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08/1C.XXII CERIMONIAL 

 

La documentació del Fons Municipal d’antic agrupada a Diversos (1M) estava formada per 

tres sèries documentals: Cerimonial (sèrie I), Diversions públiques (sèrie II) i Bans municipal 

i fulls diversos impresos (sèrie III).  

A partir de la revisió de fons realitzada l’any 2005 es decideix inventariar les sèries de 

Cerimonial i de Diversions Públiques. En el procés de classificació i ordenació de la 

documentació es va detectar que la cronologia de ambdues sèries s’estenia dels segle XIV al 

XIX, per tant es va prendre que aquella documentació generada sota el govern i administració 

de la ciutat pel Consell de Cent, passà a formar part Cerimonial (08/1C.XXII); d’altra banda 

la documentació posterior al setembre de 1714, passà a formar part de Protocol (08/1D.XXI).  

Del grup documental objecte d’aquesta descripció cal explicar que hi ha dos grups clarament 

definits, el primer fa referència a aquella documentació generada o rebuda a la casa de la 

ciutat per realitzar activitats relacionades amb el cerimonial de caràcter civil observat pel 

Consell; composta de 87 registres i instal·lada a la unitat 1. Les unitats d’instal·lació 2 i 3 

contenen aquells documents estesos amb motiu de les relacions de cerimonial observades 

entre els consellers i l’església, amb un total de 50 registres. 

Els tipus documentals majoritàriament són còpies, esborranys i originals de comptes, lletres, 

notes, acords, memorials, relacions, disposicions... 

La nova sèrie conserva el títol de Cerimonial, mentre que la que passarà a formar part 

d’Ajuntament Borbònic i Constitucional es denominarà Protocol, 08/1D.XXI. El procés 

d’organització, classificació i descripció de la documentació ha estat respectuós, al 

confeccionar el present instrument de descripció. A l’igual que en les sèries ja descrites, la 

nova incorporació de documents a Cerimonial s’ha organitzat de la mateixa manera. 

La sèrie de Cerimonial, està composta per tres unitats d’instal·lació i un total de 137 registres. 

La cronologia dels documents descrits va de 1369 a 1714, formant unitats documentals 

simples o compostes produïdes, rebudes, reunides i utilitzades per l’autoritat pública 

competent en matèria de cerimonial i actes oficials en l’exercici de les facultats que li eren 

pròpies. 

Pel que fa a la llengua emprada en els documents, majoritàriament és el català, però també 

se’n troben en castellà.  
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Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

film 

Digitalit

-zació 
Observacions 

1C.XXII-1/1 Descripció del procés i despeses pel 

trasllat de les restes mortals del rei 

Alfons III, mort l’any 1336 a 

Barcelona. 1 plec. 

11.04.1369    

1C.XXII-1/2 Capítols concordats pel Consellers 

de Barcelona, per  l’ambaixada de 

Jaume [Serdanya], especier. 1 

quadern. 

11.10.1443    

1C.XXII-1/3 Nota de despeses relacionades amb 

un viatge dels consellers. 1 doc. 

[S. XV]    

1C.XXII-1/4 Informes relacionats amb l’elecció 

de mantenidors d’una justa. 1 

quadern. 

13.11.1458    

1C.XXII-1/5 Relacions de personal de la reial 

casa. 1 foli. 

    

 recto. 13.10.1461    

 verso. 09.02.1462    

1C.XXII-1/6 Arbitratge sobre un donatiu 

d’argenteria. 1 plec. 

1468    

1C.XXII-1/7 Memorial i nota relacionats amb el 

present i el convit de Nadal. 2 docs. 

1469    

1C.XXII-1/8 Programació de cerimònies amb 

motiu de la vinguda del duc de 

Calàbria. 2 docs. 

1477    

1C.XXII-1/9 Document en el que s’exhorta a tots 

els clergues, cavallers, ciutadans... 

de Barcelona a col·laborar amb els 

consellers i prohoms, per donar la 

benvinguda a la reina Isabel de 

Castella en la seva visita a la Ciutat. 

1 fol. 

 21.07.1481    

1C.XXII-1/10 Plec que conté dos comptes:     

1C.XXII-1/10.1 Compte de les despeses generades 

per un viatge del Sotssíndic a 

Vitòria. 1 doc. 

