
SIGNATURA DATASIG.SIS. DESCRIPCIÓ

INVENTARI FONS CASTELLARNAU

CRONOLOGIA 1608-1866

1 18161.1.1. Arrendament de la mola d'Àreu a Francesc Ballart.

18471.1.1. Venda entre Josep Balaña de Llavorsí i Anton Prats d'una peça de terra.

18441.1.1. Venda perpètua firmada per Francesc Palau de Llavorsí a favor de Josep 
Anton de Castellarnau d'una casa, i dos peces de terra a la Comella pel preu 
de 306 lliures, 18 sous i 10 diners.

18151.1.1. Venda entre Anton Sanmarti de la Pobla de Segur i Josep Arasté d'una casa.

18131.1.1. Venda perpètua firmada per la Universitat de la vila de Tírvia a favor de JA 
Castellarnau d'uns horts de la mola.

18401.1.1. Venda perpètua d'una casa, era i vinya del Bidoy a favor de Josep Anton de 
Castellarnau.

17541.1.1. Arrendament entre Teresa de Castellarnau i Bernardí Saboya del  molí fariner 
d'Àreu, 1754.

18181.1.1. Josep Anton de Castellarnau  agraït per la cura que ha tingut d'una casa de la 
seva propietat Maria Janot d'Alins, donzella i cunyada seva,  li cedeix la casa 
en qüestió situada al costat del batedor d'Alins.

17861.1.1. Pere Joan Balaña, pagès de Llavorsí deu  a JA Castellarnau 33 lliures, 8 sous i 6 
diners, per això es veu obligat a vendre una casa a Llavorsí al carrer de la 
Capella, casa de Perot.
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1 17751.1.1. Arrendament entre Maria de Castellarnau i Magriña i Joan Baptista Ferrando 
d'Alins de totes les terres per 5 anys.

17741.1.1. Contracte de venda de ferro feta als senyors Anton Bufala de Bellvis a Josep 
Llorens de la Pobla de Segur, Pere Pastoret de Berbens i Anton Gaya per 
Maria de Castellarnau i Magriña.

18551.1.1. Venda a carta de gràcia entre Baptista Balaña i Josep Anton de Castellarnau 
d'una peça de terra a Llavorsí per 214 lliures, 10 sous.

18051.1.1. Comptes passats entre Bonaventura Saboya y Don Josep Anton de 
Castellarnau de tots els productes i despeses corresponents a cadascun de la 
mola que posseeixin mitgenamen en lo poble d'Àreu del dia 6-9-1801 fins a 23-
7-1805.

17981.1.1. Debitori de Ventura Saboya del blat arrendat.

18241.1.1. Venda perpètua de diferents possessions situades al terme de Llavorsí 
firmada per Anton Embernada de Llavorsí i Joan Francesc Carrera a favor de 
JA de Castellarnau.

17951.1.1. Poder d'Antònia de Castellarnau a favor de Francesc Pi i altres.

17851.1.1. Poder de Maria de Castellarnau Magriña i JA de Castellarnau a favor de 
Francesc Pi i Castellarnau de Llavorsí.

1774-17861.1.1. Arrendament de JA de Castellarnau a Bonaventura Saboia d'un molí de la 
mola d'Àreu. 8. Donació de JA de Castellarnau a favor de Maria Janer d'una 
casa.
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1 17871.1.1. Acta de venda a carta de gràcia firmada per Miquel Joan Pau i Rita Paude 
Llavorsí  a favor de JA Castellarnau, d'una casa per 75 lliures.

17871.1.1. Acta de venda a carta de gràcia firmada per Blai Vinos de Llavorsí  a favor de 
JA Castellarnau d'una casa.

17601.1.1. Arrendament entre Carles de Castellarnau i Jaume Balanyà d'un molí fariner a 
Tírvia.

18241.1.1. Venda perpètua d'una casa de Jaume i Teresa Albert de Vilamitjana a favor de 
JA Castellarnau per 538 lliures, 7 sous, 2 diners.

