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Data Codi ANC Tipus Resum 

20/06/1331 ANC1-167-T-639 Sentència Sentència arbitral atorgada per 
Francesc de Santvicenç i Guillem 
de Vilalba, en el litigi entre 
Agnès, vídua de Bernat de 
Cartellà, d'una part i el seu fill, 
Galceran Cartellà, de l'altra, per 
motiu de l'herència paterna. 

14/02/1322 ANC1-167-T-647 Àpoca Àpoca de dot atorgada per 
Galceran de Cartellà, anomenat 
també de Dosrius, fill de Bernat 
de Cartellà, àlies de Dosrius, a 
favor de la seva muller Blanca, 
filla de Riambau de Corbera i de 
Sibil·la. 

16/09/1326 ANC1-167-T-697 Procura Acta de procura de Bernardó de 
Cartellà, Bertranet de Cartellà i 
Alamanda, fills de Bernat de 
Cartellà (difunt) i d'Agnès, a 
Francesc de Montpaó per exigir el 
que els corresponia per l'herència 
paterna en el litigi amb Galceran 
de Cartellà (germà). 

04/10/1326 ANC1-167-T-698 Procura Procura atorgada per Bernardó de 
Cartellà, Bertranet de Cartellà i 
Alamanda, fills de Bernat de 
Cartellà (difunt) i d'Agnès, a favor 
de Guillem de Vallvert, per 
respondre a una citació de 
Galceran de Cartellà. 

18/10/1326 ANC1-167-T-699 Lloació Lloació atorgada per fra Arnau de 
Toron, sagristà del monestir de 
Casserres, administrador i 
porcurador del dit monestir, a 
favor d'Agnès, muller de Bernat 
de Cartellà (difunt), dels feus que 
Galceran de Cartellà tenia en feu 
pel dit monestir. 

14/02/1329 ANC1-167-T-729 Requeriment Requeriment de Guillem Orta, 
procurador d'Agnès, vídua de 
Galceran de Cartellà, senyora de 
castell Dosrius, presentat a 
Bernat de Pedra, col·lector 
general del bovatge perquè no 
recapti el dit dret al terme del 
castell de Dosrius. 
El bovatge del dit castell de 
Dosrius, com a feu del prior del 
monestir de Casserres, estava 
inclós en la compra que d'aquest 
dret s'havia fet al rei Jaume. 

03/07/1329 ANC1-167-T-747 Consigna Consigna de Galceran de Cartellà, 
fill de Bernat de Cartellà, cavaller, 
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dirigida al seu batlle, perquè 
pagui la part del delme d'Arbúcies 
que li pertoca a la seva mare 
Agnès, segons la sentència de 
Francesc de Santvicenç i Guillem 
de Villalba, cavallers. 

29/09/1331 ANC1-167-T-750 Homenatge Acte d'homenatge atorgada pels 
homes al procurador de 
Blanqueta, filla de Riambau de 
Corbera, en virtut del seu 
matrimoni amb Galceran de 
Cartellà, àlies de Dosrius. 

04/12/1331 ANC1-167-T-752 Establiment Establiment emfitèutic de 
Galceran de Cartellà, senyor del 
castell de Dosrius, la seva muller 
Blanca, Bernat de Vallmajor i 
d'altres familiars, a favor de 
Bernat d'Osona de Sant Andreu 
de Llavaneres, d'unes terres al 
terme del castell de Dosrius. 

30/01/1333 ANC1-167-T-764 Reconeixement Reconeixement de deute de 
Ramon de Canyelles, veí de 
València, a favor de la seva 
germana Agnès, vídua de Bernat 
de Cartellà, creditoradora del 
deute per ell contret amb Pere 
Arnau de Quintana, draper de 
Barcelona. 

14/03/1333 ANC1-167-T-765 Reconeixement Reconeixement de deute atorgat 
per Agnès de Cartellà, muller de 
Bernat de Cartellà, cavaller i filla 
de Bertran de Canyelles, cavaller i 
de Sibil·la, com hereva de la seva 
mare a favor de la seva germana, 
Sança, muller de Berenguer Savit, 
cavaller. 

