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DESCRIPCIÓ DEL FONS D’ACORD AMB LA NORMA ISAD(G)

1. ÀREA D’IDENTIFICACIÓ
1.1. Codi(s) de referència
BC CAT FONS FAMÍLIA PASQUAL HERVADA
1.2. Títol
Fons Pasqual Hervada
1.3. Dates
Dates de producció: 1546 - 1895 (predomina 1770 - 1820).
Dates de formació: 1803 - 1895.
1.4. Nivell de descripció
Fons.
1.5. Volum i suport de la unitat de descripció
5 unitats d’instal·lació, 5 arxivadors. Ocupen 0,62 metres lineals.
2. ÀREA DE CONTEXT
2.1. Nom(s) dels productor(s)
Els principals productors del fons Pasqual Hervada són León Hervada, el seu
germà Manuel Hervada i Antoni Pasqual Solà i els seus parents i
descendència.
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2.2. Història de l’organisme / Notícia biogràfica
León Hervada va néixer en data desconeguda a la vila de Vega de
Valdetronco, bisbat de Palència. Va estudiar Teologia a la Universitat de
Valladolid i va ser secretari del bisbe de Vic i notari de la seva cúria, així com
també rector de la parròquia d'Olost de 1773 a 1803, any de la seva mort.
Manuel Hervada va néixer a la mateixa vila el 18 d'abril de 1734 i va morir el
mes de juliol de 1789. Va ser rector de Sant Pere d'Orriols, prior del Priorat de
Santa Margarida de l'Església de Sant Martí Sescorts. Obtingué diversos
beneficis eclesiàstics i fou alberguer de la Seu de Vic.
2.3. Història arxivística
Probablement, el fons té les seves arrels en la gestió de les herències de
Manuel i León Hervada, les quals van ser gestionades en morir el primer pel
seu germà León i en morir el segon pel seu nebot polític Anton Pasqual. També
reuneix la documentació dels pares i descendents d'aquest darrer.
S’ignoren les vicissituds de l'arxiu de la família Pasqual Hervada fins que Joan
Givanel va fer donació d’aquest fons a la Biblioteca de Catalunya.
2.4. Dades sobre l’ingrés
Donatiu de Joan Givanel Mas, probablement durant la primera meitat del segle
XX.
3. ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA
3.1. Abast i contingut
El fons està integrat principalment per la documentació produïda pels preveres
Manuel i León Hervada, el seu nebot polític Anton Pasqual Hervada, el qual va
conservar la documentació dels seus oncles i la del seu pare Anton Pasqual
Solà, metge, i la seva descendència. Les tipologies documentals del fons són
diverses, però predominen les col·lacions, bàsicament de càrrecs religiosos, i
memorials i al·legacions de causes judicials, així com també llevadors i rebuts
de les rendes eclesiàstiques i dels plets.
3.4. Sistema d’organització
Descripció del fons
El fons s'ha descrit a nivell d'unitat documental composta. Sempre que ha estat
possible s'ha aprofitat el títol formal dels encapçalaments o dels dorsos de les
unitats, que s'ha deixat en lletra cursiva. S'ha respectat l'ordenació original en
expedients quan ha estat el cas. Malauradament, en la major part dels casos,
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els materials es trobaven barrejats. El camp "Data(es)" recull la data del
document original.
Classificació del fons
S'ha realitzat la classificació intel·lectual a partir de l'atribució a cada unitat del
codi corresponent del quadre de classificació, realitzat a partir de l'estudi dels
diferents membres de la família i la documentació conservada. És el següent:
1. LEÓN HERVADA
1.1. Documentació personal.
1.2. Carrera eclesiàstica
1.3. Recursos d'informació
2. MANUEL HERVADA
2.1. Documentació personal.
2.2. Carrera eclesiàstica
3. FAMÍLIA ANTONI PASQUAL SOLÀ I FROILANA HERVADA (i antecessors i
descendents)
4. DOCUMENTACIÓ VÀRIA

4. ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS
4.1. Condicions d’accés
La consulta de la documentació és lliure, exceptuant limitacions en cas d’unitats
que es trobin en mal estat de conservació.
4.2. Condicions de reproducció
La reproducció dels documents està subjecta al seu estat de conservació i a les
condicions establertes per la normativa vigent a la Biblioteca de Catalunya.
4.3. Llengües i escriptures dels documents
La llengua utilitzada predominantment en la documentació és el català, el
castellà, i residualment el llatí.
4.4. Característiques físiques i requeriments tècnics
L'inventari del fons està realitzat amb el programari Word.

3

4.5. Instruments de descripció
El fons de la Família Pasqual Hervada de la Biblioteca de Catalunya. Inventari
realitzat per Joan Pons Alzina. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2018.
5. ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA
5.1. Existència i localització dels originals
Els originals d’aquest fons són propietat de la Biblioteca de Catalunya.
5.2. Existència i localització de reproduccions
No existeixen.
5.3. Unitats de descripció relacionades
No se'n coneixen
5.4. Bibliografia
Sobre el Fons Família Pasqual Hervada no es coneix cap recerca ni estudi
concret.
7. ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ
7.1. Autoria i fonts
Descripció realitzada per Joan Pons Alzina d’acord amb la metodologia de la
Biblioteca de Catalunya.
7.2. Regles o convencions
Norma ISAD(G), 2ª edició.
7.3. Dates de la descripció
Novembre de 2018 – desembre de 2018 / gener de 2021.
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LLISTA DE COMPONENTS
1. LEÓN DE HERVADA (+ 15 de desembre de 1803)
Títol i descripció

Dates

Topogràfic

1.1. DOCUMENTACIÓ PERSONAL
Memoria de los gastos causados a instancia del señor 1796, juny, 22
don León Herbada, presbítero, cura párrocho de la
iglesia de Santa María de Olost, diócesis de Vich, en la
testamentaria ab intestato de su señor primo don
Francisco Rafael Rascón, presbítero en esta corte

Fons Pasqual
Hervada 1/1

Relació de despeses. Madrid. Castellà. 2 f.

Certificat estès per Anton Pasqual i Froilana Hervada a 1802, març, 14
favor del seu oncle León Hervada

Fons Pasqual
Hervada 1/2

Reconeixen haver rebut de l'oncle, rector d'Olost, 1.200 lliures pel
dot i 400 lliures pels vestits de Froilana, promesos en capítols
matrimonials. Vic. Català. 1 f.

Escriptura d'obligació atorgada per León de Hervada a 1797, octubre, 9
favor de la seva neboda Beatriz Hervada

Fons Pasqual
Hervada 1/3

Juan Bautista Soler Font, procurador de León de Hervada, reconeix
que el poderdant ha ofert 8.000 reials de velló a la seva neboda en
concepte de dot a l'entrar en el monestir de les carmelites descalces
de Cuerba. Madrid. Castellà. 1 f.