[1484]    

1C.XXII-1/10.2 Compte de les despeses generades 

per un viatge del Sotssíndic a 

Tarragona. 1 doc. 

[1484]    

1C.XXII-1/11 Descripció d’actes i cerimònies 

funeràries, amb motiu de 

l’aniversari de la mort, i en honor 

de la reina de Portugal, filla del rei 

Ferran. 2 plecs. 

[10.10.1498]    
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Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

film 

Digitalit

-zació 
Observacions 

1C.XXII-1/12 Nota i compte d’un argenter per la 

realització d’uns canelobres. 1 doc. 

[S. XVI]    

1C.XXII-1/13 Notes sobre la instal·lació de 

lluminàries amb motiu, per una 

banda, de la signatura de pau entre 

el rei de Castella i Aragó amb el rei 

de França; de l’altre, pel casament 

del rei Ferran amb la reina 

Germana de Foix. 1 doc. 

11.11.1505    

1C.XXII-1/14 Manament dels Diputats del 

General per comprar determinades 

teles. 1 plec. 

28.06.1512    

1C.XXII-1/15 Esborrany preparatori per a una 

processó a favor de la salut de 

l’emperadriu. 1 doc. 

[1520]    

1C.XXII-1/16 Jubileu. 1 doc. 1528    

1C.XXII-1/17 Unitat documental composta per 

documents generats per la 

confecció d’una vaixella d’argent 

daurat, encarregada pels Consellers 

per obsequiar a l’emperadriu amb 

motiu de la seva visita a la ciutat 

junt  amb l’emperador i el príncep 

Felip. 7 agrupacions de docu ments. 

12.03.1533 – 

27.05.1533 

   

1C.XXII-1/17.1 Notes informatives sobre la 

fabricació de quatre peces d’argent. 

1 plec. 

12.03.1533    

1C.XXII-1/17.2 Dos documents informatius de la 

fabricació de vuit atuells d’argent 

daurat. 1 plec. 

14.03.1533 – 

17.03.1533 

   

1C.XXII-1/17.3 Quatre notes informatives, de la 

fabricació de dotze peces de 

vaixella d’argent daurat. 1 plec 2 

docs. 

17.03.1533    

1C.XXII-1/17.4 Quatre documents que informen 

arran de la fabricació de quinze 

peces per a una vaixella d’argent. 1 

plec 2 docs. 

17.03.1533    

1C.XXII-1/17.5 Recull de quatre documents 

generats per confeccionar nou 

atuells destinats a la vaixella 

d’argent per a l’emperadriu. 1 plec 

2 docs. 

17.03.1533    
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Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

film 

Digitalit

-zació 
Observacions 

1C.XXII-1/17.6 Agrupació de quatre documents que 

fan referència a la fabricació de 

dotze peces d’argent daurat per a la 

confecció d’una vaixella. 1 plec. 2 

docs. 

17.03.1533 – 

21.03.1533 

   

1C.XXII-1/17.7 Memorial d’activitats de cerimonial 

que la Ciutat dispensà als 

emperadors i príncep. 1 plec. 

27.05.1533    

1C.XXII-1/18 Nota amb una relació de productes 

per elaborar confitura. 1 doc. 

1535    

1C.XXII-1/19 Compte de les despeses generades 

pels embaixadors enviats al rei per 

tractar els afers de Perpinyà i altres 

de caràcter general. 1 doc. 

1551    

1C.XXII-1/20 Memorial referent al protocol a 

observar pel que fa a l’ordre i 

disposició de seients en les 

funcions. 1 plec. 

[1562]    

1C.XXII-1/21 Memorial i comptes del pagament 

de despeses diverses generades per 

la visita del rei. 1 plec 1 doc. 

18.01.1564    

1C.XXII-1/22 Compte del deute de la ciutat a 

l’empresa [Thomas] de Miquel 

Sallés, notari de Barcelona, per la 

compra de llanternes per a les 

il·luminacions fetes amb motiu de 

la visita del rei a l’abril de 1585. 1 

plec. 

1585    

1C.XXII-1/23 Acceptació de Pere Sabata, notari, i 

d’Antoni Guri, mercader, d’un 

compte del cerer per la compra de 

torxes per festejar l’entrada reial. 1 

doc. 

04.05.1586    

1C.XXII-1/24 Compte i liquidació pagada per la 

confecció d’una bandera de Sta. 

