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01 Documentació constitutiva del patrimoni

[Venda d'un vintè per part de Jaume i Antoni Alou, pare i fill,
pagesos i propietaris útils del mas Morató del veïnat de
Panedes, a favor de Joan Mestre àlies Valmanya, pagès del
mateix veïnat.]

Jaume i Antoni Alou, pare i fill, pagesos i propietaris útils del mas Morató del veïnat de
Panedes, situat en el terme del castell de Llagostera, venen a Joan Mestre àlies
Valmanya, pagès del mateix veïnat, un vintè, és a dir, el dret de rebre la vintena part de
la producció de les terres de l'esmentat mas. Es fixa el preu de venda en 30 lliures
barceloneses. La venda es realitza amb carta de gràcia o pacte de retrovenda i, per
tant, el present dret tindrà vingència mentre no s'executi aquesta potestat.
Segueix l'àpoca del preu de venda.

0000062275 1609 -

[Testament de Joan Mestre i Valmanya, pagès del veïnat de
Panedes del terme de Llagostera.]

Testament de Joan Mestre i Valmanya, pagès oriünd de [...] i resident al veïnat de
Panedes, situat en el terme de Llagostera, en virtut del qual nomena hereva universal a
Anna Galserana, la seva muller. Mana ser enterrat en el cementiri de l'església de Sant
Feliu del Puig de Llagostera, en el vas del mas Mestre.

0000062276 1617 -

Censal de pensió de 50 sous i preu 50 lliures creat per Antoni
Ferrer com a principal i Ponç Llambí com a fermança, pagesos,
senyors i propietaris dels masos Ferrer i Llambí de Panedes i
de Llagostera, a Magdalena Goytona i a Gregori Galceran i
Goytó de Cassà de la Selva. Ítem, l'àpoca del preu. Ítem, l'acte
de promesa de millorar dit censal dins 3 anys.

Antoni Ferrer, pagès del veïnat de Panedes de la parròquia de Llagostera, propietari útil
del mas Ferrer del dit veïnat, ven a Magdalena Goytona, vídua de Pere Goytó, pagès
difunt, Gregori Galceran i Goytó, també pagès de la vila de Cassà de la Selva, i
Margarida, la muller d'aquest, un censal mort de 50 sous anuals per un preu de 50
lliures. Actua com a fiador del venedor Ponç Llambí, pagès del veïnat de Panedes i
propietari útil del mas Llambí. Segueixen l'àpoca del preu i la promesa de millora (1631
-03-11).
Segueix cosit un altre document corresponent a una probable venda posterior del
mateix censal mort: segons un regest parcialment llegible, el venedor seria un
treballador de Blanes i el comprador una persona de cognom Massa, de Caldes de
Malavella [1723].
Idioma: llatí

0000062303 1631 1723-

[Venda d'una peça de terra situada dins el terme de Fenals per
part de Susanna Salvador de Pujades, vídua de Miquel
Pujades, notari reial, a Pere Esteve.]

Susanna Salvador de Pujades, vídua de Miquel Pujades, notari reial, ven a [Pere
Esteve] una peça de terra situada [dins el terme de Fenals, a Castell d'Aro].
Idioma: llatí

0000062217 1635 -
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Venda per Antoni Valmanya, pagès nat de Panedes, i sa muller,
als pare i fill Saguers, de Sant Feliu, feta i firmada.

Antoni Valmanya, pagès i propietari útil del mas Valmanya del veïnat de Panedes,
situat a la parròquia del castell de Llagostera, i Caterina Esteva, la seva muller, venen a
Joan Saguer i Josep Saguer Bassó, pare i fill, habitants de Sant Feliu de Guíxols, una
peça de 14 vessanes de terra cultivada en la qual es troben els fonaments d'una casa
derruïda, ubicada dins el terme de Fenals, a Castell d'Aro. La peça limita a l'est amb la
propietat d'Antoni Duran, treballador de la dita vila de Sant Feliu, la qual abans havia
estat d'en Cabanyes; al sud amb la d'en Miquel Bacó, que abans havia estat d'en
Caritat, i amb la d'en Buada; a l'oest amb el camí reial que mena de la vila de Sant
Feliu a la de Palamós; i al nord amb la propietat d'en Roc Geli i amb la d'en Salgàs, del
dit Castell d'Aro. Es fixa el preu de venda en 310 lliures barceloneses, que en part
serviran per assumir dos censals morts de 270 lliures de preu. La peça de terra es
troba sota el domini directe de l'abat del monestir i convent de Sant Feliu de Guíxols.
La finca havia estat donada per Esperança Falgueras, vídua de Joan Falgueras, capità
de trirrem de Sant Feliu de Guíxols, a Susanna Salvador de Pujades, el [1612].
Susanna, vídua en últimes núpcies de Miquel Pujades, notari reial de Palamós, va
vendre la terra a Pere Esteve, avi de Caterina, el 26 de juliol de 1635.
Segueix l'àpoca del preu de venda.
Idioma: llatí

0000062305 1678 -

[Encarregament o assumpció de dos censals morts per part de
Joan Saguer i Josep Saguer Bas [Bassó], negociants de Sant
Feliu de Guíxols, que gravaven sobre una peça de terra situada
al terme de Fenals que han comprat el mateix dia a Antoni
Valmanya, pagès del veïnat de Panedes, i Caterina Esteva, la
seva muller.]

Joan Saguer i i Josep Saguer Bas [Bassó], pare i fill, negociants de la vila de Sant Feliu
de Guíxols, s'encarreguen o assumeixen el pagament de dos censals morts que
gravaven sobre una peça de terra situada al terme de Fenals que havien comprat el
mateix dia a Antoni Valmanya, pagès del veïnat de Panedes, i Caterina Esteva, la seva
muller, per un preu de 310 lliures barceloneses.
El primer censal té un preu de 110 lliures i correspon a una pensió de 110 sous anuals
que es paga cada 26 de juliol a Narcís Pujades, aromater de Girona, mentre que el
segon té un preu de 160 lliures i una renda de 160 sous anuals que es lliuren cada 13
de març al reverend Pere Torrent, prevere de la vila de la Bisbal. Els compradors
garanteixen el pagament dels dos censals morts sobre la peça de terra que han adquirit
(R. 062179).
Idioma: llatí

0000062304 1678 -
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[Promesa de redempció de dos censals morts per part de Joan
Saguer i Josep Saguer Bas [Bassó], pare i fill, negociants de
Sant Feliu de Guíxols, que gravaven sobre una peça de terra
que han comprat el mateix dia a Antoni Valmanya, pagès del
veïnat de Panedes, i Caterina Esteva, la seva muller.]

Joan Saguer i i Josep Saguer Bas [Bassó], pare i fill, negociants de la vila de Sant Feliu
de Guíxols, prometen redimir dos censals morts el pagament dels quals han assumit
com a part del preu d'una peça de terra que han comprat el mateix dia a Antoni
Valmanya, pagès del veïnat de Panedes, i Caterina Esteva, la seva muller, per un preu
de 310 lliures barceloneses  (R. 062179).
El primer censal té un preu de 110 lliures i correspon a una pensió de 110 sous anuals
que es paga cada 26 de juliol a Narcís Pujades, aromater de Girona, mentre que el
segon té un preu de 160 lliures i una renda de 160 sous anuals que es lliuren cada 13
de març al reverend Pere Torrent, prevere de la vila de la Bisbal.
Segueix una anotació judicial posterior (s.d.) en què s'indica que Joan Torrent, cirurgià
de la Bisbal, en tant que procurador de Pere Torrent, va signar una àpoca de 24 lliures
barceloneses a favor dels Saguer per deutes de l'esmentat censal mort.
Idioma: llatí

0000062184 1678 -

[Procés judicial entre, d'una banda, Margarida Valmanya i
Esteva, muller de Ponç Valmanya i en primeres núpcies de (...]
Esteva, bracer de la vall d'Aro, i Caterina Esteva, la seva filla, i,
de l'altra banda, Josep Saguer, negociant de la vila de Sant
Feliu de Guíxols.]

