Caldes de Malavella, a favor
de Salvi Llambi, pagès del veÿnat de Panedes
terme del castell de Llagostera.

0000008866 Venda y cessió de un censal de preu 90 lliures barc
firmada per los senyors manumissors del últim
testament del quòmdam il.lustre Jaume Codolar,
canonge de la Santa Iglesia de la seu de Gerona a
favor del Il.lustres i molt reverent Salvador Quintana
també canange de dita seu de Gerona com
adminsitradors de la casua pia per Cipria Bonau
instituhida.

0000008847 Donació y cessio i insolutum datio y cessio simul
feta i firmada per y entra la senyora Cerafina Paula
Boris, viuda, de una part y lo Honorable Jauma
Codolar, cirurgia de Gerona, com ha manumisors
surrogat del ultim testament del il.lustre i reverent
senyor Jauma Coldolar, connge de la seu de
Gerona, de una part de aquell censal de preu 850
lliures barce.

0000008848 Lluïció de un censal de preu 220 lliures moneda
barc feta y firmada per los reverents Administrador
dels Aniversaris i Causas Pias de la iglesia
parroquial del castell de Llagostera a favor de Salvi
Llambí, pagès del veÿnat de Panedas, terme del
mateix castell.

0000008849 Lluïció de 125 lliures moneda barc feta y firma
Jaume Codolar, cirurgia de Gerona en cert nom a
favor de Salvi Llambí, pagès del veÿnat de Panedas
parroquia de Llagostera y son a compliment del
censal de 850 lliures barc que fou creat en poder
del D. Geroni Axandri, notari de Llagostera als 23
de juliol 1695.

0000008850 Lluïció de un censal de preu i propietat 200 lliures
feta y firmada per lo molt il.lustre capitol de la santa
seu de Gerona a favor de Salvi Llambí, pagès del
veÿnat de Panedas, terme del castell de Llagostera.
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0000008853 Censal de preu y propietat 150 lliures creat per

Llengua: llatí

1742
0

Llengua: llatí

1742
0

A aquesta acta hi ha cosida una altra amb el títol següent:" Venda y cessió
de un censal de preu y propietat 200 lliures barc feta y firmada per Joan
Llaurador, pagès de Solius a favor de Grau Rexach, pagès de Belllloch,
batllia d'Aro." de 19 de maig de 1743.
Llengua: llatí

1743
0

Llengua: llatí

1744
0

0000008839 Censal venut i creat per Jaume Llambí i Maria Anna Llengua: llatí

1744
0

Jaume Llambí, pagès de la parròquia de Llagostera,
a favor de la confraria del cardo de la iglesia de
Sant Francesc de la ciutat de Gerona.

0000008856 Censal de preu 150 lliures barc i pensió annual 50
sous venut i creat per Jaume Llambí, pagès del
veynat de Panedas, parroquia de Llagostera com a
principal i Joseph Miquel, pagès de Romanya de la
Selva com a (?) a la manumissaria del reverent
Juame Gayola quòmdam prevere y beneficiat de la
iglesia de Sant Feliu de Gerona ab promesa de
milloras dins 3 anys.

0000008931 Censal de preu y propietat 220 lliures barc y pensió
annual altres tants 80 sous venut y originalment
creat per Jauma Llambí, pagès de Panedas terme y
parroquia de Llagostera a favor de Joan Llaurador,
pagès de Solius Batllia d'Aro, ab millora dins dos
anys.

0000008921 Antipocha de un censal de preu cent lliuras feta y
firmada per Jaume Llambí, pagès del terme del
castell de Llagostera a favor del molt reverent prior
y convent de Carmelitas Descalsos de Gerona.

Llambí a favor del Gergori Galceran y Guytó, pagès
de la vila de Cassà de la Selva.

0000008826 Censal de pensió annual cent singuanta sous i preu

Llengua: llatí

1753
0

Censal creat i venut per Jaume Llambí a favor de Joan Llaurador, pagès de
Solius, i posteriorment cedit per dit Llaurador a Grau Reixach.
Llengua: català

1758
0

Llengua: català

1760
0

Llengua: català

1762
0

0000008869 Lluhició de censal de preu 150 lliures que firmen los Llengua: català

1762
0

cent sinquanta lliuras barc creat per Geronim Llmbi,
pagès del veÿnat de Panedes, parroquia del castell
de Llagostera al obtenin lo personat o personal
benefici son invocació de St. Miquel en lo altar de
Santa Elena de la Isglesia de la seu de Gerona
fundat.

0000008862 Lluïció de un censal de 220 lliures que firma Grau
Rexach, pagès de Betlloch, a favor de Narcís
Llambí, pagès de Panedas.

0000008867 Lluhïció de censal de preu 150 lliures que firma lo
administrador de la causa pia dita de Cabirol a
Narcís Llambí, pagès del veynat de Panedes
parròquia de Llagostera.

0000008874 Lluhició de censal de preu 100 lliures que firma lo
sindic del convent de Sant Josep de Girona a
Narcís Llambí, pagès del veynat de Panedas
parròquia de Llagostera.

protectors dels aniversaris de la Iglesia de Sant
Pere de Galligans a Narcís Llambí, pagès del
veynat de Panedes parroquia de Llagostera.

0000008881 Lluhició de censal de 544 lliures que firma lo sindich Llengua: català
del molt Il.lustre Capitol de la Seu de Gerona a
Narcís Llambí, pagès del veynat de Panedas,
parroquia de Llagostera.

0000008880 Lluhició de censal de preu 120 lliures que firma lo

Llengua: català

1764
0

Llengua: català

1772
0

molt Il.lustre Capitol de la Seu de Gerona per medi
de son sindich a Narcís Llambí, pagès del veynat de
Panedas, parroquia de Llagostera.

0000008873 Lluhició de censal de preu 250 lliures feta i firmada

1762
0

per los administradors dels aniversaris i mises de
estaca de la iglesia de Llagostera a favor de Narcís
Llambí, pagès del veynat de Panedas parròquia de
dit castell.
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0000008822 Llüició de un censal de pensió cents sous i preu

Llengua: llatí

1774
0

Lluició del censal que Narcís Llambí havia assumit al comprar la casa del
barri de Teuleda de Sant Feliu de Guíxols.
Llengua: català

1781
0

Llengua: català

1781
0

Censal de preu i propietat 40 lliures i pensió anual una lliure quatre sou que
a partir d'ara se'n farà càrrec Narcís Llambí per raó de la compra d'una casa
situada en "lo arreval anomenat de Thueda" de sant Feliu de Guíxols
comprada a Cayetano Vuycel i a Escolàstica Vuycel i Bas, els quals estaven
obligats a prestar al Monestir de Sant Feliu de Guíxols.
Llengua: català

1781
0

0000009030 [Àpoques i debitoris]

Llengua: català i castellà

1801
1920

0000008942 Devitori de 2100 lliures (...) fet y firmat per Pere

Conté apoca i concelació de dibitori de data de 18 de setembre de 1839.
Llengua: català

1820
0

cent lliures barc feta y firmada per lo reverent Isidor
Marguerit presviter rector de la isglesia de Solius
com a administrador dels aniversaris i missas de
estacha de dita isglesia a Isidro Ballell, Maria Vidal
y Ballell, sa muller, a Josep Vidal y Llenvi y a
Theresa Vidal i Llenvi sa muller tots pagesos del
terme del castell de Llagostera.