Eulàlia. 1 plec. 

20.09.1586    

1C.XXII-1/25 Recull de quatre documents: els 

tres primers són comptes de 

despeses, el quart un certificat del 

llibre de cerimonial. 1 plec 3 docs. 

10.01.1535 – 

27.02.1588 

   

1C.XXII-1/26 Ordinació reguladora dels dies 

festius a la plaça del blat, del pes de 

la farina, de recepció dels drets del 

vi i d’altres drets... 1 doc. 

27.02.1597    

1C.XXII-1/27 Memorial d’un refrigeri ofert a la 

reina i a la seva cort. 1 quadern. 

17.08.1599 – 

30.08.1599 
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Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

film 

Digitalit

-zació 
Observacions 

1C.XXII-1/28 Relació de festes religioses que 

anualment s’observaven. 1 doc. g.f. 

[S. XVII]    

1C.XXII-1/29 Memorial referent a jurament de 

reis i capítols generals. 1 plec. 

[S. XVII]    

1C.XXII-1/30 Nota sobre deliberacions dels 

Consellers relacionades amb 

il·luminacions. 1 doc. 

[S. XVII]    

1C.XXII-1/31 Ordre de pagament de 20 lliures al 

verguer, destinades a la celebració 

d’un acte de la Casa de la Ciutat. 1 

doc. 

05.09.1602    

1C.XXII-1/32 Informe arran de la querella 

sostinguda pels Consellers contra 

Miquel Puigjaner, conseller segon, i 

Jaume Hortoneda, conseller tercer, 

que foren destituïts i privats de 

presentar-se a una futura 

insaculació per no haver guardat les 

observances prescrites a les 

disposicions de Cerimonial. 1 plec. 

1612    

1C.XXII-1/33 Informe sobre un correu dels 

Consellers enviat al rei per ser 

lliurat en mà i certificació de 

recepció. 1 plec. 

26.01.1612    

1C.XXII-1/34 Instruccions pels Consellers de la 

Ciutat i els Diputats del General per 

realitzar diversos actes de 

cerimonial amb motiu de l’arribada 

dels prínceps de Savoia. 1 doc. 

[S.XVII]    

1C.XXII-1/35 Dos documents de reconeixement 

de dos deutes a Bartomeu Milans, 

trompeta, i a vuit companys més, 

per dos dies de serveis prestats amb 

motiu de l’arribada del príncep de 

Savoia i l’entrada del General de la 

Mar, fill del dit príncep. 1 doc. 

12.08.1613    

1C.XXII-1/36 Memorial de la visita efectuada a la 

ciutat de Barcelona entre febrer 

març de 1519, del rei Carles I i de 

la reina Joana de Castella, Aragó i 

comptes de Barcelona, per prestar 

el rei protocol·lari jurament com a 

senyor de la ciutat. 1 plec. 

16.09.1622    

1C.XXII-1/37 Informes i memorials relacionats 

amb el jurament del bisbe com a 

tinent general. 2 plecs 1 doc. 

1622 – 

03.03.1623 
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Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

film 

Digitalit

-zació 
Observacions 

1C.XXII-1/38 Memorial de diverses visites 

d’autoritats eclesiàstiques, Papes, 

Cardenals, etc., a Barcelona, de 

1409 a 1581. 1 plec 

[1626]    

1C.XXII-1/39 Resum del cerimonial que la ciutat 

dispensa a l’arribada dels reis. 1 

plec 

[1626]    

1C.XXII-1/40 Notes d’una deliberació del Consell 

de Cent sobre observances de 

cerimonial. 1 doc. 

11.04.1626    

1C.XXII-1/41 Relació i nota de Joan Rubió, 

adroguer, de productes de confiteria 

i els preus corresponents que deu 

Jeroni Sabata, notari. 1 doc. 

28.11.1626    

1C.XXII-1/42 Reconeixement d’un deute de la 

ciutat de Barcelona a Francesc 

Jornet, pintor. 1 plec. 

14.12.1626    

1C.XXII-1/43 Reconeixement d’un deute de la 

ciutat de Barcelona. 1 plec. 

07.03.1627    

1C.XXII-1/44 Compte per l’adquisició de ventalls 

per a la processó de Santa 

Madrona. 1 doc. 