Procés judicial entre, d'una banda, Margarida Valmanya i Esteva, muller de Ponç
Valmanya i en primeres núpcies de (...] Esteva, bracer de la vall d'Aro, i Caterina
Esteva, la seva filla, i, de l'altra banda, Josep Saguer, negociant de la vila de Sant Feliu
de Guíxols, referent al pagament d'un censal al monestir d'aquesta vila que gravava
sobre una peça de terra que Saguer havia comprat a la família Esteva Valmanya dos
anys abans.
Idioma:  català

0000062221 1680 1680-

Capítols matrimonials fets i firmats per i entre Miquel Camós,
jove, pagès del veïnat de Panedes del terme de Llagostera,
d'una part; i Caterina Valmanya i Esteva, viuda, de part altra.

Capítols matrimonials entre, d'una banda, Miquel Camós, pagès, fill de Joan Camós,
major de dies, pagès i masover del mas Morató del veïnat de Panedes, i d'Anna,
ambdós vivents; i, de l'altra banda, Caterina Valmanya i Esteva, vídua d'Antoni
Valmanya, pagès difunt de l'esmentat veïnat i propietari útil del mas Valmanya.
Idioma: català

0000062131 1683 -
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[Cartes citatòries adreçades a Ponç Valmanya, pagès del veïnat
de Panedes del terme del castell de Llagostera, i Caterina
Valmanya i Esteva, muller de Miquel Camós, també pagès de
l'esmentat veïnat.]

Felip Buada, batlle de la vila i terme de Llagostera, notifica a Ponç Valmanya, pagès del
veïnat de Panedes de l'esmentat terme, en tant que tutor i curador del fill impúber
d'Antoni Valmanya, i a Caterina Valmanya i Esteva, muller en primeres núpcies d'Antoni
i ara esposa de Miquel Camós, pagès del dit veïnat, l'arribada de cartes citatòries
emanades de la cort reial del castell i batllia de Begur. Aquestes cartes han estat
instades per Josep Saguer i Bassó, negociant de Sant Feliu de Guíxols, en nom propi i
del seu pare, Joan Saguer, per tal que els citats compareguin en la causa judicial que
enfronta els Saguer amb Antoni Darder, pescador de Begur, en la qual aquest els
reclama el pagament d'un censal mort que gravava sobre una peça de terra que Joan i
Josep havien comprat a Antoni Valmanya i Caterina Esteva (R.062179).
Idioma: català

0000062234 1684 -

Donació de 60 lliures per tots drets de legítima feta i firmada per
Joan Camós i Miquel Camós, germans, pagesos del terme del
castell de Llagostera habitants, és a saber, dit Joan de 33 lliures
i dit Miquel Camós de 22 lliures, a Magdalena Camós, donzella,
llur germana, per contemplació de matrimoni. Ítem, dos
àpoques firmades a dit Miquel Camós de la sua part.

Joan Camós, pagès i masover del mas Morató del veïnat de Panedes, situat en el
terme del castell de Llagostera, i Miquel Camós, el seu germà, també pagès del mateix
veïnat, donen a Magdalena, la seva germana, 60 lliures i altres béns mobles
corresponents al dot que aporta al seu matrimoni amb Gerard Maymir, jove pagès, fill
de Rafel Maymir, pagès difunt de la parròquia de Bell-lloc, a la batllia de Sant Feliu de
Guíxols, i Anna, la seva vídua, encara vivent. Joan, Miquel i Magdalena són fills de
Joan Camós, pagès habitant del dit mas, i Anna, cònjuges difunts. (31-08-1686).
Segueix una àpoca de Gerard Maymir, pagès de la parròquia de Bell-lloc, segons la
qual reconeix a Miquel Camós, pagès del terme del castell de Llagostera, haver rebut
20 lliures barceloneses corresponents a la 27 lliures que Miquel donà a Magdalena en
tant que dot pel seu matrimoni amb Gerard (01-11-1686).
Segueix una altra àpoca de Gerard Maymir, pagès de la parròquia de Bell-lloc, segons
la qual reconeix a Miquel Camós, pagès del veïnat de Panedes del terme del castell de
Llagostera, haver rebut les 7 lliures barceloneses pendents de les 27 lliures que Miquel
donà a Magdalena en tant que dot pel seu matrimoni amb Gerard (06-04-1687).
Idioma: llatí

0000062160 1686 1687-

Concòrdia feta entre l'honorable Josep Saguer i Bassó,
negociant de la vila de Sant Feliu de Guíxols, d'una part, i Ponç
Valmanya, pagès del veïnat de Panedes de la parròquia del
castell de Llagostera, tant en nom propi com també com a tutor
i curador dels nets, fills i hereus d'Antoni Valmanya, quòndam,
pagès de dit veïnat, feta i firmada.

Concòrdia entre Josep Saguer Bassó, negociant de Sant Feliu de Guíxols, i Ponç
Valmanya, pagès del veïnat de Panedes de la parròquia del castell de Llagostera,
referent a la redempció i pagament de les pensions degudes d'un censal mort propietat
d'Antoni Darder, pescador de Begur. Aquest censal gravava sobre una peça de terra
situada en el terme de Fenals que Antoni Valmanya, pagès ara difunt propietari del mas
Valmanya de Panedes, i Caterina Esteva, la seva muller, havien venut a Joan Saguer i
l'esmentat Josep Saguer, pare i fill, el 7 de febrer de 1678 (R. 062179).
Idioma:català

0000062223 1686 -
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[Reclamació adreçada a Miquel Camós, pagès i propietari del
mas Ferrer del veïnat de Panedes, en el terme del castell de
Llagostera, per l'impagament d'un censal mort a la comunitat de
monjos i preveres de l'església parroquial de Sant Feliu de
Guíxols.]

Joan Ronsart, monjo i procurador de la comunitat de preveres de l'església parroquial
de Sant Feliu de Guíxols, reclama a Miquel Camós, pagès i propietari del mas Ferrer
del veïnat de Panedes, situat en el terme del castell de Llagostera, i ara habitant del
mas Caldas de Caldes de Malavella, el pagament de dues pensions del censal mort de
200 sous anuals que el 6 de març de 1683 va vendre a Pere Buscarons, negociant de
la vila de Sant Feliu de Guíxols. Posteriorment, el 12 gener de 1684, aquest va vendre
el censal a la comunitat religiosa.
Idioma: lcatalà

0000062238 1686 -

[Venda d'una peça de terra situada al veïnat de Panedes, en el
terme del castell de Llagostera, per part de Pere Buscarons,
negociant de la vila de Sant Feliu de Guíxols, a Miquel Camós,
pagès de l'esmentat veïnat.]

Pere Buscarons, negociant de la vila de Sant Feliu de Guíxols i ara habitant i propietari
del mas Morató del veïnat de Panedes, situat en el terme del castell de Llagostera, ven
a Miquel Camós, pagès del mateix veïnat, una peça de 30 vessanes de terra, part
cultivada i part de sureda, anomenada "Mas Martí" o "Avellans", ubicada en l'esmentat
veïnat. Aquesta finca havia estat de les possessions del mas Ferrer del veïnat de
Panedes. La peça limita a l'est amb el mas Llambí ("Llenví") de Panedes; al sud amb el
camí reial que mena de la vila de Sant Feliu de Guíxols a la ciutat de Girona; a l'oest
amb les propietats del mas Valmanya i amb les del mas Llorens, també del mencionat
veïnat; i al nord novament amb les propietats del mas Llorens i amb les del mas Segols.
En un extrem de la part alta de la peça de terra transita el rierol anomenat d'en Segols.
El preu de venda es fixa en 200 lliures barceloneses, la meitat de les quals el
comprador reté per tal que s'encarrega o assumeix el pagament de dos censals morts
que gravaven sobre el mas Ferrer. La peça de terra es ven respectant els drets del seu
senyor directe, el convent benedictí de Sant Feliu de Guíxols.
La finca, juntament amb tot el mas Ferrer, havia estat venuda a Pere Buscarons per
Pere i Jaume Ferrer, germans i habitants de Sant Feliu de Guíxols, el 28 d'agost de
1679.
Idioma: llatí

0000062186 1688 -

Censal de pensió anual de 110 sous i preu 110 lliures per
Miquel Camós, pagès del veïnat de Panedes del terme i
parròquia del castell de Llagostera, a Pere Boscarons,
negociant de la vila de Sant Feliu de Guíxols, venut i creat.