Testaments de León Hervada

1793, gener, 15 /
1803, desembre, 14

Fons Pasqual
Hervada 1/4

Enterrament i acceptació, definició de comptes dels 1803, desembre, 15
deutes i administració de les disposicions testamentàries - 1808, desembre,
de León Hervada
27

Fons Pasqual
Hervada 1/5

Darreres voluntats de León Hervada, en la darrera de les quals
nomena marmessors a Francisco Sarmantero, prevere i rector
d'Avinyó, Manuel Hervada, rector de Sant Bartomeu del Grau i nebot
seu i a Froilana Hervada també neboda, casada amb Pasqual.
Còpies autèntiques esteses per Tomàs Portell Brachs i Oleguer
Codina el 21 de desembre de 1803 i 6 de gener de 1804
respectivament i còpia simple. Vic, Olost. Madrid. Català, llatí i
castellà. 3 unitats. 18 f.

Dossier que inclou per una banda les despeses de l'herència i per
l'altra les liquidacions del càrrec eclesiàstic: rebuts per les misses
resades per l'ànima del difunt, rebuts atorgats a favor dels hereus
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per deutes del difunt tant personals com per coses de la parròquia i
nota en la qual es fa constar la quantia pretesa pels administradors
de l'herència contra el rector d'Olost, llibreta de la "Quenta de lo que
ha cobrado y pagado el infraescrito en razón de la administración de
los bienes que fueron del difunto do León Hervada, cura de la
parrochial iglesia de Olost, cuya administración le encargaron sus
herederos de confianza", "Llista dels mobles que se ha encarregat lo
Sr. rector Serratosa del difunt don Lleo Hervada" i "Llibreta de lo que
se cobra y es paga de la venda dels mobles en la ciutat de Vich de
l'oncle, don Lleo Herbada, rector que fou de Olost, que morí lo dia 15
desembre de 1803" (i un compte en castellà fet a partir de la mateixa
llibreta), "Llevador per cobrar lo que expecta als hereus del rector de
Olost don Lleo Herbada", llibreta dels deutes no cobrats per León
Hervada, escriptura de "Declaración hecha por los albaceas y
herederos de confianza del defuncto don León Hervada, presbítero y
retor que fue de la parroquial iglesia de Santa María de Olost del
obispado de Vich", "Llibreta dels censalistas que van pagan[t]",
contracte privat signat entre Jeroni Serratosa, rector d'Olost, i
Froilana Pasqual Hervada, muller d'Anton Pasqual, hereva universal
de Leon Hervada, d'acord en la liquidació dels comptes, i notes dels
censos. Vic, Olost. Madrid. Català i castellà. 82 unitats. 200 f.

Lletres rebudes per Anton Pasqual i Manuel Hervada de 1803, desembre, 16
Francesc Sarmentero i del Dr. Serratosa, tractant de - 1806, desembre,
l'enterrament i herència de León Hervada
13

Fons Pasqual
Hervada 1/6

Lletres tractant de les exèquies de León Hervada i de la liquidació
dels seus béns. Avinyó, Olost. Castellà i català. 21 unitats. 40 f.

1.2. CARRERA ECLESIÀSTICA (RECTOR DE LA
PARRÒQUIA D'OLOST DE 1773 A 1803)
Relación de méritos de D. León de Herbada, presbytero

1772, juliol, 22

Full de serveis de León Hervada, natural de la vila de Vega de
Valdetronco, bisbat de Palència, secretari del bisbe de Vic, en què
acredita que és mereixedor de beneficis, canonicats i dignitats.
Imprès. Madrid. Castellà. 2 f.

Col·lació atorgada per Bartomeu Sarmentero, bisbe de 1773, febrer, 20
Vic, a favor de León Hervada de la rectoria de la
parròquia de de la Beata Maria d'Olost i presa de
possessió

Fons Pasqual
Hervada 1/7

Fons Pasqual
Hervada 1/8

El bisbe, per la mort de Joan Casas, obtentor del benefici, li atorga la
parròquia i Antoni Angelet, prevere i beneficiat de la Seu de Vic,
procurador de León Hervada en pren possessió. Còpia autèntica
estesa per Ramon Fontcuberta. Vic. Llatí. 2 f.

Lletra rebuda per part de León Hervada de Josep Eudald 1775, juliol, 10
Jordana

Fons Pasqual
Hervada 1/9
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Lletra rebuda per León Hervada, enviada per part de Josep Eudald
Jordana, tractant del pagament de pensions d'un censal. Inclou
notes al dors sobre les pensions satisfetes de 1775. Ripoll. Català. 2
f.

Causes judicials entre Anton Ferrer, baró de Savassona, 1778, febrer, 28 i després el seu fill Josep Francisco de Ferrer Brossa i 1799, gener, 5
León Hervada

Fons Pasqual
Hervada 1/10

Dossier amb els procediments del litigi en la Cúria de Vic, nota
impresa sobre clàusules especials dels poders atorgats pels rectors i
comptes i rebuts de les despeses. Còpia del plet per al rector.
Barcelona, Olost, Vic, Tarragona i Madrid. Català i castellà. 39
unitats. 71 f.

Rebuts per despeses de la parròquia i del rector León 1778, octubre, 8 Hervada
1803, maig, 27

Fons Pasqual
Hervada 1/11

Dossier amb rebuts diversos de despeses parroquials i altres sense
detallar els conceptes, estesos, entre altres, per Antoni Angelet,
Jaume Roca, Pere Casas, Felip Ros, Joan Miquelet, Anton Albert,
Felip Font, clergues; Andreu Coromines, fuster; Josep Santmartí,
candeler; Josep Quintana, Juan Bautista Soler. Barcelona, Vic,
Olost, Madrid. Català i castellà. 28 unitats. 28 f.

Distribucions que segons la pràctica y estil se reben del [1780]
Bací de las Ànimas en la parroquial de Olost

Fons Pasqual
Hervada 1/12

Normes quantitatives pel repartiment dels fons de la Confraria del
Bací de les Ànimes segons les festivitats. [Olost]. Català. 1 f.

Causa judicial oberta en la Cúria del Vicari Eclesiàstic de 1782, juliol, 24 Vic entre Blas Coma, prevere i rector del Reial Seminari 1782, setembre, 2
Conciliar de Vic, i León Hervada

Fons Pasqual
Hervada 1/13

Procediments oberts per Blas Coma contra León Hervada. Inclou un
certificat estès per Josep Antoni Estevanell, notari apostòlic de Vic,
d'una petició continguda en una causa entre Blas Coma i Anastasi
Sancho Miñano, rector de Sant Ginés de Taradell. Vic. Llatí i
castellà. 3 unitats. 18 f.