14/12/1333 ANC1-167-T-774 Definició Definició de llegítima atorgada 
per Ramon de Canyelles, fill de 
Bernat de Canyelles, cavaller, i de 
Sibil·la, a favor de la seva 
germana Agnès, vídua de Bernat 
de Cartellà, cavaller, dels drets 
sobre el castell de Cabanes. 

10/03/1336 ANC1-167-T-801 Reconeixement Reconeixement de servitud 
atorgada per Pere de Castellans, 
fill de Guillem de Castellans, a 
favor de Galceran de Cartellà, 
castlà del castell de Dosrius. 

16/02/1336 ANC1-167-T-804 Lloació Lloació feta per Arnau de Toron, 
prior del monestir de [Casserres], 
a Guillem de Finestres i Guillema 
(muller) de la parròquia de Sant 
Iscle de [...], de l'establiment de 
les cases amb una feixa de terra 
que té per Guillem de Roure a la 
dita parròquia. 

16/02/1336 ANC1-167-T-805 Permuta Permuta entre fra Arnau de 
Toron, prior del monestir de Sant 
Pere de Casserres i Galceran de 
Cartellà, castlà del castell de 
Dosrius, d'unes peces de terra a 
la parròquia de Sant Iscle de 
Dosrius. 

19/02/1336 ANC1-167-T-806 Lloació Lloació d' Arnau de Toron, prior 
de Sant Pere de Casserres, 
Galceran de Cartellà, castlà del 
castell de Dosrius, i Blanca 
(muller) a Guillema de Terrades, 
muller de Bernat de Terrades, de 
l'establiment del mas Terrades de 
Sant Iscle de Dosrius. 
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21/02/1336 ANC1-167-T-807 Establiment Establiment emfitèutic fet per 
Guillem de Brugueres i Sibil·la 
(muller), de la parròquia de Sant 
Iscle de Dosrius, a Bernat Alier i 
Sibil·la (muller), d'una feixa de 
terra en el lloc anomenat Solel, 
que és domini de Galceran de 
Cartellà. 

02/01/1337 ANC1-167-T-818 Reconeixement Reconeixement de servitud de 
Bernat Roig, fill de Pere Roig i 
d'Elisenda, de la parròquia de 
Sant Iscle de Dosrius, a favor de 
fra Arnau de Toron, prior del 
monestir de Sant Pere de 
Casserres i Galceran de Cartellà, 
castlà del castell de Dosrius. 

01/05/1337 ANC1-167-T-822 Àpoca Àpoca de dot atorgada per 
Ramon de Puig, fill de Berenguer 
de Puig i d'Agnès, de la parròquia 
de Sant Iscle de Dosrius, a favor 
de la seva muller Alamanda, filla 
d'Arnau d'Illa. 

07/04/1338 ANC1-167-T-836 Establiment Establiment emfitèutic atorgada 
per Galceran de Cartellà, castlà 
del castell de Dosriu, a favor de 
Guillem de Preses i la seva muller 
Elisenda, ambdós de la parròquia 
de Sant Iscle de Dosrius, d'unes 
peces de terra a la mateixa 
parròquia. 

04/10/1338 ANC1-167-T-841 Inventari Inventari dels béns d'Agnès de 
Cartellà, muller de Bernat de 
Cartellà, realitzat pel seu fill 
Galceran de Cartellà i Bernat de 
Begues, cavaller, marmessors 
testamentaris. 

11/05/1339 ANC1-167-T-850 Àpoca Àpoca atorgada per Bertran de 
Cartellà, fill de Bernat de Cartellà, 
cavaller i senyor del castell de 
Dosrius i d'Agnès, a favor del seu 
germà Galceran de Cartellà i de 
Bernat de Begues, marmessors 
testamentaris d'Agnès. 

08/07/1339 ANC1-167-T-852 Àpoca Àpoca atorgada per Bonanata, 
muller de Pere Abril, ciutadà de 
Barcelona, a favor de Galceran de 
Cartellà, senyor del castell de 
Dosrius i marmessor juntament 
amb Bernat de Begues, del 
testament d'Agnès, del preu d'un 
violari. 