Miquel Camós, pagès i propietari útil del mas Ferrer del veïnat de Panedes, situat en el
terme del castell i parròquia de Llagostera, ven a Pere Boscarons, negociant de Sant
Feliu de Guíxols, un censal mort de 110 sous anuals per un preu de 110 lliures
barceloneses. El preu d'aquest censal serveix per saldar el deute de 100 lliures que
Miquel Camós tenia contret amb Pere Boscarons per la compra d'una peça de 30
vessanes de terra, part cultivada, part de sureda i amb nou soques d'olivera plantades,
anomenada "los avellans" i situada en l'esmentat veïnat, tal com consta en el document
notarial de venda del 23 d'agost de 1688 (R. 062186). Les altres 10 lliures corresponen
a un préstec graciós que havia realitzat Pere Boscarons a favor de Miquel Camós.
Aquest garanteix el pagament del censal amb la mencionada terra.
Idioma: llatí

0000062191 1690 -
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Censal de pensió anual de 100 sous i preu i propietat de 100
lliures, venut i creat per Miquel Camós i Caterina Esteve, sa
muller, Joan Roser, carreter, i Magdalena Roser i Caldas, sa
muller, com a principals, tots de la vila de Llagostera, als
reverends sagristà i domer de l'església de la vila de Llagostera,
amb millora dins dos anys.

Miquel Camós, pagès i propietari útil del mas Ferrer del veïnat de Panedes, situat en el
terme de la vila de Llagostera, Caterina Esteve, la seva muller, Joan Roser, carreter de
l'esmentada vila i propietari d'un camp ubicat en el veïnat de Sant Llorenç, i Magdalena
Caldas, venen a Miquel Lloat, Jaume Codolar i Joan Gehonès, preveres domers, en
tant que administradors dels aniversaris i misses d'estaca de l'església parroquial de
Llagostera, un censal mort de 100 sous anuals per un preu de 100 lliures barceloneses.
Segueix l'àpoca del preu de venda.
Els diners de la compra d'aquest censal per part dels administradors provenen d'un
dipòsit efectuat per Armenter Llordellà, prevere, a la teca o caixa dels dipòsits comuns
de l'església de Girona el 3 de juliol de 1691.
Idioma: llatí

0000062214 1692 -

Concòrdia feta i firmada per i entre Miquel Camós, pagès del
terme de la vila de Caldes, d'una part, i Ponç Valmanya i Jaume
Valmanya, avi i net, pagesos del veïnat de Panedes del terme
del castell de Llagostera, de part altra.

Concòrdia entre, d'una banda, Miquel Camós, pagès i masover de la vila de Caldes de
Malavella, i Caterina Esteva Valmanya i Camós, la seva muller, en primeres d'Antoni
Valmanya, i, de l'altra banda, Ponç i Jaume Valmanya, avi i net, pagesos del veïnat de
Panedes i propietaris útils del mas Valmanya, sogre i fill respectius de Caterina,
referent a la restitució del dot d'aquesta.
Idioma:català

0000062229 1703 -

[Capítols matrimonials entre Pere Gascons, pagès del veïnat de
Mata, situat en el terme i parròquia de Llagostera, i Teresa, filla
de Miquel Camós, pagès de la vila de Caldes de Malavella.
Segueix l'àpoca de Joan i Pere Gascons, pare i fill, pagesos de
l'esmentat veïnat, a favor de Miquel Camós, corresponents a
una part del dot de Teresa.]

Capítols matrimonials entre, d'una banda, Pere Gascons, pagès del veïnat de Mata,
situat en el terme i parròquia del castell de Llagostera, fill de Joan Gascons, pagès del
mateix veïnat, i Margarida, ambdós vivents; i, de l'altra banda, Teresa, filla de Miquel
Camós, pagès de Caldes de Malavella, i Caterina, cònjuges també vivents (06-02
-1709).
Segueix l'àpoca de Joan Gascons i el seu fill i hereu, Pere, pagesos del veïnat de Mata,
segons la qual reconeixen a Miquel Camós, sogre de Joan, haver rebut 100 lliures
barceloneses d'aquelles 336 lliures corresponents al dot de Teresa (13-02-1709).
Idioma: llatí i català

0000062133 1709 -
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Capítols matrimonials fets i firmats per i entre Jeroni Camós,
pagès del terme del castell de Llagostera, d'una; i Maria Collell,
donzella, d'altra.

Capítols matrimonials entre, d'una banda, Jeroni Camós, pagès del veïnat de Panedes,
situat en el terme del castell de Llagostera, però actualment habitant de la vila de
Caldes de Malavella, fill de Miquel Camós, pagès resident també a la mencionada vila, i
Caterina, cònjuges vivents; i, de l'altra banda, Maria Collell, filla de Guerau Collell,
pagès difunt del terme de Llagostera, i Caterina, la seva muller encara vivent.
Idioma: català

0000062135 1710 -

Lluïció d'un censal de preu 200 lliures firmada per la comunitat
de monjos i preveres de la parroquial església de la vila de Sant
Feliu de Guíxols a Miquel Camós, pagès de Caldes de
Malavella.

La comunitat de monjos i preveres beneficiats de l'església parroquial de la vila de Sant
Feliu de Guíxols [segueix la relació dels noms i càrrecs] reconeix a Miquel Camós,
pagès habitant del terme i parròquia de Caldes de Malavella i abans del veïnat de
Panedes, en el terme del castell de Llagostera, haver rebut 200 lliures barceloneses
corresponents a la redempció íntegra d'un censal mort de 200 sous anuals. El 6 de
març de 1683 Miquel Camós va vendre aquest censal a Pere Buscarons, negociant de
Sant Feliu de Guíxols, i Esperança, la seva muller, mentre que el 1684 el matrimoni el
va tornar a vendre a la comunitat de monjos.
Idioma: llatí

0000062203 1710 -

Lluïció feta i firmada per Gaspar Xiberta, mercader de la vila de
Cassà de la Selva, a favor de Joan Camós, treballador de la vila
de Caldes de Malavella, i Miquel Camós, pagès de dita vila de
Caldes de Malavella.

Gaspar Xiberta, mercader de la vila de Cassà de la Selva, reconeix a Joan Camós,
treballador, i Miquel Camós, pagès, ambdós habitants de la vila de Caldes de
Malavella, haver rebut [100] lliures barceloneses, pagades meitat i meitat,
corresponents a la redempció íntegra del preu del censal mort que l'esmentat Joan,
com a principal, i Miquel, com a fiador, havien venut als prepòsits de la confraria de la
Verge Maria del Roser de l'església parroquial de Cassà, segons consta en document
notarial del 6 de gener de 1703. El 14 de setembre de 1708 aquests prepòsits van
vendre el censal a Joan Xiberta, prevere ara difunt, i, el 20 d'agost de 1711, fou donat a
Gaspar per Jaume Fonalleras, prevere i domer de la dita església, en tant que
marmessor testamentari de Joan Xiberta.
Idioma: llatí

0000062196 1712 -

Lluïció d'un censal de preu 100 lliures feta i firmada per Gabriel
Buscarons, negociant de la vila de Sant Feliu de Guíxols, a
favor de Miquel Camós, pagès del castell de Llagostera, avui en
Caldes habitant.