Conflicte pels drets d'annata del Seminari Conciliar de 1782, setembre, 17
Vic

Fons Pasqual
Hervada 1/14

Dossier que inclou el reial despatx pel qual, davant la petició
formulada per part de León Hervada i altres preveres del bisbat de
Vic, es demanen aclariments sobre l'afer al jutge apostòlic de la
butlla sobre els drets d'annata, i informe amb les observacions dels
procuradors dels rectors de Vic. Madrid. Castellà i llatí. 2 unitats. 16
f.

Causes judicials obertes per León Hervada per la mongia 1782, octubre, 22 -

Fons Pasqual
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de la parròquia d'Olost

1806, juny, 18

Hervada 1/15

Dossier dels procediments judicials, que foren continuats a la seva
mort, que inclou: notes de León Hervada copiant una súplica de
Josep Quintana i decret de la cúria, missiva de Pedro Juan Rafiangel
tractant del plet (amb una nota al dors sobre la resposta donada),
una "Consueta dels ritus, pràcticas, costums i observansas de la
parroquial iglésia de Santa Maria de Olost" redactada el 5 de
desembre de 1719, "Cuenta y razón que da el infraescrito del
conocimiento que ha tenido de la mongia de la parroquial iglesia de
esta Santa Maria de Olost desde 21 abril 1784 hasta 12 mayo de
1790 en que entró en egercicio de tal monge el reverendo Josep
Casas, presbítero" i "Nota del que voi gastando por el tiempo de la
vacante de la mongia" (compte i nota redactades per León Hervada),
despeses i rebuts dels litigis i una nota. Còpia autèntica de la
consueta estesa per Ignasi Causídic el 4 de desembre de 1809.
Tarragona i Vic. Català, llatí i castellà. 19 unitats. 30 f.

Causa judicial de León Hervada contra Mariano Claris, 1789, juny, 22 mestre de cases, i altres per la fàbrica de l'església de 1792, setembre, 12
Santa Maria d'Olost

Fons Pasqual
Hervada 1/16

Dossier amb rebuts de despeses pel plet obert per León Hervada,
prevere i rector de la parròquia de Santa Maria d'Olost. Barcelona.
Català i castellà. 2 unitats. 2 f.

Pa de absoltas de la parroquial y sufragànias de Olost
Llibreta amb el registre de repartiments de pa per mesos. [Olost].
Català. 29 f.

1789, setembre 1803, desembre

Causa judicial oberta en la Cúria de l'Oficialitat 1789, maig, 18 Eclesiàstica de Vic entre León Hervada i Fortià 1791, octubre, 4
Terricabras

Fons Pasqual
Hervada 2/1

Fons Pasqual
Hervada 2/2

Dossier del plet obert per León Hervada, prevere i rector de la
parròquia de Santa Maria d'Olost, contra Fortià Terricabras, pagès
de la parròquia de Serradellops, sufragània d'Olost el qual inclou:
despeses i rebuts dels litigis. Vic. Català i castellà. 7 unitats. 11 f.

Rebuts de despeses de vàries causes judicials de León 1777, juliol, 13 Hervada
1803, juny, 11

Fons Pasqual
Hervada 2/3

Dossier amb rebuts d'honoraris i de despeses estesos, entre altres,
per Salamó Moret, advocat; Ignasi de Castellar, procurador; Josep
Saura Pujol, notari, per diferents plets. Inclou un certificat estès per
Fèlix de Prats Santos, secretari del Real Acuerdo, en què fa constar
que a petició de Leon Hervada, els administradors de la Taula de
Comuns Dipòsits va donar 466 lliures, 13 sous i 4 diners. Barcelona,
Madrid, Tarragona i Vic. Català i castellà. 24 unitats. 26 f.
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Lletres rebudes per part de León Hervada
Lletres rebudes per León Hervada, enviades per part de: Balmes,
Antonio Canenciano, Beatriz del Carmen, Esteve Ferrussola, Pere
Roca, Ignació de Castellar i Ramon Jordana. Algunes de les
missives contenen anotacions referents a la resposta donada.
Barcelona, Cuerba, Ripoll, Sallent, Sant Joan de les Abadeses,
Madrid i Vic. Castellà i català. 7 unitats. 12 f.

1793, agost, 19 1803, agost, 8

Certificat estès per Josep Antoni Estevanell, escrivà de la 1795, febrer, 5
cúria eclesiàstica de Vic, de la dotació de la rectoria de
l'església de Santa Maria d'Olost

Fons Pasqual
Hervada 2/4

Fons Pasqual
Hervada 2/5

Dona fe que està dotat amb 1.500 lliures. Vic. Castellà. 2 f.

Causa judicial oberta en la Cúria del Vicari Eclesiàstic de 1798, gener, 25 Vic entre Jaume Moret, prevere i rector del Reial 1801, gener, 28
Seminari Conciliar de Vic, i León Hervada

Fons Pasqual
Hervada 2/6

Procediments oberts per Jaume Moret contra León Hervada. Vic.
Llatí i castellà. 2 unitats. 37 f.

Notes esparses sobre censos i qüestions econòmiques

[1774 - 1797]

Fons Pasqual
Hervada 2/7

[1780]

Fons Pasqual
Hervada 2/8

Dossier amb anotacions entre les quals el compte del deute d'Antoni
Beuló, ajornaments del censal de Quintana, fundacions de misses,
pagament de pensions. [Olost]. Català. 26 unitats. 31 f.

1.3. RECURSOS D'INFORMACIÓ
Regla de vida per arribar be a la hora de la mort
Preceptes diaris pels eclesiàstics. [Olost]. Català. 1 f.

2. MANUEL HERVADA (-18 d'abril de 1734 + juliol de
1789)
2.1. DOCUMENTACIÓ PERSONAL
Certificat estès per Antonio Prisco, prevere de la 1752, desembre, 2 /
parròquia de Sant Miquel de Vega de Valdetronco, del 1752, desembre, 9
baptisme i la confirmació de Manuel Hervada

Fons Pasqual
Hervada 2/9

Transcriu la partida de baptisme i dona fe de la confirmació. A
continuació, segueix la diligència estesa per Manuel Rubín de Celis,
protonotari apostòlic del bisbat de Palència, a petició de Manuel
Vicario Carpentero en nom de Manuel Hervada, de la conformitat del
certificat. Vega de Valdetronco i Palència. Castellà. 2 f.

Testament de Manuel Hervada, alberguer i racioner de la 1789, maig, 22 /
Catedral de Vic
1804, maig, 29

Fons Pasqual
Hervada 2/10
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L'atorgant, davant Antoni Portell, notari de Vic, fa marmessors al seu
germà León, a Francesc Rafael, Francesc Sarmentero, Roc Garcia,
preveres i als seus nebots Manuel i Froilana, i hereu universal al seu
germà León. L'acompanya un certificat d'Oleguer Abadal, prevere
arxiver, en el qual fa constar que León Hervada fundà el 3 d'agost de
1791 un aniversari anual per l'ànima del causant, i un rebut estès per
Anton Rotell Brachs dels seus honoraris per la còpia autèntica del
testament i altres gestions. Còpia autèntica estesa pel mateix notari
autoritzant el 28 de juliol de 1791, amb diligències del registre
d'hipoteques i del col·legi de notaris. Vic. Castellà. 3 unitats. 8 f.