17571.1.1. Arrendament entre Carles de Castellarnau, Josep i J.F. Arie de pastures, carbó 
i ferro.

18321.1.1. Cessió d'una casa d'Anton Bormiquel a favor de Josep Anton de Castellarnau.

18411.1.1. Venda perpètua d'una meitat de casa firmada per Bonaventura Bonet a favor 
de JA Castellarnau per 150 lliures.

18441.1.1. Acta de possessió de la casa de Miquel Joan Pau i Rita Pau d'una casa a favor 
de Josep Anton de Castellarnau.

18071.1.1. Venda a carta de gràcia d'Anton i Joan Rosso a favor d'Antònia de 
Castellarnau d'una peça de terra.
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2 17041.1.2. Acta de facultat de lluir dos censals fet i firmat per Lluis  Gironès i Magdalena 
Gironès a favor de Josep de Castellarnau per 200 lliures i pensió de 10 lliures.

17111.1.2. Censal fet i firmat per Jaume Cardos a favor de Bernadí de Castellarnau de 
200 lliures i 20 de pensió.

1688-17021.1.2. Violaris i censals del rector de la Bastida de Sort, Bernadí de Castellarnau.

1688-17101.1.2. Violaris  de Josep de Castellarnau, rector de la Bastida de Sort.

1608-18161.1.2. Censals.

17061.1.2. Venda original de cens feta i firmada per Josep Ramoneda i Montaner i 
Andreua Ramoneda a favor de Josep de Castellarnau pel preu de 140 lliures i 
pensió de 7 lliures.

16081.1.2. Censal del Bisbat d'Urgell firmat per Pere Grau d'Alins a favor de Bernardí de 
Castellarnau de 2 lliures, 10 sous de censal a la causa pia de Ribera.

17111.1.2. Censal del bisbat d'Urgell firmat  per Jacob Carles de Llessui a favor de Bernat 
de Castellarnau i Ramonet d'Alins amb obligació a la terra anomenada la 
Colomina de 200 lliures i una pensió de 10 lliures.

17081.1.2. Censal  firmat per Baltasar  Bernado, Sivestre Comella, Margarida Comella i 
altres veïns d'Estach  a favor de Josep de Castellarnau de 200 lliures i pensió 
de 9 lliures.
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2 17041.1.2. Censal del bisbat d'Urgell firmat per Jacint Coy de la Bastida de Sort a favor 
de Josep de Castellarnau, rector de la vil·la per valor d'una lliura i 10 sous.

16891.1.2. Censal del bisbat d'Urgell firmat per Damià Ribó a favor de la parròquia de 
Sant Martí de la vila de la bastida de Sort per 32 lliures essent rector de la 
mateixa Josep de Castellarnau.

16871.1.2. Acte de venda del censal de pensions  firmat per Baptista Granja a favor de 
Guillem de Castellarnau de 51 lliures anuals amb una pensió de 2 lliures i 11 
sous.

3 1676-17251.1.2. Rebuts de Bernadí de Castellarnau Ramonet de misses i censals 1676-1725  -
llibre de comptes de Josep de Castellarnau, rector de la Bastida de Sort, 1704-
1736.

4 1686-18452.1.1. Carta d'Anton Rocaberti al doctor Castellarnau, 1686; -carta oficial de Sort a 
Josep de Castellarnau, 1705; -carta protestant pel pagament dels miquelets; -
debitoris, 1807-1845; -comptes agrícoles de les propietats dels Castellarnau, 
1811-1823.

5 1733-18662.1.1. Plec de condicions per la venda en pública subhasta de llenya, 1866; -
L'ajuntament de Llavorsí reclama contribució per farga de ferro a Josep de 
Castellarnau, 1847; -venda d'un tros de bosc a Anton Julià, factor de la farga 
de Llavorsí, 1811.

1733-18662.1.1. Nota d'entrega d'una dot; -nota del que ha pastat el matxo; -deutes fargues, 
1811; deutes, 1766; -acta de la pastura entregada als treballadors fargues, 1789-
1793; -llibre  comptes per Carles de Castellarnau, 1738; -llibreta traginers de 
ferro, 1737.

6 17602.1.1. Àpoca feta per la comunitat de preveres beneficiats d'Urgell a favor de Carles 
de Castellarnau d'Alins per valor de 500 lliures en lluïció d'un censal que cada 
any l'esmentat Carles feia al reverend Pere Pau Sansa d'Arabós.