0000008807 Lluïció y cessió de 40 lliures feta per lo senyor Abat
y demes monjos del Real Monestir Benedictino de
la vila de Sant Feliu de Guíxols a favor de Narcís
Llambí, pagès del veÿnat de Panedes terme del
castell de Llagostera.

0000008871 Censal de preu 200 lliures barc venut y creat per
Miquel Rissech i Josep Rissech son fill pagesos del
castell de Llagostera com a principals y altres com
a fermanansa a favor del obtentor del benenfici baix
invocació de sant Antoni Abat en la iglesia del
castell de Llagostera fundat.

0000008808 Encarregament de cesal de 40 lliures fa Narcís
Llambi, pagès del veinat de Panedas terme de
Llagostera.

Llambí, pagès del veynat de Panedas, terme del
castell de Llagostera, a favor de Pere Solé y Aligos
comerciant de la vila de Tossa.

0000008945 Debitori de 800 lliures barc firmat per Narcís Llambí, Llengua: català
pagès del terme y parroquia del castell de
Llagostera del bisbat de Gerona, a favor de Thomas
Rovira, comarciant de la vila de Tossa de dit bisbat.

0000008948 Devitori fet y firmat per pare i fill Narcís y Anton
Llamvi y Reixach, pagesos hiscendats del veynat de
Panedas del terme del castell de Llagostera.

0000008947 Concentració de devitori de vuit cents lliuras feta i

Signat a favor de Tomàs Rovira.
Llengua: català

1828
0

Llengua: català

1828
0

Conté debitori signant el 02-08-1828.
Llengua: català

1829
0

Llengua: català

1840
0

Llengua: català

1841
0

Llengua: castelllà

1851
0

Llengua: castellà

1855
0

firmada per Thomas Rovira comerciant de la vila de
Tossa a favor de Narcís Llambí pagès del veinat de
Panedes de la vila de Llagostera.

0000008949 Difinició y apoca feta y firmada per Salvi Llambí,
taper del castell de Llagostera, a favor de Narcís
Llambí pagès del terme de dit castell.

0000008952 Debitori fet y firmat per los pare y fill Narcís y Anton
Llambí del veynat de Panedas del terme del castell
de Llagostera, província de Gerona, a favor de
Thomàs Rovira, comerciant de la present vila de
Tossa de la cantitat de 315 lliures barc.

0000008953 Carta de pago firmada per don Thomàs Rovira,
comerciant de la present vila de Tossa, província de
Gerona, a favor dels pere y fill Narcís y Anton
Llambí del veynat de Panedas del castell de
Llagostera, de dita província.

0000008955 [Lluició d'un censal de capital 200 lliures i penció
anual 6 lliures pel representant del Benefici sota
invocació de Santa Catalina fundat a la catedral de
Girona a favor d'Anton Llambí.]

0000008975 Censal de capital 800 lliures y pensió 24 lliures barc

1825
0

creado por Don José Vidal, hacendado de esta
ciudad como a principal y otro como a fianza a favor
del administrador de la causapia de Riquer.
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0000008974 [Escriptura de redempció de quatre censals, al

Llengua: castellà

1856
0

Llengua: llatí

1700
0

Llengua: llatí

1700
0

Llengua: llatí

1700

Llengua: català

1755
0

convent de Santa Clara, al convent de monjos
Caputxins, al monestir de Sant Pere de Galligans i
al convent de Minimos (?) tots de la ciutat de
Girona, a favor de Josep Buscarons.]

01.08.

Beneficis i causes pies

0000008821 Lluïció. Apoca y cessio de 50 lliures firmada per los
administradors de la causa pia per la reverent
Josep de Carrió fundada al reverent Jaume
Codolar, quòndam, domer de l'esglesia parroquial
de Llagostera.

0000008752 Lluició, apoca i cessió de 50 lliures firmada per los
administradors de la causa pia per lo reverent
Josep Carrio, quòndam, al reverent Jaume Codolar,
quòndam, domer de la iglesia de Llagostera.

0000008749 Apoca i cessió de 50 lliures firmada per los
administradors de la causa pia per lo reverent
Josep Carrio, quòndam, al reverent Jaume Codolar,
quòndam, domer de la iglesia de Llagostera.

0000008864 Lluïció de 90 lliures que firma lo administrador de la
causa pia de Bonau a Narcís Llambí, pagès del
veynat de Panedes, parròquia de Llagostera.

02.

Documentació de l’administració del patrimoni

0000008935 Lluicio de 90 lliures per Gregori Galceran Guito,

Llengua: llatí

1644
0

Llengua: llatí

1661
0

0000008897 Difinició vicitudinaria.

Firmada entre Josep Vidal i Llambí, i Teresa Llambí, senyora útil i
propietària del mas Llambí i el seu fill Jeroni d'una part i Pere Buscarons
negociant de la vila de Sant Feliu de Guíxols.
Llengua: llatí

1680
0

0000008899 Apocha y cesssió.

Llengua: llatí

1680
0

0000008896 Lluitio de 30 lliures feta per Joan de Samir a pare y

Llengua: llatí

1680
0

Llengua: llatí

1706
0

Llengua: llatí

1707
0

Conté còpia de les finques propietat de Llambí del cadastre de 1733 . Conté
també relació de les peces de terra (nom, extenció i límits..), certificacions
d'agrimensors, declaracions jurades presentades a l'ajuntament (1853-1876).
Llengua: català i castellà

1733
1863

Llengua: llatí

1737
0

Llengua: català

1738
1750

pagès de Cassà a favor de Marianna Llambina de
Panedas, terme de Llagostera.

0000008889 Apocha ad lloch y cessió firmada per lo senyor
rector de Romanyà a Jaume Vidal i Llambí pagès
de Llagostera de set dobles en or en especies.

fill Llanvins del veynat de Panedes].