Liquidació de l'herència i definició de comptes dels 1794, juny, 3
deutes de Manuel Hervada

Fons Pasqual
Hervada 2/11

Dossier que inclou notes de les despeses i liquidacions. Vic. Castellà
i català. 2 unitats. 2 f.

Causa judicial seguida en el Tribunal de la Intendència [1790] - 1793, març,
de Catalunya pels fiscals contra Manuel Hervada
19

Fons Pasqual
Hervada 2/12

Dossier amb la súplica, al·legacions, sentència, resum, compte de
despeses, plec amb rebuts i una carta de Josep Ribas dirigida a
l'acusat i nota sobre el procés obert contra Manuel Hervada pel fet
de portar moneda no pertinent, que en realitat era del degà Antoni.
Barcelona. Castellà. 8 unitats. 24 f.

2.2. CARRERA ECLESIÀSTICA
Títols dels estudis eclesiàstics atorgats per Bartomeu 1753, gener, 21 Sarmentero, bisbe de Vic, a favor de Manuel Hervada
1757, abril, 16

Fons Pasqual
Hervada 2/13

Dossier amb els títols de primeres tonsures, ordes menors,
sotsdiaca, diaca i prevere. Imprès i manuscrit. Vic. Llatí. 6 unitats. 7
f.

Col·lació atorgada per Bartomeu Sarmentero, bisbe de 1753, febrer, 6 /
Vic, a favor de Manuel Hervada de la rectoria de Sant 1753, febrer, 19
Pere d'Orriols

Fons Pasqual
Hervada 2/14

El bisbe, per la mort de Josep Dias, obtentor de la rectoria, li atorga
la institució i Manuel Hervada en pren possessió per poders atorgats
a Francesc Torroella. Còpia autèntica estesa per Joan Carrancio el
27 de febrer de 1753. Vic. Llatí. 2 f.

Llevador de las rendas del Benefici de St. Pere de Oriols 1753 - 1765
en la parròquia de Oló qual vuy obté lo dit benefici don
Manuel Herbada clergue

Fons Pasqual
Hervada 2/15

Llibreta amb els noms i cognoms dels prestadors de censos i llurs
pagaments. Inclou un duplicat parcial. [Vic]. Català i castellà. 2
unitats. 16 f.
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Col·lació atorgada per Bartomeu Sarmentero, bisbe de 1753, abril, 30 /
Vic, a favor de Manuel Hervada del priorat sota invocació 1753, maig, 6
de Santa Margarita en l'església de Sant Martí Sescorts

Fons Pasqual
Hervada 2/16

El bisbe, per la mort de Jaume Morer, obtentor del priorat, li atorga la
institució i Manuel Hervada en pren possessió per poders atorgats a
Agustí Vilanova. Còpia autèntica estesa per Anastasi Sancho
Miñano de l'assentament del llibre "Communi de anno millesimo
septimo quinquagesimo secundo ad milesimum septuagesimun
quinquagesimum quintum", el 1771. Vic. Llatí. 2 f.

Llicència per a capbrevar les rendes del priorat de Santa 1756, març, 31
Margarita, a favor de Manuel Hervada

Fons Pasqual
Hervada 2/17

Josep Oliver, doctor en drets de l'Audiència de Catalunya i lloctinent
del veguer de Vic, davant la petició de Manuel Hervada, li dona
llicència per poder capbrevar els drets del priorat. Vic. Llatí. 2 f.

Llevador de la renda del Priorat de Sta. Margarida
Llibreta amb els noms i cognoms dels prestadors de censos i llurs
pagaments. Inclou un duplicat parcial. [Vic]. Català. 10 f.

1753, desembre, 1755, octubre, 12

Llevador dels beneficis del Priorat de Sta. Margarida y 1767 - 1773
altres

Fons Pasqual
Hervada 2/18

Fons Pasqual
Hervada 2/19

Llibreta amb els noms i cognoms dels prestadors de censos i llurs
pagaments. Amb l'assentament d'algun rebut. [Vic]. Català i castellà.
52 f.

Col·lació atorgada per Bartomeu Sarmentero, bisbe de 1756, març, 22 /
Vic, a favor de Manuel Hervada del benefici sota 1756, març, 28
invocació de Sant Pere i Sant Jeroni de la capella de
Nostra Senyora de l'Esperança de la Parròquia de Sant
Andreu de Gurb

Fons Pasqual
Hervada 2/20

El bisbe, per la mort de Jaume Morer, obtentor del benefici, li atorga
la institució i Manuel Hervada en pren possessió. Còpies autèntiques
esteses Climent Tobed i per Josep Travado el darrer dels quals
detalla que transcriu l'assentament del llibre "Communi de anno
millesimo septingentesimo quinquagesimo sexto ad annum
millesimum septingentesimun quinquagesimum nonum", el 17 de
juliol de 1761. Vic. Llatí. 2 unitats. 4 f.

Censals venuts per Julià Prat, pagès de Sant Julià de 1772, juny, 30 Vilatorta, i Ramon Urpià, capeller de Vic, a favor de 1784, maig, 26
Manuel Hervada com a obtentor del benefici sota
invocació de Sant Pere i Sant Jeroni de la capella de
Nostra Senyora de l'Esperança de la Parròquia de Sant
Andreu de Gurb

Fons Pasqual
Hervada 2/21

11

Els atorgants creen censals de 200 lliures i 100 lliures i de pensió 6 i
3 lliures respectivament, el darrer dels quals a més inclou promesa
de millora de les obligacions. Còpies autèntiques esteses per
Climent Tobed i Josep Travado, aquest darrer detalla que transcriu
l'assentament del llibre "Communi de anno millesimo
septingentesimo quinquagesimo sexto ad annum millesimum
septingentesimun quinquagesimum nonum", el 17 de juliol de 1761.
Còpies autèntiques. Vic. Català i castellà. 2 unitats. 13 f.

Col·lació atorgada per Joan Carrancio, vicari general de 1759, juny, 28
Vic, a favor de Manuel Hervada del benefici sota
invocació de Sant Bartomeu Apòstol de la capella del
palau episcopal i presa de possessió

Fons Pasqual
Hervada 2/22

L'atorgant, extingits diferents beneficis, crea i atorga un nou benefici
i Manuel Hervada en pren possessió. Còpia autèntica estesa per
Josep López. Vic. Llatí. 2 f.