04.08.1627    

1C.XXII-1/45 Memorial que relaciona i descriu 

com han de ser les estances de les 

quals els reis han de disposar a 

Barcelona. 1 quadern. Madrid.  

04.12.1628    

1C.XXII-1/46 Compte de reconeixement de deute 

de la ciutat. 1 doc. 

22.03.[1630]    

1C.XXII-1/47 Memorial de les festes i 

celebracions en honor de la 

Immaculada Concepció i Sant 

Raimon de Penyafort. 1 quadern 

1648    

1C.XXII-1/48 Memorial d’il·luminacions a la 

ciutat amb motiu d’esdeveniments i 

visites reials a Barcelona, de 1458 –

1658. 1 plec 

[1660]    

1C.XXII-1/49 Recurs de la confraria del gremi 

d’argenters reclamant al Consell 

dels Trenta-sis, una ordinació 

sol·licitada el 8 de gener de 1659 

reguladora de les cerimònies de dol, 

d’obligatòria observança per 

l’esmentat gremi. 1 doc. 

08.07.1660    
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Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

film 

Digitalit

-zació 
Observacions 

1C.XXII-1/50 Relació de funcions religioses 

d’obligada observança a la 

Catedral, i de les contribucions 

establertes als Consellers. 1 plec 

04.11.1662    

1C.XXII-1/51 Concòrdia entre el Capítol i la 

Ciutat sobre les pràctiques de 

cerimonial a observar en les 

processons, actes pontificals i altres 

actes de caràcter religiós. 4 docs, 1 

quadern 

19.11.1662 – 

24.11.1662 

   

1C.XXII-1/52 Esborrany d’una lletra dels 

Consellers per indagar on paren tres 

ciutadans presos del tribunal de la 

Inquisició. 1 doc. 

17.10.1665    

1C.XXII-1/53 Còpia del jurament prestat per 

Alexandre de Bournonville, duc i  

príncep de Bournonville com a 

Lloctinent i Capità General de 

Catalunya. 1 quadern. 

10.10.1678    

1C.XXII-1/54 Compte de les despeses destinades 

pels Consellers Obrers a la 

celebració d’una processó, amb 

motiu de les reials esposalles. 1 

doc. 

03.09.1679    

1C.XXII-1/55 Còpia del privilegi atorgat a 

Alexandre de Bournonville per la 

renovació del càrrec a Catalunya. 1 

quadern 

09.09.1681    

1C.XXII-1/56 Còpia del jurament prestat per 

Alexandre de Bournonville, duc i  

príncep de Bournonville com a 

Lloctinent i Capità General de 

Catalunya. 1 quadern. 

08.10.1681    

1C.XXII-1/57 Còpia del privilegi concedit al 

Marquès de Leganés nomenant-lo 

Lloctinent General de Catalunya. 1 

quadern 

26.09.1684    

1C.XXII-1/58 Unitat documental composta per 

quatre còpies de privilegis de 

nomenaments: 1 quadern 

25.09.1690 – 

10.05.1696 

   

1C.XXII-1/58.1 Còpia del privilegi atorgat al Duc 

de Medina Sidonia de Lloctinent i 

Capità General de Catalunya. fol.1-

9 

25.09.1690    
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Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

film 

Digitalit

-zació 
Observacions 

1C.XXII-1/58.2 Còpia del privilegi de nomenament 

de veguer a Francesc Juriguer. 

fol.12-13 

10.03.1693    

1C.XXII-1/58.3 Còpia del privilegi de nomenament 

de Francisco Antonio Agurto, 

Marquès de Gastañaga, Lloctinent i 

Capità General de Catalunya. 

fol.14-22 

26.10.1694    

1C.XXII-1/58.4 Còpia del privilegi de nomenament 

de veguer a Francesc Guitar. fol.24-

25 

10.05.1696    

1C.XXII-1/59 Recull, de 1447 a 1698, dels 

juraments dels Consellers amb 

motiu del nomenament. 1 quadern 

[15.07.1700]    

1C.XXII-1/60 Suplicació del  notari Lluís Cases, 

relaciona amb els treballs que 

s’efectuen per a les ornamentacions 

tradicionals que es solen instal·lar 

per cerimònies de dol de 

personatges de la vida política i 

religiosa, a les sales del Consell de 

Cent. 1 plec 

31.01.1702 - 

27.06.1702 

   

1C.XXII-1/61 Reconeixement de deute de la 

Ciutat i compte de 231 lliures i 2 

sous a Josep Gras, fuster, per 

diversos treballs realitzats. 1 plec. 