0000008764 Apoca de 11 lliures barc. feta y firmada per Narcís
Torrent, albediver de Girona, a Geronim Llambí
pagès del veïnat de Panedes.

0000008761 Apoca i lluició ad tuendum de 40 lliures bar. feta i
firmada per Salvi Caldes ferrer del veïnat de
Panedes a favor del magnific i reverent senyor
Jaume Codolar prevere i canonge de la Seu de
Girona en nom seu propi i com ha layca i privada
persona.

0000009027 [Documents relacionats amb la contribució del reial
cadastre i amb la la contribució territorial]

0000008846 Lluicia de 321 lliures 15 sous i 15 denaris firmada
per lo procurador de Serafina Boris, viuda, a favor
de Geronim Llambí de Panedas.

0000009007 [Llibreta de censals pagats al personat del canonge
Codolar, al convent dels Carmelites Descalços, al
procuradors dels pius sufragis de la Seu de Girona,
....]
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0000008854 Definició visitudinaria feta i firmada per y entre

Llengua: llatí

1749
0

0000009011 [Llibreta de censals].

Conté molt poques anotacions.
Llengua: català

1749
1750

0000009006 Llibre de les rebudas de las pensions dels censals

Hi ha un índex dels acreadors als quals es paguen els censals a la primera
pàgina.
Les pàgines de la 35 a la 42 i de la 141 a la 148 han estat arrancades.
Llengua: català

1751
1784

S’agafa com a títol l’anotació feta al revers de la primera pàgina.
Llengua: català

1753
1790

Maria Llambí, viuda dexada de Jaume Llambí
quòndam, pagès del veynat de Panedas terme y
parròquia del castell de Llagostera de una part,
yJoseph Miquel, pagès del lloch de Romanyà de la
Selva de part altra.

que tots anys fa a seus respectius acreadors casa
d'en Llambí del veinat de Panedas parroquia de
Llagostera, registrat quiscun censal en son foli com
conté lo seguent folio, junt també ab la nota de las
partidas se aniran quitant registrada en pagina 183
com ses de veure.

0000009004 Llibre de notas de tot lo que pagarà Narcís Llambí
pagès del mateix veynat i casa sua com a béns
pervinguts.

0000008790 Apoca feta i firmada per Josep Esteve y Andreu son Llengua: llatí
fill pagesos de Llambilles a favor de Narcís Llambí,
pagés del castell de Llagostera.

0000008855 Lluïció de 150 lliures que firman los protectors dels

Llengua: llatí

1753
0

Llengua: llatí

1757
0

Llengua: català

1757
1759

Llengua: català

1758
0

Llengua: català

1759
0

Llengua: català

1759
0

Llengua: català

1759
0

Llengua: català

1792
0

aniversaris de la iglesia de sant Feliu de Gerona a
Narcís Llambí, pagès del veynat de Panedes,
parròquia de Llagostera.

0000008792 Apoca feta i firmada per pare i fill Esteve, pagesos
del lloch de Llambilles a favor de Narcís Llambí,
pagés del castell de Llagostera.

0000008929 [Apoques firmades per l'Administrador dels
aniversaris i misses d'estaca del lloc de Fornells a
Narcís Llambí.]

0000008793 Apoca de 50 lliures que firma Agustí Ravell, jove
pagès del castell de la Vall d'Aro, a Narcís Llambí,
pagés del veynat de Panedas, parroquia de
Llagostera.

0000008930 Apoca de 190 lliures que firma lo procurador de
Geroni Ravell, pagès del veynat de Sant Amans del
terme de Sant Feliu de Guíxols, Eugènia Comadira
y Carreras, viuda, y los conjuges Geroni y Rosa
Rigua pescadors de dita vila a Narcís Llambí, pagès
del veynat de Panedas, parròquia de Llagostera.

0000008794 Apoca de 25 lliures que firma Ramon Romaguera,
pagès de Llofriu, y Eugènia sa muller a Narcís
Llambí, pagès del veynat de Panedas, parròquia de
Llagostera.

0000008795 Apoca de 140 lliures firmada per Joan Salamó y
Andreu a favor de Narcís Llambí, pagés de
Panedas.

0000008865 [Joan Galceran i Goytó i Josep Galceran i Goytó,

1753
0

pare i fill pagesos de Camplloch, cedeixen a Jaume
Codolar, prevere i domer de les domes de Ganix i
Mata de l'esglèsia parroquial de Llagostera, el
censal de pensó anual 90 sous i de propietat 90
lliures].
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0000009622 Llibre d'actes arxivats

Llibre mestre fet pel prevere Josep Mestres, natural de Llagsotera, per
encàrrec de Pere Llambí i del seu net Salvi Llambí.
"Llibre de notes o resumen de totos los actes tant antichs com moderns
rebuts en poder de diferents notaris espectants als hereus del mas Llambí
de Panedas terme del Castell de Llagostera i de altres masos a ell units i
agregats. Aranzel del arxiu ahon se trobaran continuats tots los actes
antichs fahents en favor del deunyo de dit mas Llambí de son principi a lo
que se ha pogut adquirir a la antiguitat son asi posat i ordenats per Nªs i
Plechs. Com clarament ho veuras ordenats plech per plech y nº per nº ab
son retol per intelligencia dels hereus. Elaboratus a nic Josepho Mestres
prevere Lacustaria oriundo de concensu Petri Llambí domini eiusdem masi
et aliorum ei unitorum saurum pertinentiarum . Dat dia 30 july anno 1792."
Llengua: català

1792
0

0000008968 Arrendament de dos pessas de terra fet y firmat per

L'arrendament fa referència a dues pesses de terra: camp Buscarons i els
Vinyets.
Llengua: català

1801
0

Cal destacar el recurs presentat davant el governador civil contra el
repartiment fet per l’ajuntament de Llagostera per sufragar les despeses del
plet en defensa del Privilegi (1842).
Llengua: castellà

1829
1876

Llengua: català

1831
0

Llengua: català

1842
0

Llengua: castellà

1859
0

0000009010 Llibreta dels preufets d'arranca'l bosc.

Anotacions anuals dels límits del bosc donat a preu fet. Hi consta el preu i el
nom del bosquerol.
Llengua: català

1864
1907

0000009609 [Obra de construcció d'una casa al carrer Ampla de

Conté un plànol de la façana fet pel mestre d'obres Josep Llach i Tomàs,
uns cròquis de la distribuicó interior i del dimensionat i una factura de la
pedra subministrada per d'obra de Sabastià Bardera de Girona.
Llengua: català

1870
0

Llengua: castellà

1871
0

Fet per Antoni Llambí i Reixach en moitu de la mort del seu pare Narcís
Llambí i per la necessitat d'inscripció al Registre de la Propietat.
Llengua: castellà

1872
0

0000008962 [Inventari dels béns de can Llambí.]