Gabriel Buscarons, negociant de la vila de Sant Feliu de Guíxols, reconeix a Miquel
Camós, pagès del terme del castell de Llagostera, propietari del mas Ferrer del veïnat
de Panedes i ara habitant de la vila de Caldes de Malavella, haver rebut 110 lliures
barceloneses corresponents a la redempció íntegra d'un censal mort de 110 sous
anuals. Aquest censal fou venut per Miquel Camós a Pere Buscarons, negociant difunt
de Sant Feliu de Guíxols, el dia 1 d'octubre de 1690.
Idioma: llatí

0000062300 1712 -
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Donació en temps de núpcies de 40 lliures i diferents coses fa
Miquel Camós, pagès de Caldes de Malavella, a Elisabet
Tomàs, sa criada, en contemplació del matrimoni contractador
amb Pere Joan Joanet, treballador del terme de Llagostera,
amb promesa de pagar dit dot.

Miquel Camós, pagès del terme de la vila de Caldes de Malavella, dona a Elisabet
Tomàs, la seva criada, 40 lliures barceloneses i diversos béns mobles corresponents al
dot que aporta al matrimoni amb Pere Joan Joanet, treballador vidu del terme del
castell de Llagostera, fill de Simó Joanet, sastre del mateix terme, i Maria, ja difunts.
Elisabet era filla d'Antoni Tomàs, pescador de Sant Feliu de Guíxols, i Elisabet,
cònjuges també difunts.
Idioma: llatí

0000062137 1717 -

Censal venut i originalment creat per Miquel i Jeroni Camós,
pare i fill, pagesos en lo terme de la vila de Caldes de
Malavella, bisbat de Girona, com a principals i altres com a
fermances, a favor dels administradors de la confraria del
Santíssim Sagrament de la parroquial església del castell de
Llagostera, del mateix bisbat, amb promesa de millorar dins tres

Miquel Camós, pagès del terme de la vila de Caldes de Malavella, i Jeroni Camós, el
seu fill i hereu, també pagès del mateix lloc però ara habitant de Sant Miquel, venen a
Joan Vidal, sagristà de l'església parroquial de Sant Feliu del castell de Llagostera, en
tant que administrador major dels confrares d'aquesta església, i Antoni Rissech
Nualars, fuster, en tant que prepòsit de la confraria de l'il·lustríssim sagrament de la
mateixa església, un censal mort de 70 sous anuals per un preu de 70 lliures. Segueix
l'àpoca del preu de venda.
Els diners de la compra procedeixen de la lluïció, el passat 19 de març, d'un altre
censal mort que la confraria rebia de Sebastià Fonolleras, farmacèutic del castell de
Llagostera, corresponent a una pensió de 200 sous i un preu de 200 lliures.
Idioma: llatí

0000062301 1724 -

[Instància presentada per Miquel Camós, pagès del terme de la
vila de Caldes de Malavella, a Jaume Valmanya, pagès del
veïnat de Panedes del terme de Llagostera.]

Instància presentada per Miquel Camós, pagès del terme de la vila de Caldes de
Malavella, a Jaume Valmanya, pagès del veïnat de Panedes del terme de Llagostera,
referent al litigi que mantenen ambdós sobre la propietat d'una peça de terra,
anomenada "la sureda", que possiblement Miquel havia venut a Pere Buscarons,
negociant de Sant Feliu de Guíxols, el 26 d'agost de 1688 (27-10-1730). Segueix la
resposta de Jaume Valmanya (30-10-1730).
S'inclou un full amb diverses anotacions de Miquel Camós possiblement relacionades
amb aquest litigi (s.d.).
Idioma: català

0000062231 1730 -
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[Plet judicial entre Miquel Camós i Jaume Valmanya referent al
pagament d'un censal mort a la comunitat de preveres de
l'església parroquial de Sant Feliu de Guíxols.]

Plet judicial entre Miquel Camós i Jaume Valmanya referent al pagament d'un censal
mort a la comunitat de preveres i monjos de l'església parroquial de Sant Feliu de
Guíxols. Jaume Valmanya reclamava l'incompliment de la concòrdia signada el 23 de
setembre de 1703 entre, d'una banda, els cònjuges Miquel Camós i Caterina Esteva
Valmanya i, de l'altra, Ponç i Jaume Valmanya, avi i net, segons la qual, entre altres
coses, els primers s'obligaven a rellevar els segons del pagament del censal i la seva
redempció posterior (R.062229).
Idioma: castellà

0000062306 1730 -

Donació de 50 lliures barceloneses amb promesa de pagar fa
Miquel Camós, pagès de Caldes, a Agustí, son fill, per
contemplació de matrimoni. Ítem, definició de legítima i tots
drets fa dit Agustí al dit son pare.

Miquel Camós, pagès del terme de la vila de Caldes de Malavella, dona a Agustí, fill
d'aquell i Caterina Camós i Esteva, difunta, 50 lliures barceloneses, així com els diners
que Agustí ha guanyat mentre habitava a la casa del seu pare, corresponents als seus
drets de legítima. Aquesta donació es realitza a causa del matrimoni d'Agustí amb
Escolàstica, filla d'Esteve Ferrer i [Tosas], pagès de la vila de Caldes, i Estàsia Ferrer i
Geronès.
Segueix la definició de legítima d'Agustí a favor del seu pare.
Idioma: llatí

0000062297 1731 -

Lluïció d'un censal de preu 70 lliures barceloneses feta i firmada
per los obrers o administradors de la confraria del Santíssim
Sagrament de la parroquial església del castell de Llagostera, a
favor de Miquel Camós, pagès del terme de la vila de Caldes de
Malavella.

Joan Mundet i Vidal, sagristà de l'església parroquial de Sant Feliu del castell de
Llagostera, Jaume Vidal, pagès, i Raimon Barceló i Valmanya, artesà, ambdós de
l'esmentat terme, en tant que prepòsits i administradors de la confraria del Santíssim
Sagrament de la mencionada església, vulgarment dita "de la Minerva",  reconeixen a
Miquel Camós, pagès del terme de la vila de Caldes de Malavella, haver rebut 70 lliures
barceloneses corresponents a la redempció d'un censal mort de 70 sous anuals que els
mateixos Miquel i Jeroni Camós van vendre a la confraria l'11 de setembre de 1724.
Idioma: llatí

0000062209 1732 -

Donació feta i firmada per Miquel Camós, pagès de Caldes de
Malavella, i Jeroni, son fill, a favor de Caterina, llur [neta] i
germana respectiva, esposa esdevenidora de Josep Soler,
treballador de Santa Seclina. Ítem, la definició al peu.

Miquel Camós, pagès de la vila de Caldes de Malavella, i Jeroni Camós, fill i hereu de
Miquel, donen a Caterina, neta de Miquel i filla de Jeroni i Maria Collell, 63 lliures i
altres béns mobles corresponents al dot que aporta al matrimoni amb Josep Soler, jove,
treballador del lloc de Santa Seclina però oriünd de la vila de Tossa. Josep és fill de
Salvador Soler, treballador [difunt] de Tossa, i Francesca Soler i [Riey], la seva vídua
encara vivent.
Idioma: llatí
Segueix la definició de legítima de Caterina a favor de Miquel i Jeroni Camós.

0000062298 1734 -
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Capítols matrimonials fets i firmats per i entre Josep Camós,
jove, pagès de la vila de Caldes de Malavella, d'una part; i
Maria Anna Valls, donzella, de part altra.

Capítols matrimonials entre, d'una banda, Josep Camós, jove, pagès de la vila de
Caldes de Malavella, fill de Jeroni Camós, també pagès de l'esmentada vila, i Maria
Collell, cònjuges vivents; i, de l'altra banda, Maria Anna, filla de Pau Valls, pagès del
lloc de Montnegre, a la parròquia de Sant Mateu [de Montnegre], i Maria Bertran,
difunta.
Idioma: llatí i català

0000062146 1741 -

Lluïció feta i firmada per Salvador Falgueras, pagès del lloc de
Campllong, Maria Falgueras i Massa, sa filla, a favor de Jeroni
Camós i Josep Camós, son fill, tots dos pagesos del terme de la
vila de Caldes de Malavella.

