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10.01/1E.IX Llibre de sortida de blats del magatzem als molins 

 

Cota Títol D. Inicial D. Final Resum general Quantitat 

1E.IX-01 

[Llibre de sortida de grans dels 
magatzems per la distribució als 
molins] 30/07/1791 23/10/1792 

Anotació diària de les quantitats de gra que sortien dels magatzems de la 
ciutat en direcció als molins. També s'hi inclouen anotacions dels sacs 
lliurats pels comerciants a la casa del Pastim. Cada entrada conté 
informació sobre el patró de la nau, l'origen del gra, el senyal que duia el 
sac i el nom del magatzem i el del molí on anava a parar. 
Aquest volum no està ordenat cronològicament. Sembla que en 
enquadernar-lo les llibretes van quedar desendreçades. 

 

1E.IX-02 

Llibre de sortida de grans dels 
magatzems per la distribució als 
molins 01/01/1793 14/05/1793 

Anotació diària de les quantitats de gra que sortien dels magatzems de la 
ciutat en direcció als molins. També s'hi inclouen anotacions dels sacs 
lliurats pels comerciants a la casa del Pastim. Cada entrada conté 
informació sobre el patró de la nau, l'origen del gra, el senyal que duia el 
sac i el nom del magatzem i el del molí on anava a parar. 

 

1E.IX-03 Llibre dels magatzems. 01/03/1793 29/12/1793 

Anotació diària de les quantitats de gra que sortien dels magatzems de la 
ciutat en direcció als molins. També s'hi inclouen anotacions dels sacs 
lliurats pels comerciants a la casa del Pastim. Cada entrada conté 
informació sobre el patró de la nau, l'origen del gra, el senyal que duia el 
sac i el nom del magatzem i el del molí on anava a parar. 

 

1E.IX-04 

[Llibre de sortida de grans dels 
magatzems per la distribució als 
molins] 02/01/1794 28/06/1794 

Anotació diària de les quantitats de gra que sortien dels magatzems de la 
ciutat en direcció als molins. També s'hi inclouen anotacions dels sacs 
lliurats pels patrons a la casa del Pastim. Cada entrada conté informació 
sobre el patró de la nau, l'origen del gra, el senyal que duia el sac i el 
nom del magatzem i el del molí on anava a parar. 
Inclou resums periòdics dels sacs de blat que han sortit dels magatzems i 
s'han entregat als moliners, amb informació del nom del molí i del 
moliner. 
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1E.IX-05 

[Llibre de sortida de grans dels 
magatzems per la distribució als 
molins] 24/05/1794 30/12/1794 

Anotació diària de les quantitats de gra que sortien dels magatzems de la 
ciutat en direcció als molins. També s'hi inclouen anotacions dels sacs 
lliurats pels patrons a la casa del Pastim. Cada entrada conté informació 
sobre el patró de la nau, l'origen del gra, el senyal que duia el sac i el 
nom del magatzem i el del molí on anava a parar. 
Inclou resums periòdics dels sacs de blat que han sortit dels magatzems i 
s'han entregat als moliners, amb informació del nom del molí i del 
moliner. 
La informació continguda entre el 24/05/1794 i el 23/06/1794 es 
repeteix amb la que finalitza el volum 1E.IX-04. 

 

1E.IX-06 

[Llibre de sortida de grans dels 
magatzems per la distribució als 
molins] 02/01/1798 02/07/1798 

Anotació diària de les quantitats de gra que sortien dels magatzems de la 
ciutat en direcció als molins. Cada entrada conté informació sobre el 
tipus de gra, el seu origen, el senyal que duia el sac, el nom del 
magatzem i el del moliner (Sant Pere, Torrents, Rodon, Sangrà, Gibert, 
Casadesús, Verdaguer i Brullet) on anava a parar. 

 

1E.IX-07 

[Llibre de sortida de grans dels 
magatzems per la distribució als 
molins] 03/07/1798 28/12/1798 

Anotació diària de les quantitats de gra que sortien dels magatzems de la 
ciutat en direcció als molins. Cada entrada conté informació sobre el 
tipus de gra, el seu origen, el senyal que duia el sac, el nom del 
magatzem i el del moliner (Sant Pere, Torrents, Rodon, Sangrà, Gibert i 
Casadesús, Verdaguer i Brullet) on anava a parar. 

