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FITXA DE DESCRIPCIÓ. 
 
Codi de referència 
   
Codi país  CAT  Codi arxiu   SAMLM Codi 403 
 
Títol del fons  
 
CONFRARIA DE SANT PERE DEL BOSC 
 
Dates de formació  
 
[1593] - 1858 
 
Nivell de descripció  
 
Inventari 
 
Volum i suport      
 
2 capses. 
Paper  
 
Nom(s) del(s) productor(s)     
 
Confraria de Sant Pere del Bosc. 
 
Història de l´organisme/Biografia del productor  
 
Els orígens de la confraria són incerts a causa de la pèrdua de documentació, 
esdevinguda ja al segle XVII, quan s’informa que s’ha extraviat l’escriptura de 
fundació. Per la documentació conservada es poden fer estudis sobre la seva 
administració, finançament, patrimoni... que ens portarà a veure que es tracta d'una 
confraria de tipus gremial que, a més del control de l'accés als recursos, 
desenvolupava funcions assistencials, devocionals i festives. Així mateix, analitzant la 
documentació, observem que aquesta institució és anomenada alhora obreria i 
confraria; en el primer cas, cal suposar que igual que succeeix en la institució que 
administra Santa Cristina, hi ha un capgirament terminològic, degut a les seves 
funcions de tenir cura del seu patrimoni i de l’organització d’actes festius, si bé, per la 
seva funcionalitat assistencial – primerament a les necessitats de la població i 
posteriorment amb la donació de les rendes a l’hospital -, es podria considerar 
confraria, malgrat no tenir constància de si hi havia més membres llevat dels obrers i si 
aquests pagaven quotes anyals. 
 
En la història d’aquesta institució, un trasbals important serà quan l’any 1751 Carles III 
decreta les “Ordenanzas de Matrícula”, que suposarà la creació a Lloret del Gremi 
d’homes del mar. S’obligava a la inscripció en una sola matrícula de la mestrança, els 
pescadors i els mariners, apropiant-se dels béns i l’administració d’aquestes 
confrarires, sota el control de l’Intendent del Departament Marítim i del ministre de 
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marina de la Província. Això donarà lloc a que l’any 1774 la confraria de Sant Pere, de 
la mà del Rector i de l’Ajuntament – el seu síndic era Francesc Conill, nom que també 
apareix com administrador en aquesta institució i a Santa Cristina -, iniciïn accions 
presentant expedients a l’Alcalde del Mar y prohoms del gremi esmentat a més de a 
l’Intendent General per que els fossin restituïts els seus béns i els de la confraria de 
sant Elm. Argumentaven que no formaven part d’un gremi sinó que, des de sempre, la 
confraria de Sant Pere del Bosc i la de Sant Elm estaven formades per persones 
devotes fossin o no matriculats i que les propietats de Sant Pere pertanyien a la 
capella i en cap cas als mariners, pescadors o mestrança, essent el Comú i el Rector 
de Lloret els Patrons i Protectors. Finalment, el govern va fallar al seu favor, retornant 
el llibre d’administració, els joiells, robes i diners, i es va formar un gremi de matriculats 
per separat, sense barreja d’oficis. 
 
A les diferents lleis de l’Estat que al llarg del s. XIX van voler desproveir dels privilegis 
a aquestes institucions, a la manca d’una matrícula unida i d’un gremi ben organitzat, 
es deu la desaparició d’aquesta confraria i la pèrdua de les seves propietats arrel de la 
desamortització. Com molts gremis i confrarires relacionats amb l’activitat marítima, 
amb la seva desfeta es van constituir en associacions que perdien totalment el 
caràcter religiós i que començaren a representar els diferents grups que, amb diferents 
interessos, es trobaven en el sector, naixent així els pòsits de pescadors, societats 
obreres, montepios, etc. En el cas de Lloret, no serà fins l’any 1922 que es tindran 
notícies amb la creació de la “Sociedad Mútua la Trenyina”. 
 