Salvador Falgueras, pagès de Campllong, Maria Falgueras, la seva filla i hereva, i
Dalmau Massa, marit de Maria i pagès del mateix lloc, reconeixen a Jeroni Camós i
Josep Camós, pare i fill, ambdós pagesos del terme de la vila de Caldes de Malavella,
en tant que hereus de Miquel Camós, també pagès de l’esmentat lloc, haver rebut 50
lliures barceloneses.
Aquests diners corresponen a la redempció d’un censal mort de 50 sous anuals que
Antoni Ferrer, pagès difunt del veïnat de Panedes, com a principal, i Ponç Llambí, com
a fiador, van vendre a Magdalena, aleshores vídua de Pere Goytó, pagès de
Campllong, Gregori Goytó, el seu fill, i Margarida, muller d’aquest, l’11 de març de
1631. El 26 d’agost de 1688 Miquel Camós s’encarregà o assumí el pagament d’aquest
censal com a part del preu de compra d’una peça de terra que féu a Pere Buscarons.
Per altra banda, Dalmau Massa rebé el censal com a donació del seu pare, Pere
Massa, pagès de Caldes de Malavella, tal com consta en els capítols matrimonials
signats amb Maria Falgueras. Segueix la relació d’actes notarials que expliquen com el
censal arribà a mans de Pere Massa.
Idioma: llatí

0000062210 1744 -

Capítols matrimonials fets i firmats per i entre Francesc Ribas,
jove, pagès del terme de la vila de Tordera, d'una part; i Cristina
Camós, donzella del terme de la vila de Caldes de Malavella, de
part altra, tots del bisbat de Girona.

Capítols matrimonials entre, d'una banda, Francesc Ribas, jove pagès, fill de Josep
Ribas, també pagès del terme de Tordera, i Anna Roig, cònjuges vivents; i, de l'altra
banda, Cristina Camós, filla de Jeroni Camós, pagès del terme de la vila de Caldes de
Malavella, i Maria Collell, ambdós també vivents.
Idioma: català

0000062151 1752 -
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[Reclamacions adreçades, entre d'altres, a Agustí Camós,
pagès, per l'impagament d'un censal mort assignat a la causa
pia fundada per Francesc Dorca, canonge, en l'església de la
Seu de Girona.]

Joan Baptista Gelabert, causídic de Girona, en tant que procurador de l'administrador
de la causa pia fundada pels marmessors del difunt Francesc Dorca, canonge, en
l'església de la Seu de la dita ciutat, reclama el pagament d'un censal mort assignat a
aquesta causa pia. Agustí Camós, pagès, actuà com a fiador en la venda d'aquesta
renda el 31 de març de 1750 (14-01-1756). En el dors es troben anotats dos rebuts del
procurador conforme s'han pagat dues pensions del censal mort (1754 i 1760).
S'inclou una altra reclamació de l'impagament del censal realitzada, probablement, pel
mateix administrador de la causa pia (s.d.).
Idioma:català

0000062236 1754 1760-

Capítols matrimonials fets i firmats per i entre Salvi Forroll, jove,
pagès del lloc de Salitja, d'una; i Maria Àngela Camós i Matas,
viuda, de part altra.

Capítols matrimonials entre, d'una banda, Salvi Forroll, jove, pagès del terme i
parròquia de Salitja, fill de [...] Forroll i Maria Àngela i Martí, cònjuges difunts; i, de l'altra
banda, Maria Àngela Camós i Matas, vídua de Francesc Matas i Camós, pagès difunt
del veïnat de les Mates del terme i parròquia de la vila de Caldes de Malavella, i filla
d'Agustí Camós, també pagès del mateix veïnat, i Escolàstica Ferrer, ambdós vivents.
Idioma: llatí i català

0000062157 1762 -

Capítols matrimonials per i entre Miquel Maymir, jove
treballador, d'una part; i Esperança Camós, donzella, tots del
lloc de Llambilles, de part altra. E dos àpoques firmades per dit
Maymí a Josep Camós, son sogre.

Capítols matrimonials entre, d'una banda, Miquel Maymí, jove, treballador del veïnat de
Sant Cristòfol del terme i parròquia de Llambilles, fill de Joan Maymir, treballador del
mateix veïnat, i Anna Puig, cònjuges difunts; i, de l'altra banda, Esperança, filla de
Josep Camós, pagès i masover del mas Bartomeu de l'esmentat lloc, i Maria Anna
Valls, ambdós vivents.
Segueix una àpoca de Miquel Maymir segons la qual reconeix a Narcís Bosch, pagès
del veïnat de Llebrers del terme i parròquia de Cassà de la Selva, absent, i a Josep
Camós, pagès i masover del mas Bartomeu, haver rebut 100 lliures barceloneses,
juntament amb vestits i una caixa, corresponents a una part del dot d'Esperança (04-06
-1766).
Segueix una altra àpoca de Miquel Maymir segons la qual reconeix a Josep Camós,
pagès i masover del mas Ribot del veïnat de Verneda, situat en el terme i parròquia de
Cassà de la Selva, haver rebut 100 lliures barceloneses, corresponents a la part
pendent de pagament del dot d'Esperança (23-09-1769).
Idioma: català

0000062155 1766 1769-

Capítols matrimonials fets i firmats per i entre Salvi Camós,
pagès del terme de la vila de Cassà de la Selva, d'una; i
Magdalena, donzella del terme de dita vila, de part altra.

Capítols matrimonials entre Salvi Camós, jove pagès, fill de Josep Camós, pagès i
masover del mas Ribot del veïnat de la Verneda, situat en el terme i parròquia de la vila
de Cassà de la Selva, i Maria Anna Valls, cònjuges vivents; i, de l'altra banda,
Magdalena, filla de [... Vidal], pagès i masover del [mas Escach] del veïnat de [...].
Idioma:  català

0000062158 1771 -

11 12/09/2022



Arxiu Municipal de Llagostera

12 Fons patrimonials
059 Camós
Inventari detallat

Capítols matrimonials fets i firmats per i entre Joan Camps i
Andreu, jove, pagès del terme de la vila de Vidreres, d'una; i
Anna Maria Camós, donzella.

Capítols matrimonials entre, d'una banda, Joan Camps i Andreu, jove, pagès del terme
de la vila de Vidreres, fill de Joan Camps, pagès del mateix terme, i Maria Andreu,
cònjuges vivents; i, de l'altra banda, Anna Maria Camós, filla de Salvi Camós, pagès del
terme del castell de Llagostera, i Magdalena Vidal, ambdós també vivents.
Idioma:català

0000062161 1796 -

Capítols matrimonials fets i firmats per i entre Joan Bartí, jove,
taper del castell de Llagostera, d'una; i Francesca Camós,
donzella, d'altra.

Capítols matrimonials entre, d'una banda, Joan Bartí, jove, taper del castell de
Llagostera, fill de Salvi Bartí, treballador del dit castell, i Maria Mestres, cònjuges
difunts; i, de l'altra banda, Francesca Camós, filla de Salvi Camós, pagès del terme de
l'esmentat castell, i Magdalena Vidal, ambdós vivents.
Idioma: català

0000062162 1798 -

Debitori firmat per Salvi Camós, pagès del veïnat de Panedes,
terme del castell de Llagostera, a favor de Josep Roig, també
pagès del terme de la vila de Caldes de Malavella.