23.10.1705 – 

27.01.1706 

   

1C.XXII-1/62 Compte i rebut pel qual Lluís 

Cases, escrivà del Racional, fa 

efectives 5 lliures i 10 sous a Josep 

Vinyals, per pintar i donar llustre a 

una cadira que s’utilitzarà en la 

visita reial. 1 doc. 

20.11.1705 - 

28.11.1705 

   

1C.XXII-1/63 Sis còpies d’un memorial i recurs 

dels Consellers al rei, reclamant la 

confirmació del privilegi de la 

utilització de les insígnies consulars 

i també la de les maces pels 

vergues o macers en tots els actes 

en els que el cerimonial ciutadà ho 

prescriu. En l’exposició assignen a 

l’època romana l’origen del costum 

de desfilar amb les maces i són 

citats de 1404 a 1706 tot un seguit 

de esdeveniments en els que es van 

fer paleses les esmentades 

prerrogatives. 6 plecs 

[1707]    
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Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

film 

Digitalit

-zació 
Observacions 

1C.XXII-1/64 Nota sobre votacions dels 

Consellers en matèria de 

cerimonial. 1 doc. 

03.01.1707    

1C.XXII-1/65  Nota de la deliberació dels 

Consellers per retre els honors que 

corresponguin al Conseller o Jurat 

en Cap en Saragossa, en la seva 

visita a Barcelona. 1 doc. 

17.05.1707    

1C.XXII-1/66  Recursos d’Erasme de Lana i 

Fontanet i de Geroni Alabau, entre 

d’altres obrers, reclamant que a ells 

pertoca realitzar el cerimonial, 

confecció de ventalls vermells, 

portar gegants, la Víbria, cavalls i 

diables per a la celebració del 

Corpus. I a Francesc Rossines, 

notari públic i escrivà interí de les 

obres, correspon fer la cridar pels 

actes i cerimònies. 4 plecs 

06.07.1707    

1C.XXII-1/67 Memorial de les deliberacions i 

acords del Consell de Cent per 

organitzar els actes i el Cerimonial 

que es dispensarà a la reina Isabel 

Cristina de Brunsvic Wolfenbüttel, 

amb motiu de la seva vinguda i 

entrada a la ciutat l’1 d’agost de 

1708. 3 plecs 1 doc. 

13.06.1708 - 

14.08.1708 

   

1C.XXII-1/68 Unitat composta per dos 

documents: 

    

1C.XXII-1/68.1  Notes, extretes del Dietari, 

configurant una relació d’actes 

religiosos celebrats a la ciutat entre 

els anys... 

1390 –1709    

1C.XXII-1/68.2  Acord dels Consellers, personers i 

de la Junta dels Vint d’actuar 

segons el costum, quan els reis es 

troben a la ciutat i el rei ha 

d’absentar-se’n. 1 doc. 

07.06.1710    

1C.XXII-1/69 Nota sobre la facultat atorgada pel 

Consell de Cent reunit en la sessió 

celebrada el 16 de juny de 1710, 

per establir les solemnitats que 

corresponguin pel jurament de la 

reina com a lloctinent general del 

Principat. 1 doc. 

03.08.1710    
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Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

film 

Digitalit

-zació 
Observacions 

1C.XXII-1/70 Compte compost per tres conceptes 

d’articles d’ornamentació. 1 doc. 

[1712]    

1C.XXII-1/71 Compte, compost per sis 

assentaments, d’un deute dels 

obrers a la botiga de Francesc 

Figueres i companyia. 1 doc. 

[1712]    

1C.XXII-1/72 Compte, acceptat per l’escrivà del 

Racional, que la ciutat deu a 

Honofre Minguella Torner, 

verguer, per fornir per a l’any 1713 

de gramalles i mantells d’estam a 

dos verguers i quatre 

acompanyants. 1 plec. 