 

1E.IX-08 

[Llibre de sortida de grans dels 
magatzems per la distribució als 
molins] 02/01/1799 16/06/1799 

Anotació diària de les quantitats de gra que sortien dels magatzems de la 
ciutat en direcció als molins. Cada entrada conté informació sobre el 
tipus de gra, el seu origen, el senyal que duia el sac, el nom del 
magatzem i el del moliner (Sant Pere, Torrents, Rodon, Sangrà, Gibert i 
Casadesús, Verdaguer i Brullet) on anava a parar. 

 

1E.IX-09 

[Llibre de sortida de grans dels 
magatzems per la distribució als 
molins] 18/06/1799 31/12/1799 

Anotació diària de les quantitats de gra que sortien dels magatzems de la 
ciutat en direcció als molins. Cada entrada conté informació sobre el 
tipus de gra, el seu origen, el senyal que duia el sac, el nom del 
magatzem i el del moliner (Sant Pere, Torrents, Rodon, Sangrà, Gibert i 
Casadesús, Verdaguer, Brullet, Sant Boi, Molins de Rei, Papiol i Gall) on 
anava a parar. 
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1E.IX-10 

[Llibre de sortida de grans dels 
magatzems per la distribució als 
molins] 02/01/1800 28/06/1800 

Anotació diària de les quantitats de gra que sortien dels magatzems de la 
ciutat en direcció als molins. Cada entrada conté informació sobre el 
tipus de gra, el seu origen, el senyal que duia el sac, el nom del 
magatzem i el del moliner (Sant Pere, Torrents, Rodon, Sangrà, Gibert i 
Casadesús, Verdaguer, Brullet, Sant Boi, Molins de Rei, Papiol i Gall) on 
anava a parar. 
Inclou notes de les garbelladures que s'han lliurat al senyor Bosch. 

 

1E.IX-11 

[Llibre de sortida de grans dels 
magatzems per la distribució als 
molins] 01/07/1800 31/12/1800 

Anotació diària de les quantitats de gra que sortien dels magatzems de la 
ciutat en direcció als molins. Cada entrada conté informació sobre el 
tipus de gra, el seu origen, el senyal que duia el sac, el nom del 
magatzem i el del moliner (Sant Pere, Torrents, Rodon, Sangrà, Gibert i 
Casadesús, Verdaguer, Brullet, Sant Boi, Molins de Rei, Papiol i Gall) on 
anava a parar. 
Inclou notes de les garbelladures que s'han lliurat al senyor Bosch. 

 

1E.IX-12 

[Llibre de sortida de grans dels 
magatzems per la distribució als 
molins] 02/01/1801 26/06/1801 

Anotació diària de les quantitats de gra que sortien dels magatzems de la 
ciutat en direcció als molins. Cada entrada conté informació sobre el 
tipus de gra, el seu origen, el senyal que duia el sac, el nom del 
magatzem i el del moliner (Sant Pere, Torrents, Rodon, Sangrà, Gibert i 
Casadesús, Verdaguer, Brullet, Sant Boi, Molins de Rei, Papiol i Gall) on 
anava a parar. 
Inclou notes de les garbelladures que s'han lliurat al senyor Bosch. 
Al final del volum hi podem trobar uns comptes mensuals del total dels 
sacs de blat que es van entregar durant tot l'any, detallat per dies. 

 

1E.IX-13 

[Llibre de sortida de grans dels 
magatzems per la distribució als 
molins] 30/06/1801 24/12/1801 

Anotació diària de les quantitats de gra que sortien dels magatzems de la 
ciutat en direcció als molins. Cada entrada conté informació sobre el 
tipus de gra, el seu origen, el senyal que duia el sac, el nom del 
magatzem i el del moliner (Sant Pere, Torrents, Rodon, Sangrà, Gibert i 
Casadesús, Verdaguer, Brullet, Sant Boi, Molins de Rei, Papiol i Gall) on 
anava a parar. 
Inclou notes de les garbelladures que s'han lliurat al senyor Bosch. 
Al final del volum hi podem trobar uns comptes mensuals del total dels 
sacs de blat que es van entregar durant tot l'any, detallat per dies. 
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1E.IX-15 

[Llibre de sortida de grans dels 
magatzems per la distribució als 
molins] 06/04/1802 03/07/1802 

Anotació diària de les quantitats de gra que sortien dels magatzems de la 
ciutat en direcció als molins. Cada entrada conté informació sobre el 
tipus de gra, el seu origen, el senyal que duia el sac, el nom del 
magatzem i el del moliner (Sant Pere, Torrents, Rodon, Sangrà, Gibert i 
Casadesús, Verdaguer, Brullet, Sant Boi, Molins de Rei, Papiol i Gall) on 
anava a parar. 
Inclou notes de les garbelladures que s'han lliurat al senyor Bosch. 
Al final del volum hi podem trobar uns comptes mensuals del total dels 
sacs de blat que es van entregar durant tot l'any, detallat per dies. 
Inclou nota del pagament als peons del magatzem. 