03/06/133[0] ANC1-167-T-854 Reconeixement Reconeixement de deute atorgat 
per Agnès, vídua de [Bernat de 
Cartellà], a favor del seu fill 
Galceran de Cartellà i d'altres, per 
un violari. 

08/04/1340 ANC1-167-T-859 Àpoca Bernat Salendí, ciutadà de 
Catània, procurador de Bernardí 
de Cartellà, signa àpoca a favor 
de Galceran de Cartellà, germà 
de Bernardí, de 1000 sous llegats 
per la seva mare, Agnès, a 
l'esmentat Bernardí en pagament 
del drets de llegítima. 
Els 1000 sous formen part dels 
21200 sous pels quals Berenguer 
de Santvicenç va vendre el castell 
de Cabanes i el delme de 
Martorelles que Agnès de 
Cartellà, filla de Bertran de 
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Canyelles i de Sibil·la, va posseir 
mentre va viure al Vallès. 

08/07/1340 ANC1-167-T-863 Àpoca Àpoca de dot atorgada per Bernat 
de Begues, cavaller, a favor de 
Galceran de Cartellà, senyor del 
castell de Dosrius, sogre seu i 
pare d'Elisenda, muller del dit 
Bernat. 

08/07/1340 ANC1-167-T-864 Definició Definició atorgada per Elisenda, 
filla de Bernat de Cartellà, 
cavaller de Dosrius, i d'Agnès, i 
muller de Bernat de Begues, a 
favor de Galceran de Cartellà, el 
seu germà de tota la part que li 
correspon de la herència dels 
seus pares. 
El dit Bernat de Begues és fill de 
Guillem de Begues, cavaller. 

16/10/1340 ANC1-167-T-866 Reconeixement Reconeixement de deute fet per 
Guillem de Brugueres, Guillem 
Esteve, Bernat Alier, Pere Oliver i 
Pere Gavarra, tots de Sant Iscle 
de Dosrius, a Galceran de 
Cartellà, d'un violari comprat per 
Bernat de Rimentol, magistrat, i 
la seva muller, Bartomeua. 

16/10/1340 ANC1-167-T-867 Violari Venda d'un violari atorgada per 
Galceran de Cartellà, senyor de 
castell Dosrius, a favor de Bernat 
de Rimentol, magistrat de la 
ciutat de Barcelona i la seva 
muller, Bartomeua. 

11/04/1341 ANC1-167-T-873 Establiment Establiment emfitèutic atorgat per 
Berenguer de Pujol, de Sant Iscle 
de Dosrius, a favor de Guillem de 
Pujol, d'una terra a la parròquia 
de Sant Iscle de Dosrius, al lloc 
de Viroll. 

24/08/1341 ANC1-167-T-876 Àpoca Àpoca atorgada per Bonanat de 
Vilar, de Sant Celoni, a favor de 
Berenguer de Pujol de la 
parròquia de Sant Iscle de 
Dosrius. 

27/04/1344 ANC1-167-T-902 Establiment Establiment emfitèutic atorgada 
per Pere Oliver i la seva muller, 
Valença, de Sant Iscle de Dosrius, 
a favor de Guillem Roig i 
Alamanda, d'una peça de terra al 
mas Cabot que és domini de 
Galceran de Cartellà. 
La Cellera de Dosrius 

31/05/1347 ANC1-167-T-930 Protesta Protesta presentada per 
Berenguer de Bruguer, batlle del 
castelll de Dosrius, davant del 
veguer del Vallès perquè els 
homes d'aquest terme, vassalls 
del prior de Sant Pere de 
Casserres, no estant obligats a 
prestar l'host i cavalcada. 

03/01/1348 ANC1-167-T-934 Venda Venda atorgada per Pere Olier i 
d'altres a favor de de Galceran de 
Cartellà, d'una peça de terra, 
situada a Dosrius, al Puig de la 
Guàrdia. 