22.02.1712    

1C.XXII-1/73 Compte d’un deute de la ciutat , 

acceptat per l’escrivà del Racional, 

a Francesc Oliva, fuster i porter del 

Clavari, per fornir per a l’any 1713 

de quatre cotes de xamallot 

destinades als dos bidells dels 

Estudis, al correu de la ciutat i al 

porter del Clavari. 1 plec 

22.02.1712    

1C.XXII-1/74 Compte d’un deute de la ciutat, 

acceptat per l’escrivà del Racional, 

a Honofre Minguella Torner, 

verguer, per fornir per a l’any 1712 

de gramalles de xamallot carmesí i 

mantells d’estam negre a dos 

verguers i quatre acompanyants. 1 

plec. 

27.02.1712    

1C.XXII-1/75 Compte del deute que la ciutat té, 

acceptat per l’escrivà del Racional, 

amb Francesc Oliva, fuster i porter 

del Clavari, per fornir per a l’any 

1712 de quatre cotes de xamallot 

destinades als dos bidells dels 

Estudis, al correu de la ciutat i al 

porter del Clavari. 1 plec 

27.02.1712    

1C.XXII-1/76 Unitat documental composta per 

una petició de subministrament 

d’arreus de Tomàs de Cardedeu, 

guardià del convent de Sta. 

Madrona, a Lluís Cases, notari i 

escrivà del Racional; i pel compte, 

generat per tals despeses, que la 

ciutat deu Francesc Bergadà Cinte. 

2 docs. 

07.06.1712 – 

31.10.1712 
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1C.XXII-1/77 Unitat documental composta per 

comptes generats per les despeses 

ocasionades pels diversos actes de 

celebració per la coronació del rei 

com a emperador i rei d’Hongria. 

10 docs. 

22.06.1712 – 

06.07.1712 

   

1C.XXII-1/78 Compte i reconeixement del deute 

per l’escrivà del Racional, que la 

ciutat té amb Francesc Oliva, fuster 

i porter del Clavari, per proveir de 

gramalles als dos bidells dels 

Estudis, el correu i al porter del 

Clavari per l’any 1712. 1 plec. 

25.10.1712    

1C.XXII-1/79 Compte d’un deute de la ciutat, 

acceptat per l’escrivà del Racional, 

a Honofre Minguella Torner, 

verguer, per fornir per l’any 1712 

de gramalles de xamallot escarlatí i 

mantells negres a dos verguers i 

quatre acompanyadors dels 

Consellers. 1 doc. 

25.10.1712    

1C.XXII-1/80 Compte de l’import i confecció de 

lliurees fetes per Nicolau Brienn 

per als Consellers per la celebració 

del dia 30 de novembre de 1712. 1 

doc. 

30.11.1712    

1C.XXII-1/81 Compte del deute dels Consellers a 

Bonet Vergés, corredor de coll, de 

tot l’any 1711 i fins a 30 de gener 

de 1712, que ascendeix a un total 

de quaranta-vuit lliures i catorze 

sous, acceptat per Lluís Cases, 

notari i escrivà del Racional. 1 plec 

12.12.1712    

1C.XXII-1/82 Compte pels treballs realitzats, del 

7 de desembre de 1712 a 20 de 

març de 1713, per Josep [Ilvas], 

pintor, per ordre dels Consellers i 

de l’escrivà del Racional. 1 plec 

07.05.1713    

1C.XXII-1/83 Compte acceptat per l’escrivà del 

Racional del que la ciutat deu a 

Honofre Minguella Torner, 

verguer, per l’aprovisionament fet 

de gramalles escarlates i mantells 

de contrai negre, pels verguers i 

quatre acompanyadors dels 

Consellers per l’any 1713. 1 plec 

24.10.1713    



 

 

| 13 

08/1C.XXII Cerimonial 

Signatura Descripció 
Dates 

extremes 
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1C.XXII-1/84 Notes preses arran d’un conflicte 

laboral amb els cotxers de 

l’Ajuntament, després de les 

deliberacions dels Consellers. 1 

doc. 