L’administració era portada per quatre administradors, anomenats també “obrers”, que 
igual que l’Obreria de Santa Cristina, tenien cura del manteniment i administració dels 
seus béns i d’organitzar la festa del seu Sant Patró. L’elecció d’aquests es realitzava, 
igual que amb els obrers de Santa Cristina i de l’Hospital, a sort de rodolins, o sia, per 
insaculació. Dels membres que la conformaren en podem saber els noms de quins 
foren obrers per la comptabilitat, on apareixen cognoms ja trobats a la documentació 
de Santa Cristina, com Conill i Botet, entre altres, que donen compte que el llinatge 
familiar en l’ostentació de càrrecs s’estenien a les diferents institucions laiques locals. 
L’administració de la confraria era reglamentada en el consell de la universitat on 
bàsicament establien com hauria d’efectuar-se l’elecció d’obrers, la necessitat que hi 
hagués un ermità a Sant Pere, i de fer un inventari dels seus béns i dipositar-los en 
una caixa tancada de la qual cada obrer en tenia una clau. Malgrat això, al s. XVIII 
aquesta institució era força desorganitzada, segons consta al “Reglamento de 
Navegación y Pesca”: 
 

“A vista del inordinado modo con que hasta ahora ha corrido esta Matrícula en las 
Elecciones de Oficios, y Manejo de sus intereses contra lo expresamente 
mandado por S.M., y universal practica; dispuse recoger en el Arca el dinero que 
hallè esparcido en distintas partes; y di las demàs providencias necesarias para 
que formasen estos Matriculados el Cuerpo, ò Gremio Separado, que prescriben 
las Reales Ordenanzas bajo la inspección de su Ministro, y Subdelegado, únicos 
Jueces de ellos, y de las Elecciones, manejo de caudales, y demás ocurrencias; y 
en estos términos se encarga al ministro principal, no tolere por pretexto alguno, 
renazca el anterior desarreglo, ni que se gaste cantidad alguna, sino en legítimos 
fines y con su aprobación”. 

 
La principal font de finançament provenia de les captes, del dret de la pesca pagat per 
la confraria de Sant Romà i dels rendiments dels seu patrimoni: arrendament de les 
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terres, pagaments de l’ermità, venda de suro i de vi, censals, i la caldera de tints 
situada en una casa al centre del poble. 
 
Les despeses més corrents eren l’oli pagat a la confraria del Santíssim per l’encesa del 
Corpus, la cera, les atxes per les processons, el llagut per anar a la processó la diada 
de Santa Cristina, per la funció religiosa de la festa de Sant Pere, i per l’hospital de 
pobres de la vila, donat que la confraria “no tiene conocido objeto limitándose a la 
celebración de una misa cantada al año resultando haberse en otras èpocas aplicado 
para subvenir necesidades de los vecinos de la propia villa” i fou el mateix poble de 
Lloret que sol·licità al bisbat d’aplicar les rendes de Sant Pere al dit hospital. A part 
d’aquestes despeses corrents n’hi havia d’altres de manteniment del seus béns, com 
la conservació del que anomenen la botiga de Sant Pere (situada al mateix lloc que la 
caldera de tints), dorar el tabernacle i el retaule, conservació dels boscos i, com a 
extraordinària, la construcció de la capella i un nou retaule a l’església parroquial. 
 
Arrel de les lleis de desamortització del s. XIX va desaparèixer aquesta confraria i les 
seves propietats, que passaren a mans de l'indiano lloretenc Nicolau Font. 
 
Història arxivística  
 
Aquest fons documental es conserva en aquest servei d'arxiu municipal, on va arribar 
barrejat amb la documentació de l'hospital. En una primera intervenció arxivística, es 
va classificar la documentació d'acord amb un antic inventari de l'any 1848, creant-ne 
una secció amb personalitat pròpia. 
 
