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10.01/1E.VI Caixa del pa 

 

Cota Títol D. Inicial D. Final Resum general Quantitat 

1E.VI-01 Caixa del pa 

01/12/1789 19/05/1791 Llibre de caixa del pastim. Distribuït per mesos i per càrrec i data: al recto data, i 
al verso càrrec. Es fan presents pagaments sota diferents conceptes: blat, segó, 
lloguers, comissions, noliejaments, moliners, etc. 

1 volum 

1E.VI-02 Caixa del pa 

04/01/1791 31/12/1792 Llibre de caixa del pastim. Distribuït per mesos i per càrrec i data: al recto data, i 
al verso càrrec. Es fan presents pagaments sota diferents conceptes: blat, segó, 
lloguers, comissions, noliejaments, moliners, etc. 

1 volum 

1E.VI-03 Caixa del pa 

01/01/1792 31/12/1792 Llibre de caixa del pastim. Distribuït per mesos i per càrrec i data: al recto data, i 
al verso càrrec. Es fan presents pagaments sota diferents conceptes: blat, segó, 
lloguers, comissions, noliejaments, moliners, etc. 

1 volum 

1E.VI-04 

Llibre de caixa de 
l'administració de 
l'abastiment de pa. 

01/01/1793 31/12/1793 Llibre de caixa del pastim. Distribuït per mesos i per càrrec i data: al recto data, i 
al verso càrrec. Es fan presents pagaments sota diferents conceptes: blat, segó, 
lloguers, comissions, noliejaments, moliners, etc. 

1 volum 

1E.VI-05 
Llibre de caixa de 
l'administració del pa. 

01/01/1794 31/12/1794 Llibre de caixa del pastim. Distribuït per mesos i per càrrec i data: al recto data, i 
al verso càrrec. Es fan presents pagaments sota diferents conceptes: blat, segó, 
lloguers, comissions, noliejaments, moliners, etc. 

1 volum 

1E.VI-06 Llibre de caixa del pa. 

01/01/1795 31/12/1795 Llibre de caixa del pastim. Distribuït per mesos i per càrrec i data: al recto data, i 
al verso càrrec. Es fan presents pagaments sota diferents conceptes: blat, segó, 
lloguers, comissions, noliejaments, moliners, etc. 

1 volum 

1E.VI-07 Llibre de caixa del pa 

01/01/1796 31/12/1796 Llibre de caixa del pastim. Distribuït per mesos i per càrrec i data: al recto data, i 
al verso càrrec. Es fan presents pagaments sota diferents conceptes: blat, segó, 
lloguers, comissions, noliejaments, moliners, etc. 

1 volum 

1E.VI-08 Llibre de caixa del pa 

01/01/1797 31/12/1797 Llibre de caixa del pastim. Distribuït per mesos i per càrrec i data: al recto data, i 
al verso càrrec. Es fan presents pagaments sota diferents conceptes: blat, segó, 
lloguers, comissions, noliejaments, moliners, etc. 

1 volum 

1E.VI-09 Llibre de caixa del pa 

01/01/1798 31/12/1798 Llibre de caixa del pastim. Distribuït per mesos i per càrrec i data: al recto data, i 
al verso càrrec. Es fan presents pagaments sota diferents conceptes: blat, segó, 
lloguers, comissions, noliejaments, moliners, etc. 

1 volum 
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1E.VI-10 Llibre de caixa del pa 

01/01/1799 31/12/1799 Llibre de caixa del pastim. Distribuït per mesos i per càrrec i data: al recto data, i 
al verso càrrec. Es fan presents pagaments sota diferents conceptes: blat, segó, 
lloguers, comissions, noliejaments, moliners, etc. 

1 volum 

1E.VI-11 Llibre de caixa del pa 

01/01/1800 31/12/1800 Llibre de caixa del pastim. Distribuït per mesos i per càrrec i data: al recto data, i 
al verso càrrec. Es fan presents pagaments sota diferents conceptes: blat, segó, 
lloguers, comissions, noliejaments, moliners, etc. 

1 volum 

1E.VI-12 Llibre de caixa del pa 

01/01/1801 31/12/1801 Llibre de caixa del pastim. Distribuït per mesos i per càrrec i data: al recto data, i 
al verso càrrec. Es fan presents pagaments sota diferents conceptes: blat, segó, 
lloguers, comissions, noliejaments, moliners, etc. Inclou documentació solta 
sobre pagaments o deutes de particulars. 

1 volum 

1E.VI-13 Llibre de caixa del pa 

01/01/1802 31/12/1802 Llibre de caixa del pastim. Distribuït per mesos i per càrrec i data: al recto data, i 
al verso càrrec. Es fan presents pagaments sota diferents conceptes: blat, segó, 
lloguers, comissions, noliejaments, moliners, etc. Inclou documentació solta 
sobre pagaments o deutes de particulars. 

1 volum 

1E.VI-14 Llibre de caixa del pa 

01/01/1803 31/12/1803 Llibre de caixa del pastim. Distribuït per mesos i per càrrec i data: al recto data, i 
al verso càrrec. Es fan presents pagaments sota diferents conceptes: blat, segó, 
lloguers, comissions, noliejaments, moliners, etc. Inclou documentació solta 
sobre pagaments o deutes de particulars. 

1 volum 

1E.VI-15 Llibre de caixa del pa 

01/01/1804 31/12/1804 Llibre de caixa del pastim. Distribuït per mesos i per càrrec i data: al recto data, i 
al verso càrrec. Es fan presents pagaments sota diferents conceptes: blat, segó, 
lloguers, comissions, noliejaments, moliners, etc. 

1 volum 

1E.VI-16 Llibre de caixa del pa 

01/01/1805 31/12/1805 Llibre de caixa del pastim. Distribuït per mesos i per càrrec i data: al recto data, i 
al verso càrrec. Es fan presents pagaments sota diferents conceptes: blat, segó, 
lloguers, comissions, noliejaments, moliners, etc. 

1 volum 

1E.VI-17 
Llibre de caixa de 
l'administració del pa. 

01/01/1806 31/12/1806 
Llibre de caixa del pastim. Distribuït per mesos i per càrrec i data. 

1 volum 

1E.VI-18 Llibre de caixa del pa 01/01/1807 31/12/1807 Llibre de caixa del pastim. Distribuït per mesos i per càrrec i data. 1 volum 

1E.VI-19 Llibre de caixa del pa 

01/01/1808 31/12/1808 Llibre de caixa del pastim. Distribuït per mesos i per càrrec i data: al recto data, i 
al verso càrrec. Es fan presents pagaments sota diferents conceptes: blat, segó, 
lloguers, comissions, noliejaments, moliners, etc. Inclou documentació solta 
sobre pagaments o deutes de particulars. 

1 volum 
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1E.VI-20 Llibre de caixa del pa 

01/01/1809 31/12/1811 Llibre de caixa del pastim. Distribuït per mesos i per càrrec i data: al recto data, i 
al verso càrrec. Es fan presents pagaments sota diferents conceptes: blat, segó, 
lloguers, comissions, noliejaments, moliners, etc. Inclou documentació solta 
sobre pagaments o deutes de particulars. 

1 volum 

  