Col·lació atorgada per Bartomeu Sarmentero, bisbe de 1762, març, 24 /
Vic, a favor de Manuel Hervada del benefici sota 1762, abril, 21
invocació de Sant Joan Baptista de l'Església de la Beata
Maria la Rodona i presa de possessió

Fons Pasqual
Hervada 2/23

El bisbe, per la mort de Josep Costa, obtentor del benefici, li atorga
la institució i Manuel Hervada en pren possessió. Còpia autèntica
estesa per Josep Travado. Vic. Llatí. 2 f.

Col·lació atorgada per Bartomeu Sarmentero, bisbe de 1762, març, 27
Vic, i el Capítol de la Seu de Vic a favor de Manuel
Hervada del benefici d'alberguer i presa de possessió

Fons Pasqual
Hervada 2/24

Dossier amb l'escriptura en què el bisbe i el Capítol atorguen la
institució a Manuel Hervada i acta de presa de possessió. Còpies
autèntiques esteses per Josep Serra, notari de Vic, el 19 d'agost de
1771. Vic. Llatí. 2 unitats. 12 f.

Poders atorgats per Bartomeu Sarmentero, bisbe de Vic, 1764, agost, 18
a favor de Manuel Hervada, alberguer de la Seu de Vic

Fons Pasqual
Hervada 2/25

L'atorgant el faculta per cobrar rendes pels drets de la mensa
episcopal i de pledejar. Còpia autèntica estesa per Joan Padrosa,
notari de Vic, el 8 de gener de 1769. Vic. Llatí. 4 f.

Taxació del benefici d'alberguer atorgada per Ramon 1773, juny, 18
Fontcuberta, vicari general de Vic, a favor de Manuel
Hervada

Fons Pasqual
Hervada 2/26

L'atorgant en el procés de taxació del càrrec el valora en 1.055
lliures. Còpia autèntica. Vic. Llatí. 2 f.
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Testimoni de bona conducta estès per Bartomeu 1774, juliol, 12
Sarmentero, bisbe de Vic, a favor de Manuel Hervada

Fons Pasqual
Hervada 2/27

Per petició de Manuel Hervada, acredita que és fill de pares honrats,
que va estudiar estudis majors i entre d’altres aspectes que és
prevere de bon exemple i singular virtut. Vic. Castellà. 2 f.

Súplica de Manuel Hervada al bisbe de Vic

1777, agost, 1

Després d'exposar que, per constitucions sinodals a la possessió de
l'albergueria de la qual ostenta el càrrec li correspon la cadira del cor
anomenada del trenc i que el domer Francesc Estela l'ha ocupada
alguns cops, demana que prengui les mesures convenients perquè
el domer no ocupi la cadira. Vic. Castellà. 1 f.

Súplica de Manuel Hervada i Jaume Torra, pagès de 1782, febrer, 22
Sant Martí Sescorts, al bisbe de Vic

Fons Pasqual
Hervada 2/28

Fons Pasqual
Hervada 2/29

Els suplicants, després d'exposar que Jaume Torra presta un cens
anual irredimible de 5 lliures a l'obtentor del prioritat de Santa
Margarita el qual es fa càrrec d'una capella en terrenys de l'esmentat
pagès, sol·liciten que el pagès passi a pagar només 5 sous a canvi
que es faci responsable del manteniment de la capella. Inclou una
nota sobre l'afer. Vic. Castellà. 2 unitats. 4 f.

Súplica de Manuel Hervada al rei

1786, setembre, 11

Fons Pasqual
Hervada 2/30

1787, maig, 14

Fons Pasqual
Hervada 2/31

Després d'exposar la situació de necessitat per motius de familiars,
demana una canongia. Esborranys. Vic. Castellà. 2 unitats. 3 f.

Súplica dels porcioners de la Seu al bisbe
Després d'exposar que han tingut notícia que el bisbe havia
percebut el lluïsme de les pabordies i l'havia repartit sense tenir en
consideració els porcioners, demanen una justificació (dues versions
en un mateix paper). Inclou un certificat del Capítol sobre els drets
dels porcioners. Esborranys i còpia. [Vic]. Castellà. 2 unitats. 4 f.

Escriptura d'extinció de benefici i nova fundació de Monte 1789, maig, 22 pío atorgada davant el notari Antoni Portell per Manuel 1789, juny, 30
Hervada

Fons Pasqual
Hervada 2/32

L'atorgant, obtentor del benefici sota invocació de Sant Antoni de
Pàdua fundat en el palau episcopal de Vic, suprimeix el benefici i
aplica les seves rendes a una mutualitat (montepío). L'acompanya
un resum de l'escriptura de venda atorgada per Manuel Hervada a
favor del seu benefici en què es detallen les propietats contingudes i
el rebut estès de Josep Anton Estevanell, notari i escrivà de la Cúria
del Vicariat Eclesiàstic de Vic pels decrets de la cúria. Còpia
autèntica i còpia simple. Vic. Castellà. 4 unitats. 24 f.

Relación de los beneficios que obtengo, con sus rentas, [1789]

Fons Pasqual
13

cómo se me han presentado y en que años

Hervada 2/33

Informe de Manuel Hervada dels beneficis dels quals és titular.
Esborrany. Castellà. 2 f.

Rebuts de despeses de Manuel Hervada
Dossier amb rebuts. Barcelona, Vic, Madrid, Tarragona. Català i
castellà. 18 unitats. 19 f.

1768, octubre, 13 1788, abril, 2

Fons Pasqual
Hervada 2/34

3. FAMÍLIA ANTONI PASQUAL SOLÀ I FROILANA
HERVADA (i antecessors i descendents)
Estudis i títol de metge concedit pel Reial Protomedicat 1765, juny, 9 / 1781, Fons Pasqual
de Catalunya a Antoni Pasqual Campo
maig, 4 / 1802,
Hervada 3/1
març, 14
Dossier amb el certificat estès per la Universitat de Cervera en el
qual es fa constar que Antoni Pasqual està matriculat a la Facultat
de Medicina, i despatx signat per Pere Güell, excatedràtic
extraordinari de medicina de la Universitat de València, a favor
d'Antoni Pasqual acreditant que es va graduar com a batxiller en
medicina a la Universitat de Cervera i que pot exercir com a metge.
Cervera, Barcelona i Vic. Castellà. 2 unitats. 5 f.

Títol de farmacèutic concedit pel Reial Protomedicat de 1790, febrer, 15
Catalunya a Antoni Pasqual

Fons Pasqual
Hervada 3/2

Acompanyen el títol dues butlles. Barcelona. Castellà. 4 f.