DOCUMENTACIÓ DE SANT PERE DEL BOSC  
Segons inventari de 1848 (st 38.75.12) 
 

- Un llibre amb cobertes de pergamí que conté els comptes de diferents 
administracions i separadament les de Salvador Surís i Martirià Bover. 

- Un lligall que conté el trasllat d’una causa seguida al jutjat de Blanes i un acord 
pres per l'Ajuntament per a l’administració de la capella de Sant Pere del Bosc. 

- Un lligall que conté set peces que són les comptes de diferents 
administracions. 

- Un lligall que conté tres peces que són una renúncia feta pels obrers de St. 
Pere del Bosc, un emplaçament de la Reial Audiència, i una memòria dels 
comptes que devien aquests obrers a Josep Rovira, Notari. 

- Un lligall que conté quatre escriptures de creació de censals a favor de St. Pere 
del Bosc, dos contractes per a la construcció d’un altar i retaule de St. Pere a 
l’església parroquial de Lloret. 

- Un lligall que conté cinc escriptures d’arrendament de l’heretat de St. Pere del 
Bosc i una concòrdia per a cuidar la capella.  

- Un lligall que conté onze peces corresponents a un expedient hagut entre els 
gremi d’homes del mar i l'Ajuntament de la vila de Lloret sobre l’administració 
dels bens de l’ermita de St. Pere. 

- Un lligall que conté nou escriptures o títols de propietats, una capbrevació, i 
una sentència arbitral, tot pertany a St. Pere, i a més, una llicència de l’ordinari 
per a vendre una finca, una concòrdia amb Joan Pons masover i una nota per 
l’afitament de certa peça de terra que delimita amb Mateu del Vilà. 

- Un lligall petit que conté els rebuts de diferents administracions de St. Pere. 
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Posteriorment, la senyora Montserrat Sala i Vila, en va fer un inventari molt més 
detallat, però procurant conservar aquesta mateixa estructura. 
 
A finals del mes de juliol de 2009, en trobar-se diferents anomalies referides a la 
descripció i identificació d’aquest fons, es va optar per repassar cadascuna de les 
unitats documentals i assignar-li una nova numeració topogràfica. En aquesta nova 
descripció es va preferir individualitzar i identificar cadascuna de les unitats 
documentals, tot i que amb aquesta mesura la descripció de l’any 1848 quedava força 
més desdibuixada. No obstant això, aquesta individualització ens permetia una millor 
identificació dels documents. Es va conservar, però, el quadre de classificació. 
 
Com a d’altres confraries, el volum documental conservat no és massa voluminós, 
comprenent des de finals del s. XVI fins al 1857 – quan va patir la desamortització -, 
amb buits cronològics. Anteriorment al s. XVIII en tenim constància de la documentació 
bàsicament per les còpies notarials que es van haver d’efectuar per iniciar l’expedient 
de restitució dels béns apropiats pel Gremi de la Matrícula. Les causes de la 
desaparició del documentació original cal trobar-les, com a Santa Cristina, en que era 
costum que els administradors tinguessin en poder seu els llibres, traspassant-los al 
nou paborde elegit un cop cessaven del seu càrrec, i que no cedissin tota la 
documentació per oblit o perquè es perdés, si bé en el cas d’aquesta institució cal 
afegir-hi el factor negatiu d’ésser bastant desorganitzada. També, a l’igual que Santa 
Cristina, va patir les lleis desamortitzadores del s. XIX i documents original del 
patrimoni van ser enviats a la “Junta de venta de bienes nacionales” fent-se a vegades 
còpies d’aquests i d’altres no. 
 
 
Dades sobre l’ingrés  
 
 
 
 
Abast i contingut informatius  
 
Les seccions resultants d’aquest fons documental són les següents: 
 
ADMINISTRACIÓ: 
Conformada per les sèries d’organització i determinacions, on s’inclou dues còpies que 
es van efectuar de les determinacions que el consell de la Universitat va prendre en 
diferents dates sobre l’administració d’aquesta confraria i l’administració dels seus 
béns, una concòrdia entre obrers i masover sobre la conservació de les terres de Sant 
Pere, i una còpia de la renúncia dels obrers del ciri de Sant Pere del Bosc del dret que 
en tenien els pescadors de Lloret. 
 