16812.1.1. Acte compromís amb la sentència firmada per Miquel Castellarnau d'Alins i 
Miquel Bingue d'Àreu.
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6 16842.1.1. Carta de Guillem de Castellarnau.

16852.1.1. Comptes de misses celebrades.

16862.1.1. Carta d'Anton de Rocaberti a Castellarnau relativa a unes misses.

16872.1.1. Àpoca de rebuda feta i firmada per Josep Vinye, marxant de Tarascó a favor 
de Miquel Castellarnau d'Alins.

17022.1.1. Carta datada a Sort i dirigida a Pere Joan per un pagament.

17092.1.1. Carta de Joan Perefarrera.

17242.1.1. Escrit d'Ignasi d'Arausó.

16792.1.1. Reconeixement de deute de la congregació de Jesús per la renda dels comptes 
de les despeses per les festes de l'any 1679 a Josep de Castellarnau.

17902.1.1. Debitori de Baltasar Soler d'Alins a JA de Castellarnau.
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6 17552.1.1. Instrucció que se deu observar sobre lo assumpte dels Astries respecte a un 
frau descobert en l'administració de dues fargues d'Aynet, propietat de Carles 
de Castellarnau i Ramonet. -embargament de béns a causa de la fuga dels 
esmentats Astries.

18472.1.1. Judici de conciliació entre Baptista Julia, apoderat de JA de Castellarnau i 
Antoni Vidal respecte a un deute.

1823-18292.1.1. Maria Antonia Domingo rep del seu fill Marti Buy càrregues de fusta per 
compte de JA de Castellarnau, 1829; -debitori de M. Buy a JA de Castellarnau 
de 720 lliures, 10 sous.

17992.1.1. Carta d'Anna Maria a Maria de Castellarnau, la seva mare.

17162.1.1. Confirmació pagament misses per Bernadi de Castellarnau i Ramonet d'Alins.

18462.1.1. Testimoni de J. Busquets, escrivent de Tarragona, d'una concòrdia firmada pel 
procurador dels ajuntaments de Tor, Arròs, Aynet, Àreu i particulars de 
Vallfarrera amb Bernat Méndez procurador de Carles de Castellarnau per 
unes fargues de ferro.

18442.1.1. Conciliació per a l'apoderació de la casa de Josep Vidal de Llavorsí a favor de 
JA de Castellarnau.

18242.1.1. JA de Castellarnau nomena procuradors seus a Francesc Pujol de Sort i Antoni 
Samsó de Pobla de Segur.

1813-18352.1.1. Deutes contrets per l'Ajuntament d'Espot a JA de Castellarnau.
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6 17262.1.1. Carta particular del cunyat de Bernadí.

18022.1.1. Debitori firmat per Anton de Lamoga de Llavorsí a favor de JA de 
Castellarnau a pagar en 18 anys.

17662.1.1. Còpia de la concòrdia que firmaren Baltasar de Castellarnau d'Alins amb la 
vila de Llavorsí sobre la farga construïda en aquest terme.

17622.1.1. Carta dels marquesos de Mensa Hermosa a Baltasar Castellarnau.

17622.1.1. Transacció i concòrdia feta entre les universitats de Tirbia i llocs del Burch i 
Farrera i Baltasar de Castellarnau d'Alins.

18052.1.1. El poble de Burch nomena procuradors a JA de Castellarnau, Jaume Cervelló, 
Vicens Calanda, tots de Tarragona i a Anton Cerqueda i Castellarnau d'Alins, 
1805; -el poble de Farrera nomena procuradors  a les mateixes persones, 
setembre 1805.

17642.1.1. Nota del que ha gastat Baltasar a la pleta del corp i Castilló per sa part en la 
companyia de 1766 ab don Carlos, son cosí, delmes y cabres de la garriga.

17902.1.1. Debitori de Joan Castellarnau i Ricart al reverend Josep de Castellarnau.

17662.1.1. Nota d'alguns capítols de la primera concòrdia feta en 28 de juliol de 1766, en 
poder de Ramon Riu, notari de Tirbia, referents a ponts i camins. Construcció 
d'una farga.