Llicència matrimonial atorgada pel vicari general de Vic a 1796, gener, 27 /
favor d'Antoni Pasqual i Froilana Hervada
1796, gener, 29

Fons Pasqual
Hervada 3/3

L'atorgant després d'exposar que s'han seguit els procediments
assenyalats pel Concili de Trento, concedeix llicència al rector de la
parròquia de Santa Maria d'Olost, a casar Antoni Pasqual,
farmacèutic, fill d’Antoni (metge) i Maria, vivents i domiciliats a Vic,
amb Froilana, filla de Bartolomé Hervada i d'Ana Velasco, difunts.
Amb una anotació de León Hervada de la celebració del matrimoni.
Vic i Olost. Català. 4 f.

Acta notarial d'inventari del dot de Petra Perer

1798, gener, 1798

Fons Pasqual
Hervada 3/4

Lletres rebudes per part d'Antoni Pasqual Solà, de la 1799, octubre, 25 seva esposa i del seu fill Antoni Pasqual Hervada de 1825, juny, 27
familiars

Fons Pasqual
Hervada 3/5

Francisco Xavier Velasco, notari de Gallegos, diòcesi de Palència,
dona fe que el 24 de setembre de 1795 Marcos Izquierdo i Antonio
Velasco (en nom de León Hervada) van atorgar capitulacions de les
aportacions al dot del matrimoni d'Agustín Izquierdo i Petra Perer,
les quals es detallen en inventari. Vega de Valdetronco. Castellà. 3 f.

Lletres rebudes per Antoni Pasqual Solà, enviades per part de:
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Jacinto Bofill, Joan Pasqual, Andreu Pasqual Solà (germà seu),
Ramon Solà, Bernat Solà, Magí Solà, Anton Solà, Agustina Hervada
Jaume Creus i Antolín García i Antonio Velasco. Inclou una còpia
d'una carta de Jeroni Rius i una original d'Ignasi Pujol dirigides a
Anton Solà (la darrera comunicant que té entès que és el legítim
patró del benefici de Santa Anna i Sant Llorenç de Sanahuja). Inclou
cartes d'Anton Pasqual a Manuel Hervada, Bernat Solà i Francesc
Dolcet. Albi, Copons, La Bisbal, Oliana, Urgell, Vega de Valdetronco,
Sallent, Sanahuja. Català i castellà. 37 unitats. 53 f.

1654, maig, 27 –
1844, desembre, 21

Fons Pasqual
Hervada 5

1800, març, 14 1818, febrer, 9

Fons Pasqual
Hervada 3/6

Lletres rebudes per part d'Antoni Pasqual, Anton Sala 1800, febrer, 9 Segasta, Francesc Comella i de Joan de Riu i de Solà 1802, juny, 19
tractant del benefici de Sant Llorenç i de causes judicials

Fons Pasqual
Hervada 3/7

Escripturas del Mas Carrera de la parròquia de Vilalleons
Títols referents a la propietat del mas (testaments, vendes, àpoques,
renúncies...) i notes i arbres genealògics. Inclou sumari i un llibre
enquadernat en pergamí amb el títol “Actes del Mas Carrera y
demés a ell units situats en la parròquia de Santa Maria de
Vilallahons, Bisbat de Vich”. Originals i còpies. Barcelona, Ripoll,
Mataró, Olot, Vic i Camprodon. Català i castellà. 26 unitats aprox.

Lletres tractant de causes judicials
Lletres rebudes per part d'Antoni, Francesc, Andreu Pasqual i Josep
d'Alberch dels corresponsals Pere Joan López, Francisco de Salas,
Emanuel Feliu, Tomas de Amemond, Francesc Dolcet i Pablo Jover
tractant principalment de la situació de procediments judicials. Inclou
un rebut de Jaume Creus a favor d'Anton Pasqual corresponent a
diners que havia avançat al procurador Pere Joan López. Inclou
cartes remeses sense detallar destinatari, però referents a plets.
Originals i còpies. Tarragona, Urgell i Vic. Català i castellà. 29
unitats. 49 f.

Lletres tractant principalment de la situació de procediments judicials
pels beneficis de Santa Anna i Sant Llorenç. Inclou una missiva de
Francesc Pasqual dirigida a Joan Riu de Solà i una altra de Jeroni
Rius dirigida a Anton Solà. Barbens, Sallent, la Seu d'Urgell i
Barcelona. Català i castellà. 16 unitats. 27 f.

Procediments judicials oberts en els tribunals eclesiàstics
entre Francesc Pasqual, prevere i rector de l'Església de
Serra-sanç, i després per Andreu Pasqual, i Jeroni Rius,
prevere de Sanahuja, i després per Antoni Serra pels
drets de patronatge dels beneficis de Santa Anna, Sant
Llorenç, Santa Margarita i Santa Magdalena a l'Església
de Sanahuja

1801, setembre, 14
- 1813 (amb
antecedents
documentals datats
entre 1546 i 1745)