Fet per Antoni Llambí i Reixach en moitu de la mort del seu pare Narcís
Llambí i per la necessitat d'inscripció al Registre de la Propietat.
Llengua: castellà

1872
0

0000009012 Apuntes del corcho vendido per Narciso E.P.D.

Fulls sols amb els notes dels suro venut. Especificant preu, quantitats de
suro i nom i població dels compradors.
La carpeta de vetes també conté alguns fulls sols amb oracions, notes
sobre deutes i un plec relligat amb receptes de cures i remeis.
Llengua: català i castellà

1874
1882

0000008964 [Inventari dels béns mobles i immobles de can

Fet per Narcís Llambí i Casals en moitu de la mort del seu pare Antoni
Llambí i Reixach i per la necessitat d'inscripció al Registre de la Propietat.
Llengua: castellà

1878
0

Plànol fet per Joaquim Artau (pèrit agrícola) de les peces de terra: La Mota,
Torre dels Moros, Maldinats, camp Pere Pou, Las Fexas, Vinyets, Camp
Dalí, Fornet, Illa, terres i casa de can Tordera. E. 1/2500. Segons diu la
llegenda es tracta d'una còpia del plànol general de Llagostera
(Amirallament de A. Bragat de 1879).
Llengua: castellà

1880
0

Pere Llambí, pagès, a favor de Pere Miquel, també
pagès del veynat de Panedas terme y parroquia del
castell de Llagostera.

0000009613 [Documentació relacionada amb l'Administració:
rebuts de contribució i d'altres impostos, recursos
presentats davant el governador civi , etc.]

0000008950 [Inventari dels mobles, bestiar i altres bens de la
masovaria del mas Llambí que deixa al morir el
masover Joan Torrent.]

0000008971 Arrendament del mas Llambí del veynat de
Panedas del terme de Llagostera firmat per Nacís y
Anton Llambí, pagesos, a fabor de Ramon y Joseph
Esqueu, pare y fill, pagesos masovers de Caldes de
Malavella. Fou firmat dit arrendament en Llagostera
als 8 de juliol any del Senyor de 1842.

0000008958 Carta de pago firmada por Don Antonio Llambí y
Vidal, labrador vecino de la villa de San Feliu de
Guíxols, a favor de su sobrino Don Antonio Llambí,
hacendado del vecindario de Panedas(...).

la vila Llagostera.]

0000008978 Escritura de poderes otorgados por Don Antonio
Llambí a favor de su hijo Narciso.

0000008963 [Inventari dels béns de can Llambí a Sant Feliu de
Guíxols.]

Llambí a Llagostera i a Sant Feliu de Guíxols.]

0000009620 [Plànol parcel·lari d’algunes peces de terra del mas
Llambí.]
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0000009621 [Plànol parcel·lari de la propietat del mas Llambí.]

Plànol fet per Joaquim Artau (pèrit agrícola). E. 1/2500. Segons diu la
llegenda és tracta d'una còpia del plànol general de Llagostera
(Amilrallament de A. Bragat de 1879).
Llengua: castellà

1880
0

0000009008 Llibreta del pelar.

A l'interior hi ha un altre títol: "Libreta de los jornales e importe del pelar de
cada año empezando el 1880."
Conté una relació detallada dels jornalers i dels jornals que ha cobrat cada
un.
Llengua: castellà

1880
1904

0000008965 Carta de pago otorgada por las hermanas Doña

Llengua: castellà

1882
0

0000009009 Entradas. Doña Teresa Torra, Vda. Llambí .

Llibreta dels ingressos produïts per la venda de suro, carbó i cereals.
Anotacions anuals dels ingressos obtinguts per a la venda de suro, carbó i
cereals. La llibreta sembla pensada per anotar la venda de suro, cada any té
un títol que diu Suro del año...., una vegada especificat aquest ingrés també
hi ha anotacions més esporàdiques de la venda de cereals, carbó, i fins i tot,
dels ingressos pel lloguer de la casa de Sant Feliu.
Llengua: castellà

1883
1907

0000008980 Carta de pago de 11.000 pesetas firmada por Don

En concepte de les obres de reconstrucció fetes a la casa del carrer Sant
Ramon de Sant Feliu de Guíxols.
Llengua: castellà

1887
0

0000008966 Adición de inventario

Llengua: castellà

1890
0

0000009025 Arrendament del mas Sagrera de casa Llambí de

Llengua: català

1895
0

Llengua: català

1895
0

Joaquima y Doña Maria Llambí y Casals a favor de
Don Narciso Llambí y Casals.

Pio Prujà i Pagès a favor de Doña Teresa Torra y
de Solà.

Panedas de Llagostera

0000008981 Arrendament del mas gran de casa'n Llambí de
Panedas. 1895

0000009040 [Modificació d'un tram del camí de Llagostera a

Conté croquis del tram de camí a modificar i de la tanca del pati.
Romanya i obres de la tanca del pati de can Llambí.] Llengua: castellà

0000008967 Contracte d'arrendament del mas Vidal de Panedas

1897
0

Conté un esborrany d'un contracte d'arrendament de 1903.
Llengua: català

1901
0

Llengua: català

1903
0

0000009039 [Obres a la casa Llambí de Panedes]

Detall i liquidació de les obres d'ampliació i reforma (1908-1909).
Comptes de les obres efectuades a can Llambí (1912-1915).
Llengua: català i castellà

1908
1915

0000009032 [Certificació registral de la finca mas Vidal i de les

La finca és a nom de Teresa Torra per venda feta per Rafael Solà Roca el
02-04-1901. Té diferens càrregues, entre elles un censal a la Causa Pia de
Brunet que sembla ser la causa per la qual es sol.licita la certificació
registral.
Llengua: castellà

1910
0

Llengua: castellà

1916
1939

Llengua: castellà

1929
0

0000009034 [Contracte d'arrendament del mas Vidal.]

Llengua: castellà

1930
0

0000009616 [Peticions fetes per Ameri Llambí al Registrador de

Llengua: castellà

1933
0

de Llagostera - any 1901

0000008982 Arrendament del mas Sagrera de Panedas
(Llagostera).Any 1903

càrregues que la graven.]

0000009618 [Contractes amb les companyies subministradores:
Energia Electrica de Cataluña, Aguas Potables de
San Feliu de Guíxols, SA...]