Pàgina 8 de 12



SIGNATURA DATASIG.SIS. DESCRIPCIÓ

INVENTARI FONS CASTELLARNAU

CRONOLOGIA 1608-1866

6 1769-17752.1.1. Comptes, setembre 1769-octubre 1170; -comptes 1771-1772; -1772-1773; 
comptes de càrrega i descàrrega que presenta Armengol Escolà, prevere, a 
Maria de Castellarnau, setembre 1773-novembre 1775; -relació de deutors 
1774.

17752.1.1. Recurs contra els esmentats perquè deixin de vendre queviures a les fargues. 
Josep Saló i Audal de Campdevanol, arrendataris de les fargues de ferro de 
Carles de Castellarnau d'Alins i Aynet. Recurs.

17752.1.1. Recurs contra els esmentats perquè deixin de vendre queviures a les fargues. 
Josep Saló i Audal de Campdevanol, arrendataris de les fargues de ferro de 
Carles de Castellarnau d'Alins i Aynet. Recurs.

17792.1.1. Procura feta a Pau Planes respecte a l'arrendament de ferro feta a Anton 
Castells, comerciant de Gerri i Llorens Burgés, espardenyer de la Pobla de 
Segur per part d'Antònia de Castellarnau d'Alins.

17642.1.1. Comptes que rendeix Jaume Carrera als Castellarnau?.

7 1810-18133.1. Carta adreçada a Ferran VII excusant-se de no assistir a les reunions del 
congrés, 1813; -certificats dels secretaris a Corts del càrrec de diputat de JA de 
Castellarnau, 1812; -demanda i entrega de diners al tresorer JA Castellarnau, 
1810.

1808-18123.1. Castell. En qualitat de diputat a Corts demana llicència per malaltia, 1811-
1812; -carta de pagament a nom de JA. Castellarnau del préstec de 500 pesos a 
l'exèrcit del Principat, 1808.

1799-18103.1. Donació de Castell. Per activar les obres del Port, gener 1799; -Castellarnau 
ofereix part del seu patrimoni i dels arbitris portuaris per a despeses de guerra 
1808-1810; -la Junta de Govern de Tarragona comissiona a Castell. Per rebre a 
T. Reding, 1808.

1810-18173.1. Nomenament de Castellarnau com a vocal representant del Corregiment al 
Congrés del Principat, 1810; -com a tresorer de la Junta d'Adminis. De carns 
entrega a Tomàs Vives, tresorer de la Junta de l'Escola de Dibuix 819 lliures, 
1817.
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7 1800-18093.1. Cartes de S. Feliu Guíxols demanant cèdules, 1800; -Castellarnau és nomenat 
tresorer de l'Administració de carns, 1809; -La Junta de Moneda de la Ciutat 
rep de Castell. 529 unces de plata destinades a moneda, 1809.

18173.1. Com a tresorer de la Junta d'Adminis. De carns entrega a Fco. Maria de 
Cadenas, tresorer de la policia,  819 lliures dels beneficis obtinguts, 1817.

1802-18083.1. Documentació relacionada amb el trasllat del convent dels caputxins a un 
terreny de Castellarnau, 1802. -correspondència d'Ignasi Llorens amb 
Castellarnau sobre assumptes relatius a les obres del port, 1802-1807. -terç fix 
de Tarragona, 1808.

1815-18183.1. Tramesa relacions lliuraments, 1818; -participacions de casament; -cavaller 
mestrant de la Reial Mestrança  cavaller de Ronda, 1817; -ofici ministre 
Hisenda a la Junta del Port, 1815.

1801-18273.1. Castellarnau entrega el que pertoca al regidor comissionat col·lector del Reial 
Cadastre, 1810; - resums lliuraments i certificats, 1801-1802; -sol·licitud de 
Castellarnau confirmant la possessió de minerals de ferro al terme d'Aynet i 
Arabós, 1827.

1800-18303.1. Poders per recaptar diners a favor del tresorer, 1800; -comptes, 1819-1830; -
tramesa comptes relatius al préstec per a la guerra, 1819-1820; -es demana a 
Castellarnau presenti comptes sobre préstec guerra, 1818.

