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10.01/1E.X  Llibre del blat i la farina que hi ha a la ciutat 

 

Signatura Títol D. Inicial D. Final Resum general Quantitat 

1E.X-01 

Llibre del blat i la farina que hi ha a 
la ciutat de Barcelona. 

13/07/1721 22/09/1751 Anotació diària pel regidor-administrador de les places de l'entrada i 
sortida de cereals, lleguminoses i similars a la ciutat, amb expressió de 
l'origen de la mercaderia, del transportista, del comprador i les quantitats 
de mercaderia comprada, expressada en unitats de capacitat (quarteres). 
Excepcionalment apareix el preu de la quartera. No està organitzat 
cronològicament, sinó pel regidor-administrador. Inclou índex a l'inici 

1 volum 

1E.X-02 

[Llibre del blat i la farina que hi ha 
a la ciutat de Barcelona] 

01/01/1768 31/12/1771 Anotació diària pel regidor-administrador de les places dels carregaments 
de blat i de farina que arriben, s'emmagatzemen a la ciutat i es venen, 
amb expressió de l'origen de la mercaderia, del transportista, del 
comprador i les quantitats de mercaderia comprada, expressada en 
unitats de capacitat (quarteres). Per compte del Gremi de Forners. 
Excepcionalment apareix el preu de la quartera. Conté índex cronològic 
(anual) a l'inici. 

1 volum 

1E.X-03 

[Llibre del blat i la farina que hi ha 
a la ciutat de Barcelona] 

05/01/1768 31/12/1772 Anotació diària pel regidor-administrador de les places de les partides de 
blat, farines, ordis, civades, llegums i altres grans que arriben, 
s'emmagatzemen a la ciutat i es venen, amb expressió de l'origen de la 
mercaderia, del transportista, del comprador i les quantitats de 
mercaderia comprada, expressada en unitats de capacitat (quarteres). 
Per compte del Semolers. Excepcionalment apareix el preu de la quartera. 
Conté índex cronològic (anual) a l'inici. 

1 volum 
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1E.X-04 

[Llibre del blat i la farina que hi ha 
a la ciutat de Barcelona] 

04/01/1773 28/02/1779 Anotació diària pel regidor-administrador de les places de les partides de 
blat, farines, ordis, civades, llegums i altres grans que arriben, 
s'emmagatzemen a la ciutat i es venen, amb expressió de l'origen de la 
mercaderia, del transportista, del comprador i les quantitats de 
mercaderia comprada, expressada en unitats de capacitat (quarteres). 
Per compte del Semolers. Excepcionalment apareix el preu de la quartera. 
Conté índex cronològic (anual) a l'inici. 

1 volum 

1E.X-05 

[Llibre del blat i la farina que hi ha 
a la ciutat de Barcelona] 

05/01/1773 28/02/1779 Anotació diària pel regidor-administrador de les places dels carregaments 
de blat i de farina que arriben, s'emmagatzemen a la ciutat i es venen, 
amb expressió de l'origen de la mercaderia, del transportista, del 
comprador i les quantitats de mercaderia comprada, expressada en 
unitats de capacitat (quarteres). Per compte del Gremi de Forners. 
Excepcionalment apareix el preu de la quartera. Conté índex cronològic 
(anual) a l'inici. 

1 volum 
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