0000009033 [Contracte de venda de les alzines sureres del mas
Llambí, del mas Vidal, del mas Sagrera i del moli
d'en Llambí a Joan Oller i Rius.]

la propietat de Girona per tal que la finca
anomenada Mas Esteve i la finca Camp Dalí quedin
excloses de l'inventari de finques expropiables.]
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0000009619 [Plànol de la façana del can Llambí.]

03.

Està signat pel mestre d'obres Robert Soler Bascustell. Escala 1/50.
El terç dret de la façana té elements modernistes: balcó, finestra i
decoracions.
Llengua: castellà

1950
0

Documentació del mas Esteve

0000008985 Establiment de deu vessanas de terra cultiva, que

1792
0

son part y (?) prenent de la part de ponent de
aquella pessa de terra de major tinensa també
cultiva situada en lo castell de Llagostera
anomenada Las Madonas, fet y firmat per lo doctor
Don Ignaci Ribot, advocat de la ciutat de Gerona, a
favor de Joan Bas, jove pagès de la parròquia del
lloch de Romaña de la Selva.

0000008927 Establiment de deu vessanas de terra cultiva que

A la coberta, sota el títol, hi ha una anotació que diu : "esta terra la vené
Bassets a Joan Bas (...) l'any 1800."
Llengua: català

1792
0

0000009003 [Censos dels establiments del mas Esteve.]

Llibreta de censos dels establiments del mas Esteve. Conté, al davant un
índex, dels subjectes que presten censos.
Llengua: català

1793
1861

0000008986 Venda perpetua feta per lo doctor Ignaci Ribot,

Les peces de terra són: la part de sol ixent del quintà del mas Esteve fins a
la riera i la sureda d'en Rutllant. La part de la casa que li resta.
Apoca del lluisme.
Hi ha una còpia de 1840.
Llengua: català

1793
0

Llengua: català

1793
0

Venda de l'altra meitat de la casa del mas Esteve i de una vessana de terra
cultiva.
Llengua: català

1794
0

Hi ha una còpia de 1850
Llengua: català

1794
0

son part y numero y al capdemunt de la pessa de
terra dita las Madronas fet i firmat per lo doctor don
Ignaci de Ribot, advocat de la ciutat de Gerona, a
favor de Tomàs Bassets negociant del castell de
Llagostera.

advocat de Gerona, a Pere Llambí, pagès del
veynat de Panedas, terme del castell de Llagostera,
del dret de fatiga de part de la casa y dos pessas de
terra del mas Esteve de dit terme per preu de 15
lliures.

0000008994 Apocha y cessió de la quantitat de 1500 lliures que
fa i firma Don March Guinart Fexes, subdelegat de
las vilas de Lloret y Blanas, en la de Lloret
domiciliat, a favor de Pere Llambí del veynat de
Panedas, terme del castell de Llagostera.

0000008988 Venda a carta de gràcia de una part de casa y
terras situades en terme de veynat de Panedas
parroquia de Llagostera firmada per lo doctor Ignaci
Ribot, advocat que fou de esta ciutat a favor de
Pere Llambí, pagès del referit lloch de Panedas, per
preu de 160 lliures barc.

0000008989 Apoca de 190 lliures firmada en aument de preu del
varias fincas pel doctor Ignasi Ribot de esta ciutat a
Pere Llambí, del terme de Llagsotera.

0000008995 Apocha ab cessió de la quantitat de 500 lliures feta i Llengua: català
firmada Don March Guinart Fexas, en la vila de
Lloret domiciliat, a favor de Pere Llambí, pagès del
castell de Llagostera.

0000008987 Apoca y ajustament de preu de 80 lliures que firma
lo doctor Ignasi Ribot, advocat de la present ciutat
de Gerona, a Pere Llambí, pagès del veynat de
Panedas terme de Llagsotera.

0000008990 Apoca de foriscapi de 303 lliures 15 sous que firma
lo procurador del excel·lentissim senyor duch de
Medinaceli, marquès d'Aytona y de Cogolludo y
baró del castell de Llagostera a favor de Pere
Llambí, pagès de Panedas, terme de dit castell.

Hi ha una còpia de 1850.
Llengua: català

1794
0

Per les dues peces de terra i la meitat de la casa del mas Esteve.
Llengua: català

1795
0

0000008991 Apoca y ajustament de preu de 125 lliures que firma Còpia de 1850.
lo doctor Ignasi Ribot, advocat de Gerona, a Pere
Llambí, pagès de Panedas.

0000009002 [Documents relacionats amb el mas Esteve.]

1794
0

Llengua: català

Llengua: català i castellà
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0000008992 Establiment firmat per Don Ignaci Ribot, advocat de

Llengua: català

1804
0

Llengua: català

1805
0

Establiment de setanta a setanta cinc vessanes de terra boscosa del mas
Esteve que afronten a solixent amb salvador Miralles, a migdia amb Grau
Comas (a) Xiquet terres que foren del mas Esteve, a ponent part amb terres
de Joan Bas, que foren del mas Esteve, i part amb el propi mas Esteve que
té Llambí, i a tramuntana amb Salvador Miralles.
Llengua: català.

1855
0

Llengua: català

1857
0

Venda del dret de recuperar les terres i part de la casa del mas Esteve
venudes a carta de gràcia a Pere Llambí.
Llengua: castellà

1861
0

Venda de part de la casa i de dues peces de terra: la part de solixent del
quintà del mas Esteve fins a la riera i la sureda d'en Rutllant, que posseix
Llambí per venda a carta de gràcia signada el 21 de desembre de 1793. La
venda inclou també l'altre part de la casa i una vessana de terra venuda a
carta de gràcia el 5 d'abril de 1794.
Llengua: castellà

1862
0

Venda de 9 censos anuals que paguen Sabastià Aliu, Joan Campdurà, Joan
Comas (a) Xiquet, Josep Pagès, Pere Lloberas, Joan Casas, Josep Prat,
Gerard Comas i Parera (a) Rectó i Joan Bas.
Llengua: castellà

1864
0

Gerona, tant en son nom propi com en el de
procurador del doctor Don Francesc Maria Ribot i
Font, també advocat de la mateixa, a favor de Joan
Bas, pagès del castell de Llagostera.

0000008993 Establiment firmat per Don Ignaci Ribot, advocat de
Gerona, tant en son nom propi com en el de
procurador del doctor Don Francesc Maria Ribot i
Font, també advocat de la mateixa, a favor de Joan
Bas, pagès del castell de Llagostera.

