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Signatura Títol D. Inicial D. Final Resum general Quantitat 

1E.XXVII-01 [Llibre d'entrada de blat] 01/01/1792 01/01/1792 Molt poques pàgines escrites. 1 – volum 

1E.XXVII-02 [Llibre d'entrada de blat] 01/01/1792 05/12/1792 

Llibre on s'anoten les compres de blat fetes per la Junta de Pan, amb detall 
de la quantitat de la compra, la data, el venedor/consignatari i prové el blat 
adquirit. També es manifesta quina senyal se li posa al blat, en colors o 
teles diferents, per diferenciar-lo al sitjar. Organització cronològica. 

1 – volum 

1E.XXVII-03 Llibre d'entrada de blat 01/01/1794 27/12/1794 

Llibre on s'anoten les compres de blat fetes per la Junta de Pan, amb detall 
de la quantitat de la compra, la data, el venedor/consignatari i d'on prové el 
blat adquirit. També es manifesta quina senya se li posa al blat, en colors o 
teles diferents, per diferenciar-lo al sitjar. Conté índex inicial amb els noms 
dels capitans, la quantitat de quarteres i les dates. Organització 
cronològica. 

1 – volum 

1E.XXVII-04 Llibre d'entrada de blat 01/01/1795 18/12/1795 

Llibre on s'anoten les compres de blat fetes per la Junta de Pan, amb detall 
de la quantitat de la compra, la data, el venedor/consignatari i d'on prové el 
blat adquirit. També es manifesta quina senyal se li posa al blat, en colors o 
teles diferents, per diferenciar-lo al sitjar. Organització cronològica. 

1 – volum 

1E.XXVII-05 Llibre d'entrada de blat 01/01/1796 02/12/1796 

Llibre on s'anoten les compres de blat fetes per la Junta de Pan, amb detall 
de la quantitat de la compra, la data, el venedor/consignatari i d'on prové el 
blat adquirit. També es manifesta quina senyal se li posa al blat, en colors o 
teles diferents, per diferenciar-lo al sitjar. Organització cronològica. 

1 – volum 

1E.XXVII-06 
Llibre d'entrada de blat. 
Manca d'antic. 1797 1797  

1 – volum 

1E.XXVII-07 Llibre d'entrada de blat 01/01/1798 28/12/1798 

Llibre on s'anoten les compres de blat fetes per la Junta de Pan, amb detall 
de la quantitat de la compra, la data, el venedor/consignatari i d'on prové el 
blat adquirit. També es manifesta quina senyal se li posa al blat, en colors o 
teles diferents, per diferenciar-lo al sitjar. Organització cronològica. 

1 – volum 
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1E.XXVII-08 Llibre d'entrada de blat 01/01/1799 30/12/1799 

Llibre on s'anoten les compres de blat fetes per la Junta de Pan, amb detall 
de la quantitat de la compra, la data, el venedor/consignatari i d'on prové el 
blat adquirit. També es manifesta quina senyal se li posa al blat, en colors o 
teles diferents, per diferenciar-lo al sitjar. Organització cronològica. 

1 – volum 

1E.XXVII-09 Llibre d'entrada de blat 01/01/1801 05/04/1802 

Llibre on s'anoten les compres de blat fetes per la Junta de Pan, amb detall 
de la quantitat de la compra, la data, el venedor i d'on prové el blat 
adquirit. També es manifesta quina senyal se li posa al blat, en colors o 
teles diferents, per diferenciar-lo al sitjar. Organització cronològica. 

1 – volum 

1E.XXVII-10 Llibre d'entrada de blat 28/12/1801 13/05/1802 

Llibre on s'anoten les compres de blat fetes per la Junta de Pan, amb detall 
de la quantitat de la compra, la data, el venedor i d'on prové el blat 
adquirit. També es manifesta quina senyal se li posa al blat, en colors o 
teles diferents, per diferenciar-lo al sitjar. Organitzat per tipus de blat. 

1 – volum 

 


