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1F.XXII Llibre major del mascle i l’ovella 

 

Núm. ordre Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

film 

Digitalit-

zació 
Observacions 

1F.XXII-1 Llibre major del mascle i l’ovella 1774-1775    

1F.XXII-2 Llibre major del mascle i l’ovella 1775-1776    

1F.XXII-3 Llibre major del mascle i l’ovella 1776-1777    

1F.XXII-4 Llibre major del mascle i l’ovella 1777-1778    

1F.XXII-5 Llibre major del mascle i l’ovella 1778-1779    

1F.XXII-6 Llibre major del mascle i l’ovella 1778-1779    

1F.XXII-7 Llibre major del mascle i l’ovella 1779-1780    

1F.XXII-8 Llibre major del mascle i l’ovella 1780-1781    

1F.XXII-9 Llibre major del mascle i l’ovella 1781-1782    

1F.XXII-10 Llibre major del mascle i l’ovella 1781-1782    

1F.XXII-11 Llibre major del mascle i l’ovella 1782-1783    

1F.XXII-12 Llibre major del mascle i l’ovella 1783-1784    

1F.XXII-13 Llibre major del mascle i l’ovella 1783-1784    

1F.XXII-14 Llibre major del mascle i l’ovella 1784-1785    

1F.XXII-15 Llibre major del mascle i l’ovella 1784-1785    

1F.XXII-16 Llibre major del mascle i l’ovella 1785-1786    

1F.XXII-17 Llibre major del mascle i l’ovella 1786-1787    

1F.XXII-18 Llibre major del mascle i l’ovella 1786-1787    

1F.XXII-19 Llibre major del mascle i l’ovella 1787-1788    

1F.XXII-20 Llibre major del mascle i l’ovella 1788-1789    

1F.XXII-21 Llibre major del mascle i l’ovella 1789-1790    

1F.XXII-22 Llibre major del mascle i l’ovella 1790-1791    

1F.XXII-23 Llibre major del mascle i l’ovella 1790-1791    

1F.XXII-24 Llibre major del mascle i l’ovella 1791-1792    

1F.XXII-25 Llibre major del mascle i l’ovella 1791-1792    

1F.XXII-26 Llibre major del mascle i l’ovella 1792-1793    

1F.XXII-27 Llibre major del mascle i l’ovella 1792-1793    

1F.XXII-28 Llibre major del mascle i l’ovella 1793-1794    

1F.XXII-29 Llibre major del mascle i l’ovella 1793-1794    

1F.XXII-30 Llibre major del mascle i l’ovella 1794-1795    

1F.XXII-31 Llibre major del mascle i l’ovella 1794-1795    

1F.XXII-32 Llibre major del mascle i l’ovella 1794-1795    

1F.XXII-33 Llibre major del mascle i l’ovella 1795-1796    

1F.XXII-34 Llibre major del mascle i l’ovella 1795-1796    

1F.XXII-35 Llibre major del mascle i l’ovella 1795-1796    

1F.XXII-36 Llibre major del mascle i l’ovella 1796-1797    

1F.XXII-37 Llibre major del mascle i l’ovella 1796-1797    

1F.XXII-38 Llibre major del mascle i l’ovella 1796-1797    

1F.XXII-39 Llibre major del mascle i l’ovella 1797-1798    

1F.XXII-40 Llibre major del mascle i l’ovella 1797-1798    

1F.XXII-41 Llibre major del mascle i l’ovella 1798-1799    

1F.XXII-42 Llibre major del mascle i l’ovella 1798-1799    
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Núm. ordre Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

film 

Digitalit-

zació 
Observacions 

1F.XXII-43 Llibre major del mascle i l’ovella 1798-1799    

1F.XXII-44 Llibre major del mascle i l’ovella 1799-1800    

1F.XXII-45 Llibre major del mascle i l’ovella 1799-1800    

1F.XXII-46 Llibre major del mascle i l’ovella 1799-1800    

1F.XXII-47 Llibre major del mascle i l’ovella 1800-1801    

1F.XXII-48 Llibre major del mascle i l’ovella 1800-1801    

1F.XXII-49 Llibre major del mascle i l’ovella 1800-1801    

1F.XXII-50 Llibre major del mascle i l’ovella 1801-1802    

1F.XXII-51 Llibre major del mascle i l’ovella 1801-1802    

1F.XXII-52 Llibre major del mascle i l’ovella 1802-1803    

1F.XXII-53 Llibre major del mascle i l’ovella 1802-1803    

1F.XXII-54 Llibre major del mascle i l’ovella 1802-1803    

1F.XXII-55 Llibre major del mascle i l’ovella 1803-1804    

1F.XXII-56 Llibre major del mascle i l’ovella 1803-1804    

1F.XXII-57 Llibre major del mascle i l’ovella 1804-1805    

1F.XXII-58 Llibre major del mascle i l’ovella 1804-1805    

1F.XXII-59 Llibre major del mascle i l’ovella 1804-1805    

1F.XXII-60 Llibre major del mascle i l’ovella 1804-1805    

1F.XXII-61 Llibre major del mascle i l’ovella 1805-1806    

1F.XXII-62 Llibre major del mascle i l’ovella 1805-1806    

1F.XXII-63 Llibre major del mascle i l’ovella 1806-1807    

1F.XXII-64 Llibre major del mascle i l’ovella 1806-1807    

1F.XXII-65 Llibre major del mascle i l’ovella 1807-1808    

1F.XXII-66 Llibre major del mascle i l’ovella 1807-1808    

1F.XXII-67 Llibre major del mascle i l’ovella 1807-1808    

1F.XXII-68 Llibre major del mascle i l’ovella 1808    

 

 