Salvi Camós, pagès del veïnat de Panedes, terme del castell de Llagostera, bisbat de
Girona, reconeix deure a Josep Roig, pagès del terme de la vila de Caldes de
Malavella, 51 lliures barceloneses que l'esmentat Josep li ha prestat sense interès.
Salvi Camós promet retornar-li aquesta quantitat l'últim dia de Carnestoltes de l'any
vinent.
Idioma:  català

0000062216 1807 -

Donació de 100 lliures barceloneses en premi de drets de
legítima firmades per Miquel Camós, pagès del veïnat de
Panedes, terme del castell de Llagostera, a favor de Josep
Camós, treballador del present castell, son germà. I definició de
dits drets de legítima firmada per dit Josep Camós, a favor del
relatat Miquel Camós, son germà.

Miquel Camós, pagès del veïnat de Panedes, situat en el terme del castell de
Llagostera, dona a Josep Camós, treballador de l'esmentat terme, el seu germà, 100
lliures barceloneses corresponents als seus drets de legítima. Miquel és el fill i hereu de
Salvi Camós, pagès difunt del mateix lloc, i Magdalena Vidal, la seva vídua encara
vivent.
Idioma: català

0000062165 1816 -

Capítols matrimonials firmats entre Antoni Pagès, jove,
treballador del lloc i parròquia de Sant Genís de Palafolls, d'una;
i Maria Camós, donzella del terme de la vila de Llagostera, de
part altra.

Capítols matrimonials entre, d'una banda, Antoni Pagès, jove, treballador de la
parròquia de Sant Genís de Palafolls, fill de Joan Pagès, també pagès del mateix lloc, i
Gertrudis Ribas, cònjuges vivents; i, de l'altra banda, Maria Camós, filla de Miquel
Camós, pagès del terme de la vila de Llagostera, i Rita Mir, ambdós també vivents.
Idioma: català

0000062166 1844 -
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Àpoca de mobles i altres coses firmada per Ponç Valmanya,
pagès del veïnat de Panedes, terme de Llagostera, a Margarida
Esteva, sa muller.

Ponç Valmanya, pagès del veïnat de Panedes, en el terme del castell de Llagostera,
reconeix a Margarida Esteva, la seva muller, haver rebut un conjunt de béns mobles
corresponents al dot que aportà al seu matrimoni. Segueix la relació dels béns que
Margarida traslladà a la casa o mas Valmanya-Panedes.
Idioma: llatí i català

0000062130 1672 -

[Arrendament del mas Caldas de Caldes de Malavella a favor
de Miquel Camós, pagès.]

Francesc Reig, pagès de Palafolls, Isidre Duran, pagès de Caldes de Malavella, i Josep
Brujats, pagès de Tordera, tots ells tutors i curadors dels fills de Jaume Caldas, pagès
difunt del terme de la vila de Caldes, arrenden a Miquel Camós, pagès també de
Caldes,  el mas Caldas durant 5 anys, començant a comptar a partir del dia de Nadal
passat.
Idioma:  català

0000062239 1703 -

[Rebut del representant del monestir de Sant Feliu de Guíxols a
favor de Miquel Camós corresponent al pagament de pensions
endarrerides d'un censal mort.]

El frare Bernat Bassas reconeix a Miquel Camós haver rebut 2 dobles que quedaven
pendents de les 6 dobles que va pagar en nom de Ponç Valmanya, de Panedes,
corresponent a un acord que s'arribà amb el monestir de Sant Feliu de Guíxols per la
liquidació de pensions vençudes d'un censal mort.
Segueix un llistat de pagaments que Miquel Camós realitzà en benefici de la casa d'en
Valmanya.
Idioma: català

0000062250 1703 -

Arrendament de l'heretat i terços del mas Caldas del terme de
la vila de Caldes de Malavella, fet i firmat per Feliu Collell del
Mas, pagès del castell de Llagostera, com a tutor del pubill,
Salvi Caldes, a favor de [Miquel] Camós, pagès del terme de
dita vila de Caldes.

Feliu Collell del Mas, pagès del castell de Llagostera, en tant que usufructuari dels béns
de Maria Anna Caldes, la seva muller, i com a tutor i curador de Salvi Caldes, menor
impúber, fill i hereu de Jaume Jordi Caldes, pagès difunt del terme de la vila de Caldes
de Malavella, arrenda a Miquel Camós, també pagès del dit terme, el mas Caldas
durant 5 anys, a comptar a partir del pròxim dia de Nadal. El preu de l'arrendament es
fixa en 750 lliures barceloneses, a raó de 150 lliures anuals.
Idioma:  català

0000062240 1706 -

Compte de les talles de l'any 1715: lo que ha pagat lo mas
Caldas lo dit any.

Llistat de les talles pagades pel mas Caldas des del febrer al desembre de 1715,
signada per Pere Matllo, en tant que jurat dels pagesos de Caldes de Malavella.
Idioma: català

0000062245 1715 -
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Certificatòria d'un debitori de 251 lliures, 14 sous, 6 diners
barcelonesos per Miquel Camós, pagès de Caldes de
Malavella, a Feliu Collell, del mas Pagès de Llagostera, fet i
firmat.

Miquel Camós, pagès i masover del mas Caldas del terme de la vila de Caldes de
Malavella, reconeix deure a Feliu Collell, del mas Pagès del terme del castell de
Llagostera, 251 lliures, 14 sous i 6 diners barcelonesos corresponents als preus dels
arrendaments del mas Caldas efectuats per Feliu a favor Miquel. Feliu Collell actuava
en tant que administrador dels béns de Salvi Caldas, pagès i propietari del mas
arrendat, i marit d'una filla de Feliu.
Idioma: llatí

0000062241 1717 -

Àpoca de 40 lliures barceloneses fa Pere Joan Joanet,
treballador de Llagostera, a Miquel Camós, pagès de Caldes.

Pere Joan Joanet, treballador del castell de Llagostera, reconeix a Miquel Camós,
pagès del terme de la vila de Caldes de Malavella, haver rebut 40 lliures barceloneses
corresponents al dot d'Elisabet, muller de Pere Joan, el pagament de les quals foren
promeses en un document notarial signat el 9 de febrer de 1717.
Idioma: llatí

0000062139 1718 -

[Àpoca dels administradors dels aniversaris comuns i misses
d’estaca de l’església parroquial de Llagostera a favor de
Miquel Camós, pagès de Caldes de Malavella, corresponent a
pensions degudes d’un censal mort.]

Llorenç Codolar, negociant del castell de Llagostera, en tant que procurador de
Francesc Casademunt, sagristà, Antoni Bou, domer de la domeria del Pi, i Guerau
Gotarra, domer de la domeria de Guix i Mata, tots ells administradors dels aniversaris
comuns i misses d’estaca de l’església parroquial de Sant Feliu del Castell de
Llagostera, reconeix a Miquel Camós, pagès de l’esmentat terme i ara habitant de la
vila de Caldes de Malavella, haver rebut 12 lliures i 2 sous barcelonesos: 10 lliures
corresponents a les pensions degudes d’un censal mort de 100 sous anuals dels anys
1723 i 1724; i les 2 lliures i 2 sous restants per les despeses de gestió efectuades per
Llorenç Codolar en cobrar les rendes degudes.
El censal mort fou venut a la comunitat eclesiàstica per Miquel Camós i Caterina Esteva
el 2 de setembre de 1692.
Idioma: llatí

0000062208 1720 -

Àpoca de 73 lliures, 14 sous barcelonesos feta i firmada per
Joan Gascons, pagès del terme del castell de Llagostera, i Pere
Gascons, son fill, a favor de Miquel Camós, també pagès del
terme de la vila de Caldes de Malavella.

Joan i Pere Gascons, pare i fill, pagesos del terme del castell de Llagostera, reconeixen
a Miquel Camós, pagès del terme de la vila de Caldes de Malavella, haver rebut 73
lliures i 14 sous barcelonesos corresponents a una part del dot de 336 lliures que havia
aportat Teresa, filla de Miquel, al matrimoni amb Pere Gascons.
Idioma: llatí

0000062295 1728 -
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Àpoca de 165 lliures barceloneses, vestits i caixa feta i firmada
per Pere Franquesa, treballador de Caldes, a favor de Miquel
Camós, pagès, son sogre.