Fons Pasqual
Hervada 3/8

Dossier relatiu als plets pel benefici fundat per Raimon de
Comajuncosa per testament de 9 de febrer de 1401 i després unit al
de Sant Llorenç, que inclou documents pròpiament dels
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procediments, és a dir: l'escriptura de poders atorgada d’ Andreu
Pasqual a favor Pere Joan López i Anton Bosch i el memorials i
al·legacions presentades per Pere Joan López i Vicente Moliner,
procuradors de Francesc Pasqual, Josep Puig Canals, procurador
de Tomàs Planes, Ignasi Valls, procurador d'Antoni Serra, i Vicente
Calanda, procurador de Jeroni Rius; sentències. Tanmateix reuneix
materials d'estudi i antecedents: escriptura atorgada per Anton Solà,
apotecari de Copons, patró del benefici de Santa Anna i de Sant
Llorenç, de presentació a col·lació del benefici a favor d'Andreu
Pasqual, escriptura atorgada per Antoni Pasqual, la seva esposa
Maria Solà i el seu fill Antoni Pasqual Solà, apotecari, patrons amb
Anton Solà del benefici de Santa Anna i de Sant Llorenç, de
presentació a col·lació del benefici a favor d'Andreu Pasqual, altres
presentacions de col·lacions, certificat estès per Esteve Guarda,
notari de la Cúria Eclesiàstica d'Urgell, d'un assentament del
Registre d'Adjudicacions de Beneficis de 1757, "Instructa para la
causa beneficial del cura pàrroco de Serrasans Dn. Francisco
Pasqual", "Instructa dels documents que faltan per la causa beneficis
del rector de Serrasans", "Documentos que se necessitan para la
causa beneficial que sigue don Francisco Pasqual", "Documentos
que deben tenerse en memoria para concerbar el derecho de
patronato actibo en la linea de María Solà y por nupcias Pasqual de
Vique...", "Productas o documents que se necessitan", "Instructa
sobre los beneficios de Santa Ana y San Lorenzo, Santa Margarita y
Santa Magdalena fundados en la iglesia parroquial de Sanahuja,
obispado de Urgel", notes d'advertiment sobre antecedents
documentals necessaris, súpliques de Magí Solà i d'Àngela Pujol
dirigides al vicari general, "Genealogia per la unió dels beneficis
units a la linea de Solà", "Llevador dels beneficis de St. Llorens y
Sta. Ana", "Llibre de la genologia y decendència del Dr. en medicina
Magí Solà Font y París", "Llibre de la geonologia, decendència del
Dr. en medicina Magí Solà font y París" "Llibre de la geonologia y
noticias del Dr. em medicina Magí Solá recopilat de tot lo que fins lo
any 1745 se ha pogut adquirir y del que de aquí se adquirirà ab la
noticia dels patronats dels beneficis fundats en la vila de Sanahuja,
bisbat de Urgell", "Línea y desendència del Dr. Magí Solà de part de
mare Patronilla Solà fins al tartaravi Joseph París y Comajuncosa...",
"Nota de la decendència de la Maria Solà de Oliana, filla única del
Dr. Magí Solà, metge", arbre genealògic de la família Solà, notes
sobre les genealogies de les famílies Solà i París, súplica de Magí
Solà dirigida al Vicari General, certificats de partides sacramentals,
"Acte de venda y nova creació de censal feta y firmada per Agustí
Soler [...] y Agustí Soler, menor de dias, texidor, principals, y Ramon
Carres, pagès fermansa, tots de la vila de Sanahuja, bisbat de
Urgell, a favor del reverent Julià Manonelles, prevere de dita vila de
Sanahuja com a obtentor del benefici simple eclesiàstic sots
invocació de Sant Llorens", "Memòria sia ha Fransesch París dels
patronats de Santa Margarida y Santa Maddallena, col·lacions a
favor de Pere París i Josep Grau, requeriment a Josep Grau,
testaments de Pere París i d'Anna Solà, certificat de defunció de
Anna Maria Solà, notes sobre els censos i rendes dels beneficis,
comptes de les despeses dels procediments i camisa que agrupava
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els pergamins de la fundació dels beneficis de Santa Anna i Sant
Llorenç (reutilitzant una butlla de la Santa Croada de 1799).
Tarragona, Urgell, Vic. Català, llatí i castellà. 102 unitats. 314 f.

Lletres rebudes per part d'Antoni Pasqual de Vicenç 1802, agost, 1 Moliner tractant de causes judicials
1804, abril, 12

Fons Pasqual
Hervada 4/1

Lletres tractant principalment de la situació de procediments
judicials. Tarragona. Català. 16 unitats. 29 f.

Lletra rebuda per part d'Antoni Pasqual de Francesc 1804, abril, 18
Casanova, prevere i vicari

Fons Pasqual
Hervada 4/2

Missiva en què demana que traslladi al seu germà, escultor, que
està fent un tabernacle, les característiques que ha de tenir el daurat
de la peça. Avinyó. Català. 1 f.

Lletra rebuda per part d'Antoni Pasqual de l'Ajuntament 1805, juny, 14
de Vic

Fons Pasqual
Hervada 4/3

Ramon Pou, secretari de l'Ajuntament de Vic, comunica que en
l'extracció a sort de galeros [sic] de la institució de la Minerova [sic],
responsable d'una festivitat de la Catedral, Antoni Pasqual ha estat
nomenat. Inclou, a continuació una nota sobre el cost de les
celebracions en anys anteriors. Vic. Castellà i català. 1 f.

Lletres rebudes per part d'Andreu Pasqual (diversos 1806, febrer, 9 remitents)
1810, setembre, 14

Fons Pasqual
Hervada 4/4

Lletres rebudes per Andreu Pasqual, enviades per part de: Agustí
Massanes, Magí Solà i Ignasi Pallós. Inclou una carta de Magí Solà
enviada a Agustí Massanes. Inclou còpia de cartes enviades. Oliana,
Sanahuja, Tarragona i Vic. Castellà i català. 6 unitats. 9 f.

Lletres rebudes per part d'Antoni Pasqual

1806, octubre, 17

Lletres rebudes per Antoni Pasqual, enviades per part de: Josep
Vivet, Rafel Anton de Monegal, Joan Jou, Manuel Sarmentero i
Anton Vallcendrera. Brieva, Puigcerdà, Viladrau, Vacarisses.
Castellà i català. 6 unitats. 8 f.

Informació judicial de testimonis a requeriment d'Antoni 1810, juliol, 21
Pasqual, metge, de la vida del seu fill Josep, escultor

Fons Pasqual
Hervada 4/5

Fons Pasqual
Hervada 4/6

Recull de certificats i de declaracions sobre la botiga, l'exili amb
motiu de la guerra del Francès, retorn a Vic per recuperar els béns
deixats i estat de salut de Josep, escultor. Còpia autèntica estesa
per Josep Antoni Simon Sayol, notari de la Cúria Reial Ordinària de
Vic. Vic. Castellà. 6 f.

Liquidació de l'herència i definició de comptes dels 1809, setembre, 28
deutes de Manuel Hervada, germà de Froilana
- 1810, agost, 15

Fons Pasqual
Hervada 4/7
17

Dossier que inclou les despeses de l'enterrament i l'herència, així
com també de compres fetes per Manuel Hervada: llibreta de rebuts
de despeses d'enterrament i altres rebuts. Vic. Català i castellà. 7
unitats. 14 f.

Lletres rebudes per part d'Antoni Pasqual de Pere Roca, 1815, agost, 28 domer i sagristà
1818, gener, 6

Fons Pasqual
Hervada 4/8

Lletres tractant principalment de les rendes del benefici de Santa
Magdalena. Sant Joan de les Abadesses. Català. 7 unitats. 8 f.

Lletres rebudes per part d'Anton Pasqual de Josep Anton 1816, setembre, 14
Savall
- 1816, setembre,
28

Fons Pasqual
Hervada 4/9

Causa judicial oberta en els tribunals eclesiàstics entre 1821, desembre, 5
Andreu Pasqual i Climent Arquès i altres pel benefici de
Sant Andreu de la Catedral de Vic

Fons Pasqual
Hervada 4/10

Lletres tractant principalment de la matrícula dels estudis del seu fill
Antoni. Barcelona. Català i castellà. 2 unitats. 2 f.

Rebut estès per Miquel de Febrer, notari, a favor d'Anton Pasqual,
pagant en nom del seu germà Andreu, de 20 lliures i 1 sou. Vic.
Català. 1 f.

Lloguer d'una casa del carrer de Sant Pau de Vic i 1824, desembre, 6 ingressos corresponents a l'herència familiar
1825, març, 1

Fons Pasqual
Hervada 4/11

Dossier amb els rebuts i reconeixements de deute estesos pels
arrendataris i notes del cobrament de Josep i Anton Pasqual
(primerament la finca era llogada per Josep Pasqual i després de la
seva mort pel seu germà Anton). Vic. Català. 10 unitats. 10 f.