0000008996 Establiment de tot aquell tros de terra boscosa de
brugera de tinensa de setanta a setanta cinch
vessanes poch més o menos ab alguns pins y
suros en ella radicats que fou de pertinences del
mas Esteve situat en lo terme del veinat del Pi de
Valmaña de la vila de Llagostera, firmat per lo
senyor Joan Ponte Xilar, natural y vehí d'Anglés
com apoderat de Don Sabasia Ribot de Morató,
advocat y vehí de Barcelona, en favor dels pare y fill
Miquel y Pere Lloberas vehins del lloch de Romaña
de la Selva y Joseph Pagès que ho és de dita vila
de Llagostera.

0000009001 [Venda perpètua d'una peça de terra anomenada
Les Madrones feta per Josep Regolta a favor de
Sebastià Aliu.]

0000008997 Venta del derecho de revindicar varios honores
firmada por Don Sebastian Ribot de Morató a favor
de Gerardo Caldas y Roig.

0000008998 Venta perpetua firmada por Don Gerardo Caldas y
Roig de oficio herrero y vecino de la villa de
Llagostera, a favor del Sr. Antonio Llambí, labrador
hacendado y vencino de la misma villa.

0000008999 Venda perpetua firmada por Don Leandro de Ribot
y de Llavanera hacendado y abogado, como a
procurador de Don Sebastian de Ribot y de Morató,
tambien hacendado y abogado, vecinos de la
ciudad de Barcelona, su padre, a favor de Don
Antonio Llambí, igualmente hacendado vecino del
vecindado de Panedas termino de la villa de
Llagostera

0000009000 [Conveni signat entre Narcís Llambí Casals i Gerard Conté un plànol protocol·litzat de la part en disputa entre les dues cases.
Comas Pareras per a la construcció d'una paret que
ha de dividir un patí inteior situal entre la mas
Esteve i cal Rector (abans també mas Esteve).]

Llengua: castellà

1880
0

0000009019 Plano i descripción del manso Vidal de Panedas.

Plànol de les peces de terra del mas Vidal, degudament numerades, que es
corresponen que conté la relació previa amb expresió d'extenció, nom i
afrontacions.
Llengua: castellà

1887
1888

0000009617 [Plànols de la propietat de can Tordera.]

Llengua: castellà

1890
1900

04.

Documentació del mas Vidal

0000009155 Pocesió donada per Pau Ferrer ha Garau Vidal de
la pessa de terra anomenada la Mota.

Es tracta d'una peça de terra de 6 vessanes situada al veïnat de Panedes i
que afronta amb terres d'en Vidal, amb la riera de Sagols i amb terres del
mas Valmanya mitjançant la riera d'Aigua Bona.
En poder de Jeroni Berga, notari de Llagsotera.
Llengua: llatí
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0000009475 [Venda feta per Pau Ferrer, pagès senyor útil i

La peça de terra anomenada La Illa situada al veïnat de Penedes té dues
vessanes de terra. Afronta a orient amb honor del mas Valmanya, a migdia
part amb el mas Valmanya i en part amb honor de Vidal mitjançant la riera
que Baixa de les cases de Panedes, a occident amb honor d'en Vidal
mitjançant la riera de Sagols i al nord igualment mitjançant el camí ral de
Girona a Sant Feliu.
Salvant el domini directe per l'abat de Sant Feliu de Guíxols
Conté apoca signada per Pau Ferrer a favor de Grau Vidal de 17 lliures.
Conté també apoca signada per Bernat Soler, àlies Jaumot de las Cases, a
favor de Grau Vidal de les 12 lliures que els Ferrer li deuen, motiu per la
qual es fa la venda.
En poder de Jeroni Berga, notari de Llagostera.
Llengua: llatí

1606
0

La peça de terra anomenada la Mota situada al veïnat de Panedes de 6
vessanes, afronta a sol ixent amb honor d'en Vidal, a ponent també amb
possessions de Vidal i a tramuntana semblantment i amb el mas Valmanya
mitjançant la riera d'Aiguabona.
Preu de la venda és de 90 lliures moneda de Barcelona.
Conté apoca 23 lliures, 17 sous i 9 diners, signada per Pau Ferrer a favor
de Grau Vidal. La resta de l'import de la venda és destina a pagar els deutes
de Pau Ferrer amb Joan Boig del veïnat de Ganix de Llagostera, Bartomeu
Colomer, àlies Grau de Caldes de Malavella, Bartomeu Pla avi del venedor,
Nicolau Moret i Joan Llinàs de Sant Feliu de Guíxols, i Miquel Bergués,
paraire de Girona.
En poder de Jeroni Berga, notari de Llagostera.
Llengua: llatí

1606
0

Peça de terra de pertinença del mas Ferrer situada en el veïnat de Panedes
en el lloc anomenat la Mota de sis vessanes de terra.
Afronta a sol ixent amb honor d'Antoni Vidal de Panedes, a migdia
semblantment mitjançant la riera de Sagols, a ponent amb en Vidal i a
tramuntana part amb en Vidal i part amb en Valmanya mitjançant la riera
d'Aigua Bona.
Salvant el domini directe proindivis pels senyors de la baronia de Llagostera
i per l'abat del monestir de Sant Feliu.
Llengua: llatí

1621
0

Nota a la portada: "plech de censals quitats y altres que no aprofitan".
Llengua: llatí

1701
0

Llengua: castellà

1794
0

Fa hereu universal al seu fill Josep Vidal i Matlló.
Llengua: català

1807
0

Llengua: castellà

1808
0

La donació comprèn el mas Vidal, el mas Bareia, el mas Sagrera i dues
cases a la ciutat de Girona.
Còpia de 1887.
Llengua: castellà

1862
0

0000009016 [Testament de Antoni Vidal i Matllo]

Fa hereu universal al seu fill Vidal Vidal i Vidal.
Llengua: castellà

1868
0

0000009020 Censo cedido en venta a favor de Don Ernesto

Cens que queda parcialment cancelat amb la cessió del mas Vidal a
d'Ernest Vidal el 29 de setembre de 1887.
Llengua: castellà

1873
1887

Llengua: castellà

1887
0

Llengua: castellà

1887
0

propietari del mas Ferrer de Panedes, la seva
muller Jacobeta i el seu fill Antoni, a favor de Grau
Vidal, pagès de Panedes d'una peça de terra
anomenda La Illa.]

0000009476 Venda feta per Pau Ferrer ha Garau Vidal de una
pessa de terra anomenda la Mota.

0000009249 Revenda y lluÿcio firmada per Anthoni Vidal ha
Anthoni Ferrer de una pessa de terra anomenda La
Mota.

0000008918 Venda perpetua feta per Maria Caner y Jaumot
muller de Miquel Caner treballador de Llagostera, a
Garau Buadella treginer de dita vila de una casa i
hort contiguo situada en la plassa de la Creu o del
Lladoner de dita vila per preu de dos centas
sinquanta lliuras barc.