Pere Franquesa, treballador de la vila de Caldes de Malavella, reconeix a Miquel
Camós, pagès i masover del mas Caldes, situat en el terme de l'esmentada vila, haver
rebut 165 lliures barceloneses corresponents al dot d'Estàsia Camós, filla de Miquel i
muller de Pere, tal com consta en un document notarial de debitori formalitzat el 13 de
març de 1707.
Idioma: llatí

0000062145 1738 -

[Notificació del batlle de la vila i terme de Caldes de Malavella a
Miquel Camós, pagès del dit terme, reclamant-li el pagament
d'un lluïsme.]

Antoni Poch, batlle de la vila i terme de Caldes de Malavella, a instància de Benet
Esteva i Escardó, procurador del monestir de Sant Feliu de Guíxols, notifica a Miquel
Camós, pagès del dit terme, que té un termini de 10 dies per pagar el lluïsme o
foriscapi a l'esmentat monestir corresponent a la permuta de peces de terra que efectuà
amb Jaume Valmanya, pagès del veïnat de Panedes, situat en el terme del castell de
Llagostera.
Idioma:: castellà

0000062232 1741 -

Àpoca feta i firmada per Josep Soler, treballador del castell de
Llagostera, a favor de Jeroni Camós i Josep, son fill, pagesos
de la vila de Caldes de Malavella, son sogre i cunyat respectius.

Josep Soler, treballador del castell de Llagostera, reconeix a Jeroni Camós i Josep, el
seu fill i hereu, pagesos de la vila de Caldes de Malavella, haver rebut 63 lliures
barceloneses que el dit Jeroni i Miquel Camós, el seu pare ja difunt, havien donat el 8
de desembre de 1734 a Caterina, en tant que dot pel seu matrimoni amb Josep Soler.

0000062299 1742 -

Àpoca de dot de 42 lliures, 6 sous barcelonesos a compliment
d'aquelles 336 lliures, firmada per Pere Gascons a favor de de
Jeroni Camós, masover del mas Caldes del terme de la vila de
Caldes de Malavella, bisbat de Girona.

Pere Gascons, pagès del terme del castell de Llagostera, reconeix a Jeroni Camós,
pagès i masover del mas Caldes del terme de la vila de Caldes de Malavella, haver
rebut 42 lliures i 6 sous barcelonesos corresponents a una part del dot de 336 lliures
barceloneses que Miquel Camós, pagès difunt, pare de Jeroni, havia donat a Teresa,
filla de Miquel i muller de Pere, tal com consta en els capítols matrimonials signats el 6
de febrer de 1709.
Idioma: llatí

0000062149 1749 -
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Àpoca [de] lluïció i cessió de 183 lliures, 1 sou, 6 diners firma lo
il·lustre capítol de monjos i beneficiats porcionaris de l'església
del monestir de Sant Pere de Galligants de Girona, a favor de
Josep Camós, pagès de Caldes de Malavella, i Anton Llorens,
pagès del veïnat de Panedes, parròquia del castell de
Llagostera.

El capítol dels monjos de l'església del monestir de Sant Pere de Galligants de Girona
[segueix la relació de noms i càrrecs] reconeix a Josep Camós, pagès de la vila de
Caldes de Malavella, i Antoni Llorens, pagès del veïnat de Panedes de la parròquia del
castell de Llagostera, haver rebut 183 lliures, 1 sou i 6 diners barcelonesos. 103 lliures
corresponen a la redempció d'un censal mort de 103 sous anuals que Joan Camós i el
seu fill, també dit Joan Camós, en tant que principals, i Miquel Camós, Salvi Llorens i
Jaume Llorens, en tant que fiadors, tots ells pagesos de l'esmentat veïnat, van vendre a
Narcís Soler, blanquer de Girona, el 9 de setembre de 1683; posteriorment, el 21 del
mateix mes i any, aquest censal fou llegat a l'administració dels aniversaris comuns i
misses d'estaca del monestir. Les restants 80 lliures, 1 sou i 6 diners serveixen per
pagar la condemna contra Vicenç Llorens, pare d'Antoni Llorens, en la causa judicial
incoada pel prior de Sant Pere de Galligants.
Idioma: llatí i català

0000062211 1753 -

Àpoca de dot de 122 lliures, 10 sous barcelonesos, caixa,
vestits i robes firmada per Francesc Ribas, pagès de la vila de
Tordera, a favor de Josep Camós, pagès de Caldes de
Malavella.

Francesc Ribas, pagès de la parròquia de la vila de Tordera, reconeix a Josep Camós,
pagès del terme de la vila de Caldes de Malavella, haver rebut 122 lliures i 10 sous
barcelonesos, així com la caixa, vestits i robes corresponents al dot de Cristina,
germana de Josep i muller de Francesc, tal com es prometé en els capítols
matrimonials signats el 13 d'agost de 1752.
Idioma: català

0000062302 1756 -

[Àpoca de dot de Joan Vac-llosera, pagès del terme de
Llagostera, a favor de Josep Camós, pagès de la vila de Caldes
de Malavella.]

Joan Vac-llosera, pagès del terme del castell de Llagostera, reconeix a Josep Camós,
pagès de la vila de Caldes de Malavella, haver rebut 120 lliures barceloneses que
Josep i Jeroni Camós, el seu pare, també pagès de l'esmentada vila, van donar a
Maria, filla i germana respectiva, en tant que dot del seu matrimoni amb Joan, tal com
consta en el capítols matrimonials signats el 25 de març de 1744.
Idioma: català

0000062154 1756 -

[Arrendament del mas Caldas de Caldes de Malavella a favor
de Miquel Camós, pagès.]

Margarida Caldas i Mundet, vídua de Salvi Caldas, pagès difunt del terme del castell de
Llagostera, arrenda a Josep Camós, pagès del terme de Caldes de Malavella, el mas
Caldas durant 5 anys, a comptar a partir del dia de Nadal de 1760.
Idioma: català

0000062242 1758 -
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[Definició de comptes entre, d'una banda, Jaume Camós, pagès
de Llambilles, i, de l'altra, Margarida Caldas Mundet i Jaume
Caldas, el seu fill, per l'arrendament del mas Caldas de Caldes
de Malavella.]

Josep Camós, pagès resident a Llambilles, d'una banda, i Margarida Caldas Mundet,
vídua, i Jaume Caldas, fill i hereu d'aquesta, pagès de Llagostera, de l'altra, defineixen
comptes pel que fa al període de temps que Jaume va exercir de masover del mas
Caldas.
Idioma:català

0000062244 1765 -

[Arrendament del mas Camós del veïnat de Panedes, situat en
la parròquia de Llagostera, a favor de Miquel Gibert, pagès de
Cassà de la Selva.]

Josep Camós, pagès de [Cassà] de la Selva, arrenda a Miquel Gibert, pagès també
d'aquesta vila, el mas Camós del veïnat de Panedes, situat en la parròquia de
Llagostera, durant 5 anys, a comptar a partir del dia de Nadal de 1769.
Idioma: català

0000062307 1768 -

[Rebut del prevere i domer de Llagostera a favor de Salvi
Camós, pagès de Panedes, corresponent a les despeses de
l'enterrament de la seva mare, Maria Anna Camós.]

Pere Bartomeu Sala, prevere i domer de Llagostera, reconeix a Salvi Camós, pagès del
veïnat de Panedes de Llagostera, haver cobrat totes les despeses de l'enterrament i
honres de la seva mare, Maria Anna Camós, que s'efectuà amb l'assistència de quatre
sacerdots.
Idioma: català

0000062260 1785 -

[Rebut a favor de Salvi Camós, pagès de Panedes,
corresponent al pagament d'un censal mort i la tasca
d'estimació del valor d'una casa.]