01/05/1348 ANC1-167-T-938 Confirmació Confirmació de comanda de 
dipòsit fet per Blanca, vídua de 
Berenguer de Batlle, de la 
parròquia de Dosrius, i el seu fill 
Bernat Batlle; a favor de Galceran 
de Cartellà, cavaller. 
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04/07/1348 ANC1-167-T-943 Dotació de benefici Dotació de benefici atorgada per 
Galceran de Cartellà, cavaller i 
senyor del castell de Dosrius, i la 
seva muller, Blanca, de la 
parròquia de Sant Iscle de 
Dosrius; a l'altar de Santa Maria 
de l'església de Sant Iscle de 
Dosrius. 

27/02/1353 ANC1-167-T-995 Heretament Heretament atorgat per Galceran 
de Cartellà, senyor del castell de 
Dosrius, a favor de Berenguer de 
Cartellà, fill seu, i de Blanca, dels 
seus béns al castell de Dosrius. 

27/02/1353 ANC1-167-T-996 Àpoca Àpoca de dot atorgada per 
Berenguer de Cartellà, fill de 
Galceran de Cartellà, senyor del 
castell de Dosrius, i de Blanca, a 
favor de Blanqueta, filla de 
Guillem d'Argentona, senyor de la 
casa de Vallbona. 

06/02/1357 ANC1-167-T-1033 Homenatge Acta d'homenatge fet per Bernat 
de Sala de la parròquia de Sant 
Quirze d'Arbúcies, fill de Pere de 
Sala, de la parròquia de Santa 
Agnès; a Galceran de Cartellà, 
cavalller, per la batllia de Sant 
Quirze d'Arbúcies, Sant Pere el 
Pla i Santa Maria de Liors. 

09/12/1357 ANC1-167-T-1045 Venda Venda atorgada per Guillem de 
Manresa de Sant Iscle de Dosrius; 
a favor de Galceran de Cartellà, 
donzell domiciliat al Vallès, d'un 
censal que rep d'un camp situat 
en aquesta parròquia, en el lloc 
de Ses Vinyes. 

28/12/1357 ANC1-167-T-1046 Venda Venda atorgada per Guillem 
Manresa de la parròquia de Sant 
Iscle de Dosrius; a favor de 
Galceran Cartellà, cavaller; d'un 
camp al lloc de Ses Vinyes a la 
dita parròquia. 

30/06/1359 ANC1-167-T-1064 Venda Venda atorgada per Guillem de 
Manresa, del mas Manresa, de la 
parròquia de Sant Iscle de 
Dosrius; a favor de Galceran de 
Cartellà, de dues peces de terra, 
la de Puig de Cicardeny i Puig de 
Ça Guardiola. 

17/12/1359 ANC1-167-T-1068 Establiment Establiment emfitèutic atorgat per 
Bernat Batlle, de Sant Iscle de 
Dosrius; a favor de Francesc 
Comelles, de la parròquia de Sant 
Esteve de Brugada; d'una peça 
de terra a Sant Iscle de Dosrius. 

16/10/1360 ANC1-167-T-1074 Protesta Acta de protesta presentada per 
Berenguer de Cartellà, castlà del 
castell de Dosrius, davant de 
Bernat Batlle, batlle de Dosrius, 
per l'empara feta per aquest dels 
béns del testament de Berenguer 
Roig. 

04/12/1360 ANC1-167-T-1076 Acta de tutoria Acta de tutoria atorgada per 
Francesc de Sant Climent, veguer 
de Barcelona i del Vallès, dels 
béns de Galcerandet de Cartellà, 
fill de Berenguer de Cartellà; a 
favor de Blanca, la seva mare. 

26/02/1362 ANC1-167-T-1084 Venda Venda feta per Guillem Manresa, 
de Sant Iscle de Dosrius; a favor 
de Galceran de Cartellà, de la 
part d'un cens que presta Jaume 
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Ivell i la seva muller, Elisenda, de 
la mateixa parròquia, per una 
peça de terra al lloc del torrent de 
Vallmajor. 

Segle XIV ANC1-167-T-1093 Establiment Establiment emfitèutic atorgat per 
Pere de Manresa, i la seva muller, 
Saurina, de la parròquia de Sant 
Iscle de Dosrius, a favor de Marc 
Rabasser i la seva muller, 
Geralda, d'una peça de terra. 

