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Signatura Títol D. Inicial D. Final Resum general Quantitat 

1E.XXVI-01 
Llibre auxiliar de molins, de 
blats entregats i farines 
rebudes.  

01/01/1796 31/12/1796 

Llibre auxiliar d'entrades de blat i sortides de farina dels molins. Organitzat 
per molins i farineres, i després de forma cronològica. Cada mes es 
comptabilitzen els sacs de blat entregats al molí, i els sacs de farina que 
n'han sortit. Ambdues quantitats han de quadrar. Els molins i farineres que 
apareixen en aquest volum són: molí de Sant Pere, molí de Joseph Torrents, 
molí de Juan Rodón, molí d'Andrés Sangra, molí de Jaime Gibert, molí de 
Gabriel Casadesús, molí de Pedro Verdaguer, molí de Ignacio Brullet, molí 
de Papiol, molí de la Verneda, molí de Sant Andreu.   

1 – volum 

1E.XXVI-02 
Llibre de molins, de blats 
entregats i farines rebudes.  

01/01/1797 31/12/1797 

Llibre d'entrades de blat i sortides de farina dels molins. Organitzat per 
molins i farineres, i després de forma cronològica. Cada mes es 
comptabilitzen els sacs de blat entregats al molí, i els sacs de farina que 
n'han sortit. Ambdues quantitats han de quadrar. Els molins i farineres que 
apareixen en aquest volum són: molí de Sant Pere, molí de Joseph Torrents, 
molí de Juan Rodón, molí d'Andrés Sangra, molí de Jaime Gibert, molí de 
Gabriel Casadesús, molí de Pedro Verdaguer i molí de Ignacio Brullet. 

1 – volum 

1E.XXVI-03 Llibre de molins primer. 02/01/1798 28/12/1798 

Llibre d'entrades de blat i sortides de farina dels molins. Organitzat per 
molins i farineres, i després de forma cronològica. Cada mes es 
comptabilitzen els sacs de blat entregats al molí, i els sacs de farina que 
n'han sortit. Ambdues quantitats han de quadrar. Els molins i farineres que 
apareixen en aquest volum són: molí de Pedro Serrallonga, molí de Joseph 
Torrents, molí de Juan Rodón, molí d'Andrés Sangra, molí de Jaime Gibert, 
molí de Gabriel Casadesús, molí de Pedro Verdaguer, molí de Ignacio 
Brullet, Molins de Rey, molí del Papiol, molí de Sant Boi, molí de Sant 
Agustí, molí de la Mercè, farinera de la casa de la Misió, molí de Mataró i 
farinera de Silar. 

1 – volum 



 

 

| 3 

10.01/1E.XXVI Llibre de molins. Entrada i sortida 

1E.XXVI-04 Llibre de molins primer. 02/01/1799 31/12/1799 

Llibre d'entrades de blat i sortides de farina dels molins. Organitzat per 
molins i farineres, i després de forma cronològica. Cada mes es 
comptabilitzen els sacs de blat entregats al molí, i els sacs de farina que 
n'han sortit. Ambdues quantitats han de quadrar. Els molins i farineres que 
apareixen en aquest volum són: molí de Pedro Serrallonga, molí de Joseph 
Torrents, molí de Juan Rodón, molí d'Andrés Sangra, molí de Jaime Gibert, 
molí de Gabriel Casadesús, molí de Pedro Verdaguer, molí de Ignacio 
Brullet, molí de Sant Boi, Molins de Rey, molí del Papiol, molí de Gall, 
farinera del Silar. 

1 – volum 

1E.XXVI-05 
Entrades i sortides de blats als 
molins.  

01/01/1800 31/12/1801 

Llibre d'entrades de blat i sortides de farina dels molins. Organitzat per 
molins i farineres, i després de forma cronològica. Cada mes es 
comptabilitzen els sacs de blat entregats al molí, i els sacs de farina que 
n'han sortit. Ambdues quantitats han de quadrar. Els molins i farineres que 
apareixen en aquest volum són: molí de Pedro Serrallonga, molí de Joseph 
Torrents, molí de Juan Rodón, molí d'Andrés Sangra, molí de Jaime Gibert, 
molí de Gabriel Casadesús, molí de Pedro Verdaguer, molí de Ignacio Brullet 
i moliner de Sant Andreu. 

1 – volum 

1E.XXVI-06 
[Entrades i sortides de blats 
als molins] 

01/01/1802 31/12/1803 

Llibre d'entrades de blat i sortides de farina dels molins. Organitzat per 
molins i farineres, i després de forma cronològica. Cada mes es 
comptabilitzen els sacs de blat entregats al molí, i els sacs de farina que 
n'han sortit. Ambdues quantitats han de quadrar. Els molins i farineres que 
apareixen en aquest volum són: molí de Pedro Serrallonga, molí de Joseph 
Torrents, molí de Juan Rodón, molí d'Andrés Sangra, molí de Jaime Gibert, 
molí de Gabriel Casadesús, molí de Pedro Verdaguer, molí de Ignacio 
Brullet, molins de Rei, molí de Santa Coloma i molí de la Verneda. 

1 – volum 
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1E.XXVI-07 

Entrada i sortida de blats i 
farines dels magatzems, amb 
entregues als molins, i les 
recepcions de les farines. 

03/01/1803 23/12/1807 

Llibre d'entrades i sortides de blat i de farina al magatzems i entregues de 
blat als molins. Organitzat per magatzems, molins i farineres, i després de 
forma cronològica. Del foli 1 al 49 s'hi detallen les entrades i sortides de 
blat als magatzems, del 49 al 68 entrades i sortides de farines als 
magatzems, i del 69 al final del llibre, entrades de blat i sortides de farina 
dels molins. Cada mes es comptabilitzen els sacs de blat entregats al molí, i 
els sacs de farina que n'han sortit. Ambdues quantitats han de quadrar. Els 
molins i farineres que apareixen en aquest volum són: molí de Sant Pere, 
molí de Joseph Torrents, molí de Juan Rodón, molí d'Andrés Sangra, molí de 
Jaime Gibert, molí de Gabriel Casadesús, molí de Ignacio Brullet, molí de 
Pedro Verdaguer, molí de Molins de Rei. 

1 – volum 

1E.XXVI-08 

Entrada i sortida de blats i 
farines dels magatzems, amb 
entregues als molins, i les 
recepcions de les farines. 

02/01/1808 10/06/1812 

Volum dividit en tres parts, separades totes per nombrosos folis en blanc.  
La primera part és un llibre d'entrades i sortides de blat i de farina als 
magatzems i sitges de la ciutat. A les entregues s'hi detallen trimestralment 
els particulars, segurament consignataris, que fan entrega del blat, el seu 
origen i el nom del productor primer. De sortides de blat, s'hi anoten 
trimestralment les quantiats de blat que surten i a on van, generalment 
venuts a moliners per fer-ne farina. 
La segona part del llibre conté les entrades i sortides de farina dels 
magatzems i sitges de la ciutat, amb detall d'on provenen les farines i a qui 
es compren, i també quan es consumeixen.  
La tercera part és un llibre d'entrades de blat i sortides de farina dels molins 
i farineres. Organitzat per molins i farineres, i després de forma 
cronològica. Cada mes es comptabilitzen els sacs de blat entregats al molí, i 
els sacs de farina que n'han sortit. 

1 – volum 

 