Pere Nesples, en nom de la comunitat de monjos de la vila de Sant Feliu de Guíxols,
reconeix a Salvi Camós, pagès de Panedes, haver rebut 1 lliura i 4 sous barcelonesos
corresponents a dues pensions d'un censal mort de 20 lliures que, en el moment de la
seva venda, tenia un preu de 125 lliures. A més, també li reconeix haver rebut 3 lliures i
15 sous per l'estimació que l'esmentat Pere Nesples realitzà d'una casa de 10
vessanes de terra.
Idioma: català

0000062249 1795 -

Àpoca feta i firmada per Joan Camps, pagès de la vila de
Vidreres, a favor de Salvi Camós, pagès de Panedes, a
compliment del dot d'Anna Maria.

Joan Camps, pagès de la vila de Vidreres, reconeix a Salvi Camós, pagès del veïnat de
Panedes del terme del castell de Llagostera, haver rebut 20 lliures barceloneses
pendents de pagament de les 200 lliures del dot d'Anna Maria, filla de Salvi i muller de
Joan Camps, tal com consta en els capítols matrimonials.
Idioma:  català

0000062164 1800 -

17 12/09/2022



Arxiu Municipal de Llagostera

12 Fons patrimonials
059 Camós
Inventari detallat

Àpoca [...] de 200 lliures feta i firmada per Joan Bartí, taper, a
favor de Salvi Camós, pagès, tots de Llagostera.

Joan Bartí, taper del castell de Llagostera, reconeix a Salvi Camós, pagès del veïnat de
Panedes del terme de l'esmentat castell, haver rebut 200 lliures barceloneses
corresponents al dot que Francesca, filla de Salvi i muller de Joan, aportà al seu
matrimoni, segons consta en els capítols matrimonials signats el 17 de febrer de 1798.
Idioma: català

0000062163 1802 -

[Rebuts corresponents a les despeses del plet judicial que
enfrontà Salvi Camós, pagès del veïnat de Panedes, situat en el
terme del castell de Llagostera, amb Salvador Casals, el
procurador de la comunitat de monjos del monestir de Sant
Feliu de Guíxols, incoat a la cort de Llagostera].

Quatre rebuts corresponents a les despeses del plet judicial que enfrontà Salvi Camós,
pagès del veïnat de Panedes, situat en el terme del castell de Llagostera, amb Salvador
Casals, el procurador de la comunitat de monjos del monestir de Sant Feliu de Guíxols,
incoat a la cort de Llagostera. Els rebuts són els següents:
- dos rebuts signats per Andreu Teixidor, advocat, a favor de Salvi Camós, de 15 lliures
(21-12-1807) i 7 lliures i 10 sous (31-05-1808), respectivament.
- un rebut signat per Tomàs Vidal, notari, a favor de Salvi Camós de 10 lliures, 2 sous i
6 diners (31-01-1808) i un altre del mateix notari a favor de Miquel Camós, fill de Salvi,
de 25 lliures (22-12-1812).
Idioma: català

0000062253 1807 1812-

[Rebut a favor de Salvi Camós, pagès del terme del castell de
Llagostera, corresponent a les despeses ocasionades per un
plet judicial amb la comunitat de monjos de Sant Feliu de
Guíxols.]

Jaume Bota, causídic, reconeix a Salvi Camós, pagès del terme del castell de
Llagostera, haver rebut 51 lliures barceloneses corresponents a les despeses pactades
per Salvi en el plet judicial que la comunitat de monjos i preveres de Sant Feliu de
Guíxols havia incoat a la cort de la vila de Caldes de Malavella contra Salvador Casals,
treballador d'aquesta vila.
Idioma: català

0000062254 1807 -

[Rebut a favor de Miquel Camós corresponent al pagament del
delme.]

Llorenç Vilallonga, col·lector, reconeix a Miquel Camós haver rebut 1 quartà i 8 "picots"
de mestall corresponent al delme del Marquès, així com 1 quartera, 2 quartans i 8
"picots" pertanyent al del monestir de Sant Feliu, procedents de la collita del 1836.
Idioma:  català

0000062247 1836 -

[Certificat de Narcís Camós indicant que en un determinat
paquet es troben documents antics de Jeroni, Joan i Miquel
Camós, datats des de 300 anys enrere en endavant.]

Idioma: castellà

0000062255 1875 1900-

[Enric Fontanals, de Sant Feliu de Guíxols, reconeix a Narcís
Camós, [de Santa Cristina d'Aro], haver rebut 180 pessetes
corresponents al preu d'una màquina de cosir.]

0000062256 1885 -
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[Rebuts]

-Rebut de la sastreria "Vídua de Rexach y sobrinos" de Girona per diverses peces de
roba (1895)
-Comptes de Damià Sala presentats a Narcís Camós amb el valor d'un escó, ferros i el
seu transport. (1898)
-Nota amb el segell estampat d'una farmàcia de Llagostera en què es troben escrites
les quantitats de determinats productes, firmada per Coris, veterinari(s.d.)

0000062257 1885 1900-

[Rebut de la contribució territorial del poble de [Santa Cristina]
d'Aro pagat per Narcís Camós.]

0000062246 1886 -

[Rebuts a favor de Narcís Camós corresponents a les despeses
pels enterraments de la seva mare i d'una filla.]

Tres rebuts a favor de Narcís Camós corresponents a les despeses de dos
enterraments: dos de Narcís Verdaguer per la seva filla (02-04-1892) i per la seva mare
(28-08-1892); i un altre de Josep Pujol per la cera utilitzada en aquest darrer funeral (s.
d.).

0000062261 1892 1892-

[Rebut de Joan Camós, veí de Panedes, corresponent a un
crèdit que li prestaren Llorenç i Pere Llavià, pare i fill.]

Joan Camós reconeix haver rebut de Gerard Llaurador 2.000 pessetes, corresponents
a un crèdit que Llorenç i Pere Llavià, pare i fill, van prestar a l'esmentat Joan Camós i
Narcís Camós, el seu nebot, veïns de Panedes.
Idioma: català

0000062308 1894 -

03 Documentació d'interés personal o familiar

Contrapàs llarg a la usança de la Selva.

Dos contrapassos manuscrits
Datació aproximada, dades extremes del fons

0000062264 1609 1889-

[Relacions de naixements de la família Camós.]

Tres documents en què es troben anotats 14 naixements de membres de la família
Camós: el primer compresos entre el 30 d'abril de 1772 i el 27 de maig de 1790 (8); el
segon des del 27 de març de 1838 i el 3 de maig de 1850 (4); i el tercer entre el 31 de
desembre de 1898 i el 31 d'octubre de 1901 (2).
Idioma: català i castellá

0000062262 1772 1901-

Clamors y lamentos de Santes Ánimas del Purgatorio0000062258 1800 1894-

Goig dels Gloriós Martir Sant Maurici0000062294 1800 1894-

[Sardana]

Sardana de 24 de curts per 70 de llargs. Sardana de 24 de curts per 55 de llargs.
Sardana de 29 de curts per 61 de llargs

0000062296 1800 1894-

Cobla en honra de Nostra Senyora de Farnés0000062309 1800 1894-
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[Certificat de la partida de bateig de Narcís (Salvador i Feliu),
nascut el 9 d'agost de 1842, fill de Feliu Camós, pagès de
Llagostera, i Teresa Salvador, oriünda de Romanyà de la
Selva.]

Certificat de la partida de bateig de Narcís (Salvador i Feliu), nascut el 9 d'agost de
1842, fill de Feliu Camós, pagès de Llagostera, i Teresa Salvador, oriünda de Romanyà
de la Selva, celebrat a l'església parroquial de Sant Feliu de Llagostera per Josep
Bonet, prevere i domer. Els avis paterns eren Miquel Camós, de Llagostera, i Rita Mir,
nascuda a Caldes de Malavella, vivents; i els materns Narcís Salvador, pagès de
Romanyà de la Selva, i Càndida Pla i Gelabert, originària de la parròquia de Caldes. Els
padrins són Narcís Salvador i Rita Mir.

0000062263 1842 -
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