Les següents sèries, els plets, inclou part de la memòria que es va remetre a 
l’Intendent de la Marina per la restitució dels béns on s’hi van incloure expedients de 
informació de testimonis, requeriments i notificacions així com la resposta d’aquest 
estament. Així mateix, forma part d’aquesta sèrie la peça documental de trasllat de 
causa seguida al Jutjat de Blanes en reclamació del pagament d’un censal. 
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PATRIMONI: 
Format per les sèries d’adquisicions, d’arrendaments i de construcció i manteniment. 
La primer sèrie inclou els expedients de compra – venda de peces de terra sites als 
voltants de Sant Pere del Bosc fetes al s. XVIII i XIX, en els quals hi trobem no sols 
l’escriptura pròpiament dita de compra – venda sinó també, en el cas de que existeixin, 
les escriptures d’encarregament censal i lluició d’aquest i de l’anterior compra – venda. 
Un altre document que trobarem serà la donació de terres. Els arrendaments de terres 
s’efectuaren principalment al s. XVIII. 
 
Dins la sèrie de construcció i manteniment trobem la còpia d’un acte de capitulació que 
es signen amb els mestres de cases per la construcció d’una capella a l’església 
parroquial sota la invocació de Sant Pere. 
 
COMPTABILITAT: 
Secció que la conformen la sèrie de comptes, rebuts de pagament, censals i fonts de 
finançament. Les sèries de comptes es conserva dels anys 1759 al 1777 i 
posteriorment de l’any 1820 al 1836; mentre que de la sèrie dels rebuts hi ha força 
més buits cronològics. Pel que fa als censals, foren creats entre 1749 i 1776; i 
finalment, la sèrie de finançament inclou els documents de cessió de les rendes de 
Sant Pere del Bosc a l’Hospital, la donació del cobrament de l’amortització d’un crèdit, 
els expedients creats per la recol·lecció i venda del suro, que també s’aplicava a 
l’hospital de Lloret, i finalment un acta del notari Rovira on detalla totes les actes 
notarials que ha redactat per l’obreria de Sant Pere i quin import se li deu de 
cadascuna d’elles, reclamant el seu pagament. 
D’aquesta sèrie és important destacar dos documents generats per la diòcesi sobre 
l’aplicació de les rendes que se n’obtinguin a favor de l’hospital de pobres, datats el 
1694 i el 1836, que ens mostraria una de les funcions de tota confraria, l’assistència a 
malalts i finançament d’hospitals, i seria lògic que una població com Lloret de tradició 
pesquera, una de les fonts de finançament de l’hospital provingués de les rendes 
d’aquesta institució. 
 
 
Avaluació, tria i eliminació  
 
No s’ha fet avaluació i tria. 
 
Increments  
 
No es previst que hi hagi nous ingressos. 
 
Sistemes d’organització  
 
La documentació és encapsada i es troba en bones condicions de conservació. 
 
Condicions d’accés  
 
La documentació d’aquest fons és d’accés públic, mentre es mantingui en bon estat de 
conservació. 
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Condicions de reproducció  
 
Per motius de protecció i conservació, no es permet la seva reproducció. 
 
Llengua i escriptura  
 
Llatí, català i castellà. 
 
Característiques físiques i requeriments tècnics (C onservació)  
 
La documentació es conserva en dipòsits condicionats a una temperatura de 18º C. i a 
una H.R. del 60%. 
 
Instruments de descripció  
 
Hi ha un inventari, en suport paper, que es troba disponible a la biblioteca auxiliar de 
l’arxiu. Tanmateix, l’inventari també es pot consultar a través d’una base de dades 
informàtica. 
 