 03.02.1714    

1C.XXII-1/85 Compte i reconeixement de deute, 

per l’escrivà del Racional, de 

quatre-centes trenta-vuit lliures i 

vint-i-vuit sous, que ha despès 

Honofre Minguella Torner, verguer 

del conseller segon, per l’adquisició 

de gramalles de xamallot carmesí i 

mantells d’estamenya negra, pels 

dos verguers i els quatre 

acompanyadors dels Consellers, per 

l’any 1714. 1 plec 

21.03.1714    

1C.XXII-1/86 Acceptació de l’escrivà del 

Racional, Lluís Cases, del compte 

que es deu a Honofre Minguella 

Torner, verguer del conseller segon, 

per la compra de gramalles de dol 

de baieta negra, per a dos verguers i 

quatre acompanyadors dels 

Consellers pels anys 1714 i 1715. 1 

plec 

21.03.1714    

1C.XXII-1/87 Compte, per un total de dues-centes 

trenta-una lliures i vuit sous, 

acceptat per Lluís Cases escrivà del 

Racional, de les despeses 

efectuades per Francesc Oliva, 

fuster i porter del Clavari, per 

l’adquisició de quatre cotes de 

xamellot fi per els  dos bidells dels 

Estudis, per al correu de la ciutat i 

per al mateix porter del Clavari, per 

l’any 1714. 1 plec 

24.03.1714    

1C.XXII-1/88  Concòrdia processons. Descripció 

del cerimonial observat pels 

Consellers per iniciar una processó. 

1 doc. 

[S. XVIII]    

1C.XXII-2 Memorial de despeses de la 

processó de Corpus. 1 vol. 

1581-1641   Fora de 

consulta 

1C.XXII-3/1 Unitat documental composta per 

cinc dossiers amb informacions 

sobre l’elaboració dels entremesos:  

[1380] –  

[1477] 
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1C.XXII-3/1.1 Notes per l’import de despeses 

generades pels entremesos. 1 plec. 

[1380]    

1C.XXII-3/1.2 Anotacions de despeses 

ocasionades per la processó de 

Corpus. 1 doc. 

[1390]    

1C.XXII-3/1.3 Capítols fets i concordats per els 

Consellers de la ciutat, pels 

entremesos de St. Sebastià. 1 doc. 

1437    

1C.XXII-3/1.4 El Consell adquireix, al pintor 

Alemany, la casa dels gegants o 

dels entremesos. 1 plec. 

1462    

1C.XXII-3/1.5 Descripció de mesures a adoptar 

per la preservació dels elements 

propis dels entremesos. 1 doc. 

[1477]    

1C.XXII-3/2 Unitat de documentació generada 

per la organització i execució de la 

processó de Corpus. 12 unitats 

documentals.  

1394-1589    

1C.XXII-3/2.1 Crida ordenada per els consellers. 1 

doc.  

1394    

1C.XXII-3/2.2 Ordinació dels consellers adreçada 

a les confraries perquè participin en 

la processó. 1 doc. 

C.1480    

1C.XXII-3/2.3 Memorial del professional que fa 

els ramillets per la processó. 1 doc.  

C.1480    

1C.XXII-3/2.4 Relació de representacions a la 

processó. 1 doc. 

C.1510    

1C.XXII-3/2.5 Organització de l’acte processional. 

1 plec. 

31.03.1532    

1C.XXII-3/2.6 Dossier confeccionat a partir del 

recull de despeses ocasionades per 

les festes del Corpus. 1 quadern. 

1533 -1537   Fora de 

consulta 

1C.XXII-3/2.7 Relació de l’ordre dels efectius que 

conformaren la processó del 

Corpus. 1 plec. 

1552    

1C.XXII-3/2.8 Relació nominal, de càrrecs i 

d’oficis de membres que formaren 

part de la processó. 1 doc. 

1566    

1C.XXII-3/2.9 Memorial de l’ordre observat a la 

processó. 1 plec. 

1581    

1C.XXII-3/2.10  Memorial de les persones i els llocs 

que ocupen a la processó. 1 plec. 

1587    

1C.XXII-3/2.11  Memorial de l’ordre a observa en a 

la processó. 1 plec. 

1588    

1C.XXII-3/2.12 Memorial de la processó. 1589    
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1C.XXII-3/3 Unitat documental composta per 

memorials d’actes i de comptes 

relacionats amb la festivitat del 

Corpus. 1 volum. 

1553 -1578    

1C.XXII-3/4 Unitat documental composta per 

documents de caràcter econòmic i 

protocol·lari relacionats amb la 

organització i execució de la 

processó del Corpus. 

29.11.1596 - 

14.05.1713 

   

1C.XXII-3/4.1.1 Memorial generat a partir d’un 

desacord entre els obrers sobre la 

processó de Corpus. 1 plec. 

29.11.1596    

1C.XXII-3/4.1.2 Un argenter de la Seu i la processó 

de Corpus. 1 doc. 