0000008840 Reparto por menor del catastro del lugar de Solius
del valle de Aro, del corregimiento de Gerona, echo
para el año de 1794.

0000009013 [Testament de Narcís Vidal i Vidal, pagès del veïnat
de Panedes.]

0000009014 [Codicil de Narcís Vidal i Vidal, pagès del veïnat de
Panedes.]

0000009015 [Donació feta per Josep Vidal i Matllo al seu germà
Antoni Vidal i Matllo.]

Vidal en 25 de abril de 1887 ante Don Miguel Martí
y Sagristà, notario residente en Barcelona.

0000009022 Constitución de hipoteca otorgada por Don Gerardo
Vidal i Vidal como apoderado de us hermano Don
Vidal Vidal i Vidal a favor de Don Ernesto Vidal.

0000009018 Testimonio de la cartas dotales entre Don Vidal
Vidal y Vidal i Doña Maria Auladell y Vidal (...) en 9
de junio de 1872(...)
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0000009017 [Còpia simple de la partida d’òbit de Antoni Vidal i

Llengua: castellà

1887
0

Cessió del mas Vidal feta per Vidal Vidal i Vidal a Ernest Vidal i Calzada
com a pagament d'un censal.
Llengua: castellà

1887
0

Venda del mas Vidal.
Llengua: castellà

1893
0

Aclaració sobre l'extenció i les peces de terra que formen el mas Sagrera
venut en la mateixa data per Vidal Vidal a Teresa Torra. Hi ha també lluïció
d'un censal a la causa pia fundada per Llorenç Riquer que gravava el mas
Sagrera (14-04-1894). Hi ha també rebuts de la compra del mas firmats per
Vidal Vidal i Vidal (03-06-1894), del notari i dels administradors de la Causa
Pia de Riquer.
Llengua: castellà

1894
0

Matllo ocurregut el dia 13 de novembre de 1872.]

0000009021 Insolutumdación otorgada por Don Gerardo Vidal
como apoderado de su hermano Don Vidal Vidal i
Vidal a Don Ernesto Vidal i Calzada.

0000009023 Venta otorgada por Don Ernesto Vidal y Calzada a
favor de Don Rafael Sala y Roca.

0000009031 [Aclaració de venda feta per Vidal Vidal i Vidal a
favor de Teresa Torra de Solà, viuda Llambí.]

0000009038 Transmisión otorgada por el M.I.Sr. Juez de primera Redemció d'un censal que es presta a la Causa Pia de Crauet imposat
instancia de esta ciudad a favor de Don Emerio
Llambí Torra.

05.

sobre el mas Vidal.
Conte documentació relacionada amb la investigació de l'origen del censal
amb la intenció de poder redimir-lo.
Llengua: català

1910
0

Documentació d'interès personal o familiar

0000008779 [Partida de batisme de Narcís Llambi al 26 de

Llengua: llatí i català

1752
0

0000009615 [Factures i rebuts]

Llengua: català i castellà

1821
1870

0000009024 [Certificacions d’inscripcions al registre de

Llengua: castellà

1854
1936

Llengua: castellà

1873
1908

Llengua: castellà

1884
0

novembre de 1721.]

naixements i defuncions.]

0000009612 [Documentació relacionada amb la propietat de les
sepultures i despeses d'enterraments.]

0000009037 [Despeses dels funerals de Narcís Llambí Casals,
mort a Barcelona el 14 de març de 1884.]

0000016135 [Títol de soci fundador de la Societat Protectora

1909
0

dels Animals i de les Plantes de Catalunya a favor
de Rafael Maspons Grassot]

0000009036 [Despeses dels funerals de Teresa Torra de Solà,
viuda Llambí, morta a Santa Coloma de Farnès el 8
d'agost de 1914.]

0000009611 [Correspondència de Maria Teresa Llambí.]

06.

Llengua: castellà
Títol del nínxol del cementiri municipal de Santa Coloma de Farnès (UI
20.45)

1914
0

Llengua: castellà

1919
1927

Documentació aliena

0000009112 és d'en codolar sabater de llagostera

Document d’impossible lectura per la desaparició de la lletra.

0000009180 [?] fexas de terra den Thomas de Llagostera.

Venda feta per Arnau Rotllan de dues feixes de terra situades a la plana de
Ganix [aganix] parròquia de Llagostera. Preu de venda 40 sous.
Una de les peces afronta a sol ixent amb honor d'Arnau Ferrer i de Pere
Julià, a ponent amb honor de Pere Colet, a migdia amb honor de [? ] i de
Pere Dalmau. L'altra peça afronta a sol ixent amb honor d'Arnau Ferrer a
migdia amb camí public i a occident amb honor de Pere Julià.
Llengua: llatí
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0000009436 Concordat dels domers.

Acords entre Arnald Benet, domer i sagristà, els domers Berenguer de
Santa Coloma i Jaume Vidal, i el clauer Pere de Serra per acordar les
funcions que ha d’acomplir qui exerceixi el carrer de clauer de l’església
parroquial de Llagostera.
En poder de Arnald de Boada, notari públic de Llagostera.
Llengua: llatí

1317
0

0000009183 Venda de una pessa de terra anomenada camp del

Es tracte d'una peça de terra que Nicolau Rigau tenia en el lloc anomenat
"Camp del Garu" de la parroquia de ? en la possessió de Bonanot Sabater
per preu de 19 lliures, salvant els drets del revered [ ?]
Llengua: llatí

1371
0

Llengua: llatí

1570
0

Grau feta per Nicholau Rigau ha nos pot llegir.

0000009055 Acta de concordia de Narcís Fullà i Cubias, de la
vila de Santa Coloma de Farners.

0000009413 [Venda d'una botiga a Cassà de la Selva que Antoni Hi ha la carta de pagament.
Andreu fa a l'honorable mossèn Joan Salvà i als
seus pel preu de 51 lliures moneda de Barcelona.]

0000009041 [Interrogatori sobre taxes i qüestions generals de
l´ús i estil de les curies i escrivanies públiques del
vescomtat de Cabrera i Bas.]