 

1E.IX-16 

[Llibre de sortida de grans dels 
magatzems per la distribució als 
molins] 06/07/1802 28/12/1802 

Anotació diària de les quantitats de gra que sortien dels magatzems de la 
ciutat en direcció als molins. Cada entrada conté informació sobre el 
tipus de gra, el seu origen, el senyal que duia el sac, el nom del 
magatzem i el del moliner (Sant Pere, Torrents, Rodon, Sangrà, Gibert i 
Casadesús, Verdaguer, Brullet, Sant Boi, Molins de Rei, Papiol i Gall) on 
anava a parar. 
Inclou notes de les garbelladures que s'han lliurat al senyor Bosch. 
Al final del volum hi podem trobar uns comptes mensuals del total dels 
sacs de blat que es van entregar durant tot l'any, detallat per dies. 

 

1E.IX-17 

[Llibre de sortida de grans dels 
magatzems per la distribució als 
molins] 03/01/1803 24/12/1803 

Anotació diària de les quantitats de gra que sortien dels magatzems de la 
ciutat en direcció als molins. Cada entrada conté informació sobre el 
tipus de gra, el seu origen, el senyal que duia el sac, el nom del 
magatzem i el del moliner (Sant Pere, Torrents, Rodon, Sangrà, Gibert i 
Casadesús, Verdaguer, Brullet, Sant Boi, Molins de Rei, Papiol i Gall) on 
anava a parar. 
Inclou nota a l'inici de les garbelladures que s'han lliurat al senyor Bosch. 
Al final del volum hi podem trobar uns comptes mensuals del total dels 
sacs de blat que es van entregar durant tot l'any, detallat per dies. 
Els autors erren en quin any és durant els primers 15 dies de l'any, 
després rectifiquen. 
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1E.IX-01 

[Llibre de sortida de grans dels 
magatzems per la distribució als 
molins] 30/07/1791 23/10/1792 

Anotació diària de les quantitats de gra que sortien dels magatzems de la 
ciutat en direcció als molins. També s'hi inclouen anotacions dels sacs 
lliurats pels comerciants a la casa del Pastim. Cada entrada conté 
informació sobre el patró de la nau, l'origen del gra, el senyal que duia el 
sac i el nom del magatzem i el del molí on anava a parar. 
Aquest volum no està ordenat cronol·lògicament. Sembla que en 
enquadernar-lo les llibretes van quedar desendreçades. 

 

1E.IX-02 

Llibre de sortida de grans dels 
magatzems per la distribució als 
molins 01/01/1793 14/05/1793 

Anotació diària de les quantitats de gra que sortien dels magatzems de la 
ciutat en direcció als molins. També s'hi inclouen anotacions dels sacs 
lliurats pels comerciants a la casa del Pastim. Cada entrada conté 
informació sobre el patró de la nau, l'origen del gra, el senyal que duia el 
sac i el nom del magatzem i el del molí on anava a parar. 

 

1E.IX-03 Llibre dels magatzems. 01/03/1793 29/12/1793 

Anotació diària de les quantitats de gra que sortien dels magatzems de la 
ciutat en direcció als molins. També s'hi inclouen anotacions dels sacs 
lliurats pels comerciants a la casa del Pastim. Cada entrada conté 
informació sobre el patró de la nau, l'origen del gra, el senyal que duia el 
sac i el nom del magatzem i el del molí on anava a parar. 

 

1E.IX-04 

[Llibre de sortida de grans dels 
magatzems per la distribució als 
molins] 02/01/1794 28/06/1794 

Anotació diària de les quantitats de gra que sortien dels magatzems de la 
ciutat en direcció als molins. També s'hi inclouen anotacions dels sacs 
lliurats pels patrons a la casa del Pastim. Cada entrada conté informació 
sobre el patró de la nau, l'origen del gra, el senyal que duia el sac i el 
nom del magatzem i el del molí on anava a parar. 
Inclou resums periòdics dels sacs de blat que han sortit dels magatzems i 
s'han entregat als moliners, amb informació del nom del molí i del 
moliner. 

 

 

 