1625    

1C.XXII-3/4.1.3 Nota i comptes per la processó de 

Corpus. 3 docs. 

1627    

1C.XXII-3/4.1.4 Unitat documental composta: 9 

docs.  

C.1633    

1C.XXII-3/4.1.4.1 Compte dels ventalls per la 

processó. 

    

1C.XXII-3/4.1.4.2 Còpia de notes preses en el llibre 

Consueta de la Seu de Barcelona. 

    

1C.XXII-3/4.1.4.3 Còpia de notes preses en el llibre 

Consueta fol. 22, de la Seu de 

Barcelona. 

    

1C.XXII-3/4.1.4.4 Compte de elements diversos per la 

professor. 

    

1C.XXII-3/4.1.4.5 Compte de la feina feta per Gabriel 

Comabella per la Casa de la  Ciutat. 

    

1C.XXII-3/4.1.4.6 Compte del que deu la ciutat per 

ramellets i banderes per la festivitat 

del Corpus, part tocant a l’obrer 

mercader. 

    

1C.XXII-3/4.1.4.7 Relació de l’ordre que s’ha de 

formar per la processó. 

    

1C.XXII-3/4.1.4.8 Compte del que deu la ciutat per la 

meitat de ramellets i banderes per la 

festa del Corpus, part tocant a 

l’obrer militar. 30 lliures i 7 sous. 

    

1C.XXII-3/4.1.4.9 Compte del que deu la ciutat per la 

meitat de ramellets i banderes per la 

festa del Corpus, part tocant a 

l’obrer militar. 31 lliures i 2 sous. 

    

1C.XXII-3/4.1.5 Present de vedella al treballadors de 

l’Ajuntament, per Corpus. 1doc. 

1640    
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1C.XXII-3/4.1.6 Compte del que deu la ciutat a 

Magí Soler, carnicer. 1 doc. 

19.07.1653    

1C.XXII-3/4.1.7 Acord dels administradors de la 

Taula de Canvi i Comuns Dipòsits, 

per pagar els ventalls i ramelles per 

la processó de Corpus. 1 doc. 

24.04.1671    

1C.XXII-3/4.2 Llibre d’àpoques per les despeses 

ocasionades amb motiu de la 

processó de Corpus. 

05.02.1679 - 

07.06.1692 

   

1C.XXII-3/4.3 Unitat documental composta... 8 

docs. 

C.1690 - 

1713 

   

1C.XXII-3/4.3.1 Ventalls i ramellers per la processó 

de Corpus. (Per disposició i 

ordinació de 03.10.1586). 2 docs. 

C.1690    

1C.XXII-3/4.3.2 Confraria del gremi de passamaners 

i l’abanderer per la processó de 

Corpus. 1 plec. 

28.05.1692    

1C.XXII-3/4.3.3 Compte per la compra de vedella, 

amb motiu de la festivitat del 

Corpus. 1plec. 

1705    

1C.XXII-3/4.3.4 Ordre de la processor de Corpus 

Cristi, a 23 de juny de 1707. 1 

doc.(3 fulls). 

23.06.1707    

1C.XXII-3/4.3.5 Dossier 2 docs:     

1C.XXII-3/4.3.5.1 Memorial de despeses de les toies i 

ramellets. 1 doc. 

06.04.1712    

1C.XXII-3/4.3.5.2 Memorial de despeses de la 

processó. 1 doc. 

07.05.1712    

1C.XXII-3/4.3.6 Dossier compost per 3 docs.     

1C.XXII-3/4.3.6.1 Notes sobre la processó de Corpus 

de 1383 a 12.05.1699. 2docs. 

[1713]    

1C.XXII-3/4.3.6.2 Memorial de despeses de les toies i 

ramellets.1doc. 

29.04.1713    

1C.XXII-3/4.3.6.3 Memorial de despeses ocasionades 

per la processó de Corpus. 1 doc. 

14.05.1713    

1C.XXII-3/4.3.7 Còpia d’un document de 1539, el 

qual fa constar la decisió presa 

entre el capítol i el Consell el lloc 

assignat als argenters a la processó.  

S. XVIII    

1C.XXII-3/4.3.8 Concòrdia processons. Descripció 

del cerimonial observat pels 

Consellers per iniciar una processó. 

1 doc. 

[S. XVIII]    

 