Lletres rebudes per part d'Antoni Pasqual Hervada 1824, gener, 2 enviades pel seu germà Josep i la seva cunyada Maria
1826, maig, 10

Fons Pasqual
Hervada 4/12

Lletres en què s'exposa principalment la precària salut i situació de
Josep Pasqual, escultor. Inclou una nota amb la còpia del paràgraf
de la missiva enviada donant avís de rebuda de la mort de Josep
Pasqual i manifestant el dolor. La Bisbal. Català. 17 unitats. 31 f.

Título de regidor sexto del Ayuntamiento de la ciudad de 1828, abril, 21
Vich

Fons Pasqual
Hervada 4/13

Ferran VII, i en el seu nom, l'Acuerdo de l'Audiència de Catalunya,
nomena a Antoni Pasqual regidor sisè de l'Ajuntament de Vic. Vic.
Castellà. 2 f.

Testament clos d'Antoni Pasqual Solà
Darreres voluntats d'Antoni Pasqual, farmacèutic, protocol·litzades
pel notari Llucià Subias el 25 d'abril de 1833 i obertes després
d'enterrat el causant, a requeriment del seu fill Anton Pasqual

1833, abril, 25 /
1839, octubre, 27

Fons Pasqual
Hervada 4/14

18

Hervada. Disposa: nomena marmessors la seva esposa Froilana,
Anton Pasqual Hervada, farmacèutic; Manuel Pasqual Hervada,
metge, i Ramon Caralt, gendre seu; fa diferents llegats i fa hereu
universal al seu fill primogènit Anton. Còpia simple. Vic. Català. 4 f.

Certificat de la defunció d'Andreu Pasqual, beneficiat de 1834, abril, 27
la vila de Sanahuja

Fons Pasqual
Hervada 4/15

Fe d'òbit estès per Raimon Castelló, rector de l'església parroquial
de Sant Julià de Ceuró, d'Andreu Pasqual, mort el 24 d'abril de
1834. Església de Sant Julià de Ceuró (Castellar de la Ribera).
Castellà, català i llatí. 1 f.

Relació de béns lliurats a Manuel Pasqual amb motiu del [1840]
seu casament

Fons Pasqual
Hervada 4/16

Relació sumària en la qual es detallen les peces i quan aquestes van
ser regalades. [Reus]. Català. 2 f.

Testament hològraf d'Anton Pasqual Hervada

1845, gener, 11

Fons Pasqual
Hervada 4/17

1848, març, 12

Fons Pasqual
Hervada 4/18

Darreres voluntats d'Anton Pasqual Hervada, farmacèutic, en què
nomena marmessors Francisca Pasqual Elias, sa muller; i la mare
Froilana; fa diferents llegats i institueix hereu universal el seu fill
Josep Pasqual Elias. Copia. Vic. Català. 4 f.

Testament hològraf de Froilana Pasqual
Darreres voluntats de Froilana Hervada, vídua d'Antoni Pasqual,
farmacèutic, en què nomena marmessors: Francisca Pasqual Elias,
nora i vídua del seu fill Anton; Manuel, Francisca i Josefa, fills seus, i
Ramon Caralt, gendre seu; fa diferents llegats i institueix hereu
universal el seu net Josep Pasqual Elias. Vic. Català. 1 f.

Testament tancat i codicils posteriors de Francisca Elias 1854, octubre, 24 /
Cebrià, vídua d'Anton Pasqual Hervada
1862, juliol, 20

Fons Pasqual
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Darreres voluntats de Francisca Elias en les quals nomena
marmessors Josefa Pasqual Hervada i Ramon Caralt, cunyats seus;
Josep Pasqual Elias, fill seu, Josep Elias Cebrià, germà seu,
Joaquim Cebrià, oncle seu, i Rafel Llozer, cosí; fa diferents llegats i
institueix hereu universal el seu fill Josep Pasqual Elias. Vic. Català.
2 unitats. 6 f.

Testament hològraf de Froilana Pasqual
Darreres voluntats de Froilana Hervada, vídua d'Antoni Pasqual,
farmacèutic, en què nomena marmessors Francisca Pasqual Elias,
nora i vídua del seu fill Anton; Manuel, Francisca i Josefa, fills seus, i
Ramon Caralt, gendre seu; fa diferents llegats i institueix hereu
universal el seu net Josep Pasqual Elias. Vic. Català. 1 f.

19

Testament de María de la Asunción Pasqual Elias i 1870, gener, 18
liquidació de l'herència

Fons Pasqual
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Darreres voluntats d’Asunción Pasqual Elias, filla d'Antoni Pasqual i
de Francisca Elias, tots dos difunts, en què nomena marmessors els
seus germans Josep i Maria Dolors, Rafel Llozer i el prevere de la
parròquia d'on mori; i institueix hereus el seus fills i en el seu defecte
els germans. Adjunta notes de la liquidació de l'herència. Esborrany i
original. Barcelona. Castellà. 1 f.

Escritura de inventario de los bienes que fueron de doña 1895, juny, 21
Josefa Pascual y Herbada. Autorizada por D. Fernando
Gasset y Font
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Inventari de béns immobles i capitals redactat a instància de Dolors
Pasqual Elias, soltera, i Josep Pasqual Elias, farmacèutic, viudo.
Còpia autèntica estesa pel mateix notari autoritzant. Barcelona.
Castellà. 6 f.

Rebuts, notes de caràcter miscel·lani de la família 1799 - 1826
Pasqual

Fons Pasqual
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Rebuts i notes. Barcelona. Català i castellà. 103 unitats. 112 f.

Dibuixos i jocs

S.d.

Fons Pasqual
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1772, agost, 21 1820, juny, 21

Fons Pasqual
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Dossier amb dibuixos de lletres i figures així com també de taulers
pels jocs de dames i escacs i solitari. S.l. Castellà. 6 unitats. 6 f.

4. DOCUMENTACIÓ VÀRIA

Documents de procedència desconeguda
Dossier que aplega:
"Llevador dels censos de grans, diners y volateria que lo il·lustríssim
señor bisbe de Vich reb en la parròquia de Santa Eulàlia de
Riuprimer"; butlla de Clement XIV, cèdula reial, resolució de la Real
Cámara dirigida al Capítol de la Seu de Zamora en relació a les
mitges annates, certificats en relació a la rectoria d'Artés, certificats
estesos per l'Ajuntament de Vic en el que es fa constar que els
hospitals de misericòrdia existeixen i perceben diners de la causa
pia fundada per Jaume Magem, informe sobre el lluïsme d'una peça
de terra de Francesc i Francisca Llucià, rebuts a favor de Joan
Gosser estesos per Martín Sancho Miñano i Francisco Rafael. Artés,
Cervera, Roma, Vic. Català, castellà i llatí. 15 unitats. 38 f.
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