Existència i localització dels originals  
 
Existència i localització de còpies  
 
Unitats de descripció relacionades  
 
Bibliografia  
 
DOMÈNECH MONER, JOAN  Lloret de Mar. Ed. Diputació de Girona/Caixa de Girona. 
1992. 
 
SALA i VILA, Montserrat. Les associacions religioses de laics: l’obreria de Santa 
Cristina i les Confraries de Sant Pere i Sant Elm. Estudi i tractament dels seus fons 
documentals. Inèdit. Treball de Màster d’Arxivística. UdG. 1996. 
 
ZALDIVE, Manuel Reglamento de navegación i pesca del año 1773 de la província de 
Mataró. Arenys de Mar. Confradia de pescadores, 1984. 
 
Notes  
 
Autoria i fonts  
 
Inventari realitzat per Montserrat Sala i Vila. 
Revisat el juliol de 2009 per Joaquim Daban i Massana. 
 
Regles i convencions  
 
Data(es) de la (es) descripció(ns)  
 
Maig – Octubre 1996 
Juliol 2009. 
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RELIGIOSOS: CONFRARIA DE SANT PERE DEL BOSCFONS

ORGANITZACIÓ, DETERMINACIONSSUBSECCIÓ

SIG.SIST

DATAASSUMPTE

Inventari del Servei d´Arxiu Municipal de Lloret de Mar
403.1.1.

ADMINISTRACIÓSECCIÓ

SIG. TOP

  Servei d'Arxiu Municipal

1597 (1773)

Acte de renúncia dels obrers del ciri de S. Pere del Bosc del dret
en lo ciri tenien los Pescadors de Lloret a favor de la capella de
Sant Pere.. . .

86.28.14

1662

Concòrdia entre obrers i masover Jaume Pons sobre conservació i
manteniment de Sant Pere.. . .

86.29.15

1594 (?)

Concòrdia per a tenir cura de la capella de Sant Pere. (no es tracta
de Concòrdia, sinò d'una Advertència).. . .

86.29.6

1593 - 1694

Còpia de determinacions del consell de la vila. . .

86.30.14

1597 - 1604

Testimoni de les determinacions del consell de l'Ajuntament sobre
administració de l'obreria i conservació dels seus béns.. . .

86.28.9

1



RELIGIOSOS: CONFRARIA DE SANT PERE DEL BOSCFONS

PLETSSUBSECCIÓ

SIG.SIST

DATAASSUMPTE

Inventari del Servei d´Arxiu Municipal de Lloret de Mar
403.1.2.

ADMINISTRACIÓSECCIÓ

SIG. TOP

  Servei d'Arxiu Municipal

1774

Auto de notificació a l'alcalde de mar i prohoms del gremi de la
matrícula d'un memorial presentat per Francisco Conill per
reintegrar els béns propietat de l'Obreria de Sant Pere i de Sant
Telm.. . .

86.29.7

1774

Auto de requeriment de la restitució de béns propietat de l'Obreria
de Sant Pere i la seva capella que se n'havia apropiat el gremi de
la matrícula. (2 còpies). (2 còpies). .

86.29.9

1773

Carta del comissari de Mataró donant resposta a la reclamació de
l'obreria.. . .

86.29.10

1773

Còpia autèntica de la Informació de testimonis rebuts a instància
del rector, regidors i síndic procurador de la vila de Lloret. . . .

86.29.8

1773

Còpia de l'escriptura de poders atorgat als obrers de Sant Pere del
Bosc.. . .

86.29.12

1773

Còpia del decret original del Ministeri de Marina.. . .

86.29.11

1745 (1773)

Plet entre els homes del mar i el comú. Còpia de carta
d'establiment que es fa a favor de Salvador Surís. . .

86.29.14

1784 - 1785

Plet que interposa la parròquia de Lloret i els obrers de Sant Pere
del Bosc contra Francesc Jalpí (a) Basart, pel cobrament del
ribatge.. . .