0000009603 [Donació i cessió feta per Joana Mordenyaga a

Salvant el domini directe pel Monestir de Sant Feliu de Guixols.
En poder de Francesc Ferrer, notari de la Vall d'Aro.
Llengua: llatí

Fragment del document, li falta l'encapçalament i l'acabament.
Llengua: català

1588
0

Llengua:llatí

1600
0

Testimonis: Pere Benet Planes, presbiter i Roc Vilallonga, àlies Llambí.
En poder de Jeroni Falguera, notari de Llagostera.
Llengua: llatí

1600
0

Llengua: llatí

1602
0

Sota el títol hi ha una nota: "pertany al dit Salvi Codolar"
Llengua: llatí

1604
0

La casa està situada al nucli urbà de Llagostera prop de la casa d'en
Nicolau.
Salvant el domini directe pels senyors proindivís del castell de Llagostera.
Conté apoques dels dos senyors Bonaventura de La Nuça i Ramon de Bas.
En poder de Jaume Carbonell, notari de Llagostera.
Llengua: llatí

1628
0

En poder de Demià Ballester, notari de Llagostera.
Llengua: llatí

1630
0

Venda feta i firmada per Pere Castelló i Homs, la seva muller Anna Homs i
el seu fill Grau a favor de Galceran Closells, prevere i domer de l’església
parroquial de Llagostera com a laica i privada persona. La feixa de terra
anomenada Banyaloca situada al terme de Llagostera, fa dues vessanes i
afronta a sol ixent en honor del magnífic Miquel d'Albertí, donzell, a migdia
en honor de Jacint Vilossa, pagès de la Bisbal que fou d'en Saura, a ponent
i a tramuntana en honor de Miquel Albertí.
Preu de la venda 30 lliures moneda de Barcelona.
En poder de Demià Ballester, notari de Llagostera.
Llengua: llatí

1631
0

favor de Rafaela Scar donzella domèstica seva de
150 lliures i altres coses del seu manester per
després de la seva mort.]

0000009601 [Donació feta per Joana Mordenyaga a Rafaela
Scars.]

0000009473 [Venda feta per Pere Salva, fill de Joan Salvà
mercader de Cassà de la Selva a favor de Pere
Cabanyes de una botiga situada a aquesta vila.]

0000009608 [Nupcials fetes i firmades per y entre Salvi Codolar,
sabater de la vila de Llagostera de una y Maria
Macayo, donzella filla legitima y natural de Hiacinto
Macayo, mestre d'axa de la vila de Tossa, i de
Angela murller de aquell de part altre.]

0000009478 [Venda firmada per Bartomeu Sabater, sastre de la
vila de Llagostera, a favor de Grau Castelló, braser
també de Llagostera, d'una casa anomenada la
Torre.]

0000009471 [Venda feta per Damià Collell a favor de Pere
Castelló i Homs i Grau Homs son fil, carnissers de
la vila de Llagostera, de dues feixes de terra de
dues vessanes situades en el lloc anomenat
Banyaloca.]

0000009394 Venda de una feixa de terra anomenda Banÿaloca
den Castelló.

1581
0

0000009479 [Venda feta per Jacint Tarrè a favor Antic Gotarra

Peça de terra en el lloc anomenat Prat d'en Tarrè de cinc vessanes que
d'una peça de terra situada en el lloc anomenat Prat afronta a sol ixent amb honor d'en Boig de Ganix, a migdia amb honor del
d'en Tarrè.]
venedor mitjançant vall madral, a ponent amb honor del mas Mahena i a
tramuntana amb en Boig i amb la riera Banyaloca.
Conté apoca del procurador del senyor proindivís de Llagostera, per raó de
foriscapi i també l'apoca del venedor al comprador.
En poder de Damià Ballester, notari de Llagostera.
Llengua: llatí.
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0000008887 Venda de un trosset de bosch de tinguda de un

Llengua. Llatí

1660
0

Són part d'una vinya situada al veïinat de les Serres.
Llengua: llatí

1661
0

Llengua: llatí

1677
0

Llengua: llatí

1690
0

El repartiment efecte a les següents peces de terra que foren les mas Ferrer:
Aiguabona o Campas y Vilanova vora el pas d'en Bota, Falgarets que
pertany a una peça més gran anomenda les Hortes d'en Bauloni, la Feixa
Llarga, la Feixa dels Capellans, lo Forn Petit, i altres peces de terra que
havien estat del mas Ferrer.
Llengua: llatí

1691
0

Salvi Caldes fa hereu universal al seu fill Joan.
Llengua: català

1717
0

Conté apoca signada en la mateixa data. La peça de terra és situada al
veïnat de Sant Llorenç i afronat amb Pigrau, Gros, Castelló i Albertí de
Ridaura.
Llengua: llatí

1749
0

Conté peticions dels Obrers de la capella de Panedes i dels veïns del
veïnat al Vicari General i al Governador davant la
negativa dels mossens de Llagostera de fer missa a Panedes (1841- 1864).
Conté també pressupostos per construir una casa destinada al vicari de
Panedes (1864) i un llevador de l'Obra de Panedes (ca.1841).
Llengua. català i castellà

1841
1864

quart de vessana y altrament del dret de pacte de
rebasa morta de una vinya situada al costat de dit
bosch feta per Bernat Albertí de Ridaure a Caterina
Codolar y Castelló com a curadora dels publills
Codolar per preu de una dobla.

0000008890 Venda de dos sayons de vinya feta per Bernat
Albertí de Ridaura a Caterina Codolar y Castelló
com a curador dels publills Codolar fills seu per
preu de 40 lliures.

0000008894 Lluhitio y cessió ad teundum (?) firmada per los
pabordres o administradors del siri del jovent de la
iglesia de Cassà de la Selva en favor de Martí
Coma, pagès de la parròquia de Romanyà.

0000008906 Definició de 150 lliures feta y firmada per Miquel
Roquet, pagès de la parroquia de la vila de Tordera,
a favor de Maria sa germana per favor del
matrimoni contracta ab Miquel Juvanet, negociant
de la vila de Canet de Mar.

0000008908 Acta de repartiment de unas pessas de terra fet
entre Antoni Miquel, pagès, de una part y Salvi
Caldes, ferrer, de part altre habitants en la veynat
de Panedes del terme de Llagostera.

0000008925 [Capítols matrimonials entre Joan Caldes, jove
ferrer del veïnat de Panedes fill de Salvi Caldes, i
Anna Clara filla de Jaume Clara senyor útil i
propietari del mas Clara de Romanyà de la Selva.]

0000008932 Venda feta per Bernat Granollers negociant de la
vila de Tossa de quatre vessanes de terra part
cultivas y part de vinya plandades situada en el
terme de Llagostera, a Joan Codolar, sabater de
dita vila, per preu de 130 lliures.

0000009026 [Documents de la capella de Panedes]
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