8 18214.1. Antoni Roig de Castell contra Josep Agullo, condemnat a pagar i substituir la 
collita del prat Ferrera. Es nomenen àrbitres per solucionar el conflicte.

1811-18144.1. Causa de l'obtentor de la capellania de Sant Francesc Xavier, Pere Joan Ysus 
contra Rodecindo i Mariano Arnau d'Altron.

1815-18204.1. Anton de Castellarnau i Cerqueda d'Alins i JA Castellarnau es queixen de la 
instrucció d'una farga per part de Pau Casimiro a Alins, 1815; -providència 
dictada perquè P. Casimiro suspengui l'extracció de minerals, 1820.
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8 18444.1. L'alcalde d'Espot acredita la propietat comunal del bosc, 1844; -Carles Aleu 
reclama l'ordre d'aprofitament dels boscos del comú i designa a Ventura Güell 
i Anton Baró pèrits per examinar el bosc i decidir si es pot talar per a explotar 
carbó.

4.1. Resum del sumari contra Antònia de Castellarnau d'Alins, Francesc Pi de 
Llavorsí i Josep i Maria Castellarnau per la tala abusiva d'arbres als boscos de 
Noris.

18214.1. Obligació contreta per Bonaventura Saboya d'Aran i sa pubilla de pagar la 1/2 
de les despeses del plet de la Mola respecte a un molí fariner de JA 
Castellarnau.

4.1. Instància del que caldrà fer per anul·lar el contracte celebrat entre els pobles 
d'Alins, Tor i Noris i Pau Casimir Caspar, comerciant.

18214.1. Declaracions dels testimonis arrel de la causa regida contra l'Ajuntament 
d'Aran per part de JA Castellarnau. Resum de testimonis.

1841-18614.1. Disposició per la qual es prohibeix la tala de pins que pugui utilitzar la 
Marina, 1841; -concessió de "montes comunes" de Llavorsí, 1861; -còpia dels 
recurs dirigit a SM demanant la suspensió d'una RO relativa a la prohibició de 
tallar llenya.

18214.1. Francesc Monrós, apoderat de JA Castellarnau respecte a un deute i cessió de 
bosc per part d'Antoni Cerqueda d'Alins.

1815-18194.1. Expedient sobre indemnització de valor de ferro a instància d'Antònia de 
Castellarnau d'Alins contra els síndics de Vallfarrera.

1798-17994.1. Expedient sobre indemnització de valor de ferro a instància d'Antònia de 
Castellarnau d'Alins contra els síndics de Vallfarrera.
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8 18064.1. Contracte entre JA Castellarnau i Josep Francesc Raygen de la Pobla de Segur.

1820.4.1. Còpia d'escriptura de formació de societat per a l'establiment d'una farga per 
cercar mineral de ferro.

18164.1. Instrucció a les justícies dels pobles que en el corregiment de Talarn tenen 
boscos realengos , comunals i de propis i resum de les seves principals 
obligacions que se'ls sencera en aquesta visita extraordinària perquè tinguin 
cura de la conservació.

18014.1. Còpia d'escriptura de societat per buscar mineral de ferro per abastir la farga 
de Planaroja d'Àreu.

17984.1. Martí Ferrer Prats, procurador de Maria i JA Castellarnau i d'Antònia, vídua 
de Josep Llobet Cantallops respecte a la concessió de l'establiment de fargues 
que sol·licita aquest últim.

1798-18034.1. Expedient sobre indemnització de valor de ferro a instància de na Antònia de 
Castellarnau d'Alins contra els síndics de Vallfarrera.

1800-18404.1. Ocultació per part de Maria i Josep de Castellarnau i Antònia de Castellarnau 
del preu d'uns quintars de ferro, 1800; -sol·licitud de registre d'una mina de 
ferro a Aynet, 1840.

18214.1. Cessió de minerals de veïns d'Aynet a Castellarnau, clàusules; -relació de 
persones; -cessió d'escriptures de Castellarnau; pactes de la cessió, 1821; -
relació de particulars referents a les propietats de les fargues d'Alins i Aynet.
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