86.29.13

ca. 1770

Sol·licitud de providència de J. Bta. Botet, alcalde.. . .

86.30.16

1817

Trasllat d'una causa seguida al Jutjat de Blanes de reclamació del
pagament de la pensió d'un censal.. . .

86.28.8

2



RELIGIOSOS: CONFRARIA DE SANT PERE DEL BOSCFONS

ADQUISICIONSSUBSECCIÓ

SIG.SIST

DATAASSUMPTE

Inventari del Servei d´Arxiu Municipal de Lloret de Mar
403.2.1.

PATRIMONISECCIÓ

SIG. TOP

  Servei d'Arxiu Municipal

1743 (1756 /

Donació tros de terra feta i firmada per Narcís Sala i Espígol i
Gaspar Sala i Maig. (2 còpies). .

86.30.1

1742 (1773)

Escriptura de venda perpètua d'un tros de terra de Narcís Sala i
Espígol i Gaspar Sala i Maig.. . .

86.29.16

1857

Expedient de venda perpètua de peça de terra boscosa i
muntanyosa a favor dels obrers de l'ermita de Sant Pere del
Bosc.. . .

86.30.4

1742 (1755)

Expedient de venda perpètua de tros de terra dels tutors de Joan
Camps.. . .

86.29.17

1745 (1773)

Venda de terra de Josph Gibert de Blanes.. . .

86.30.2

3



RELIGIOSOS: CONFRARIA DE SANT PERE DEL BOSCFONS

ARRENDAMENTSSUBSECCIÓ

SIG.SIST

DATAASSUMPTE

Inventari del Servei d´Arxiu Municipal de Lloret de Mar
403.2.2.

PATRIMONISECCIÓ

SIG. TOP

  Servei d'Arxiu Municipal

1749 (1773)

Acte d'arrendament a favor de Joan Brugadas Pages.. . .

86.29.4

1717 (1773)

Acte d'arrendament d'heretat o casa a favor de Miquel Pons pagès
de Lloret.. . .

86.29.1

1741 (1773)

Acte d'arrendament heredat a favor de Francisco Ramon de
Blanes i còpia de les condicions d'arrendament.. . .

86.29.3

1721

Acte d'arrendament heredat a favor Jaume Llorens. . .

86.29.2

1773

Arrendament heredat a favor Pere Brugada.. . .

86.29.5

4



RELIGIOSOS: CONFRARIA DE SANT PERE DEL BOSCFONS

CONSTRUCCIÓ I MANTENIMENTSUBSECCIÓ

SIG.SIST

DATAASSUMPTE

Inventari del Servei d´Arxiu Municipal de Lloret de Mar
403.2.3.

PATRIMONISECCIÓ

SIG. TOP

  Servei d'Arxiu Municipal

1778

Acte de Capitulació feta amb Joan Illas esculptor de la vila de
Blanes sobre la construcció y fabrica del Retaule que novament
s'ha de construir ala capella.. . .

86.28.22

1833

Acte per fixar termes d'un tros de terra de Bonoso Bernat.. . .

86.30.5

1625 (1773)

Concòrdia d'una peça de terra boscosa deixada en herència per
l'ermità.. . .

86.30.3

ca. 1830

Pactes que pretenen los Administradors de la Confraria de Sant
Pere de las pessas de terra que se donen a Sant Pere del
Bosc.. . .

86.30.15

1831

Relació d'experts per a l'atermenament d'un trós de terra de
Bonoso Bernat.. . .

86.30.6

1634 (1773)

Transupto del acte de Capitulació feta amb Antoni Vivó i Valentí
Soteres Mestres de Casas de la Vila de Blanes sobre la fabrica de
una capella sots invocació del Honrós Sant Pere Apostol que se
havia de construir en la Iglesia Parroquial de St. Romà de la dita

86.28.21
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RELIGIOSOS: CONFRARIA DE SANT PERE DEL BOSCFONS

COMPTESSUBSECCIÓ

SIG.SIST

DATAASSUMPTE

Inventari del Servei d´Arxiu Municipal de Lloret de Mar
403.3.1.

COMPTABILITATSECCIÓ

SIG. TOP

  Servei d'Arxiu Municipal

1820 - 1821

Comptes Confraria. . .

86.28.10

1828 - 1830

Comptes Confraria. . .

86.28.11

1830 - 1833

Comptes Confraria. . .

86.28.12

1833 - 1836

Comptes Confraria. . .

86.28.13

1758 - 1777

Comptes Confraria (s'inclou carta de Francesc Conill). . .

86.30.8
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RELIGIOSOS: CONFRARIA DE SANT PERE DEL BOSCFONS

REBUTSSUBSECCIÓ

SIG.SIST

DATAASSUMPTE

Inventari del Servei d´Arxiu Municipal de Lloret de Mar
403.3.2.

COMPTABILITATSECCIÓ

SIG. TOP

  Servei d'Arxiu Municipal

1780

Àpoca firmada per J. Illas, esculptor de Blanes, a favor dels
Obrers. . .

86.28.23

1668

Rebuts liquidació pagaments i correspondència. . .

86.28.1

1800 circa

Rebuts liquidació pagaments i correspondència. . .

86.28.3

1773 / 1797

Rebuts liquidació pagaments i correspondència / Per anys. . .

86.28.2

1802 / 1808

Rebuts liquidació pagaments i correspondència / Per anys. . .

86.28.4

1813 / 1820

Rebuts liquidació pagaments i correspondència / Per anys. . .

86.28.5

1821 / 1830

Rebuts liquidació pagaments i correspondència / Per anys. . .

86.28.6

1833 / 1837

Rebuts liquidació pagaments i correspondència / Per anys. . .

86.28.7
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RELIGIOSOS: CONFRARIA DE SANT PERE DEL BOSCFONS

CENSALSSUBSECCIÓ

SIG.SIST

DATAASSUMPTE

Inventari del Servei d´Arxiu Municipal de Lloret de Mar
403.3.3.

COMPTABILITATSECCIÓ

SIG. TOP

  Servei d'Arxiu Municipal

1776

Censal venut i creat per Salvador Cortes, teixidor de lli. . .

86.28.19

1749

Creació de censal de Joseph Gibert, mestre d'aixa de Blanes.. . .

86.28.18

1749

Creació de censals de Esteve Hostench, blanquer de Blanes. . .

86.28.17

1781

Encarregament d'un censal de Josep Vilar, pagès, Antoni
Fontlledosa, pares i fill, traginers, a favor de Salvador Cortés.. . .

86.28.20
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RELIGIOSOS: CONFRARIA DE SANT PERE DEL BOSCFONS

FONTS DE FINANÇAMENTSUBSECCIÓ

SIG.SIST

DATAASSUMPTE

Inventari del Servei d´Arxiu Municipal de Lloret de Mar
403.3.4.

COMPTABILITATSECCIÓ

SIG. TOP

  Servei d'Arxiu Municipal

1774

Deutes a J. Rovira, notari de Lloret. . .

86.28.16

1789 - 1796

Donació de 420 lliures barceloneses firmada per Joaquim Parés,
mariner a favor dels administradors de la capella de Sant Pere, de
la parròquia de Sant Romà. Inclou un plec, a tamany quartilla, de la
cessió que fa Josep Vallmanya amb l'obligació de l'Administració

86.30.7

1850

Expedient de recol·lecció i venda del suro.. . .

86.30.9

1852

Expedient de recol·lecció i venda del suro.. . .

86.30.10

1854

Expedient de recol·lecció i venda del suro.. . .

86.30.11

1856

Expedient de recol·lecció i venda del suro.. . .

86.30.12

1858

Expedient de recol·lecció i venda del suro.. . .

86.30.13

1836

Providència de la Diòcesi perquè les rendes de Sant Pere passin a
l'Hospital.. . .

86.28.15
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