04/11/1362 ANC1-167-T-1095 Lloació Lloació atorgada per Galceran de 
Cartellà, donzell; a favor de 
Llorenç Gavarra, de la parròquia 
de Sant Iscle de Dosrius, del 
domini del mas Gavarra, a 
Dosrius. 

04/11/1362 ANC1-167-T-1096 Venda de censal Venda d'un censal atorgada per 
Llorenç Gavarra, de la parròquia 
de Sant Iscle de Dosrius; a favor 
de Galceran de Cartellà, donzell. 

25/09/1362 ANC1-167-T-1098 Àpoca de dot Àpoca de dot atorgada per 
Ramon de Puig, del terme del 
castell de Sant Iscle de Dosrius, a 
favor de Francina, filla de Pere 
Ramon de Mata, del terme del 
castell de Mataró, i muller seva. 

07/09/1364 ANC1-167-T-1111 Absolució Absolució atorgada per Pere de 
Grimau, veguer de Barcelona, a 
favor dels prohoms, universitat, 
castell i terme de Dosrius per 
l'ajut donat al notari, Guillem de 
Bonmacip. 

03/12/1366 ANC1-167-T-1124 Testament Testament de Blanca, muller de 
Galceran de Cartellà. Institueix 
hereu universal al seu fill 
Berenguer de Cartellà. 

06/08/1367 ANC1-167-T-1130 Venda Venda atorgada per Francesc 
Comelles i la seva muller 
Francina, a favor de Bernat 
Fonollet, d'una peça de terra, 
situada a la parròquia de Dosrius, 
a la partida de Sicardeny, que és 
alou del senyor del mas Vallmajor 
i del benefici de Dosrius. 

25/03/1368 ANC1-167-T-1132 Venda Venda atorgada per Guillem de 
Manresa, de la parròquia Sant 
Iscle de Dosrius, a favor d'Isabel, 
filla de Berenguer de Cartellà, del 
cens de mitja quartera de blat. 

16/07/1368 ANC1-167-T-1137 Reconeixement Reconeixement de senyoria de 
Francesc Canyadell, fill de Bernat 
Canyadell, de la parròquia de 
Sant Esteve de Canyamars, com a 
home propi soliu i afocat de 
Ramon Berenguer de Cartellà, 
senyor del castell de Dosrius, i del 
prior del monestir de Casserres. 

04/09/1369 ANC1-167-T-1145 Censal Creació de censal atorgada per 
Guillema de Vallmajor, de la 
parròquia de Sant Iscle de 
Dosrius, a favor de Berenguer de 
Cartellà, donzell, sobre unes 
peces de terra a Dosrius. 

02/08/1370 ANC1-167-T-1151 Venda de censal Venda de censal atorgada per 
Galceran de Cartellà, el seu fill, 
Berenguer de Cartellà, senyor del 
castell de Dosrius i Blanca, muller 
de Berenguer, a favor de Bernat 
Torell, ciutadà de Barcelona, 
sobre els seus béns i el castell de 
Dosrius. 
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03/06/1371 ANC1-167-T-1157 Testament Testament de Francina, filla de 
Guillem Estaper, de la parròquia 
de Sant Iscle de Dosrius, i 
d'Agnès. Institueix hereu 
universal als Pobres de l'Església. 

22/10/1371 ANC1-167-T-1161 Clàusula testamentària Clàusula testamentària de 
Galceran de Cartellà, donzell, 
referides a les deixes a la seva 
filla Sibil·la. 

29/01/1372 ANC1-167-T-1166 Donació Donació atorgada per Valença, 
vídua de Pere Oliver, de la 
parròquia de Sant Iscle de 
Dosrius, a favor de Galceran de 
Cartellà, donzell, de tots els seus 
drets sobre el mas Oliver que 
havia estat del seu marit. 

21/02/1373 ANC1-167-T-1182 Àpoca Àpoca atorgada per Valença, 
vídua de Pere Oliver, de la 
parròquia de Sant Iscle de 
Dosrius; a favor de Pere de 
Vallmajor i Pere Ferrer, de la 
mateixa parròquia, del deute de 
Galceran de Cartellà. 

08/02/1374 ANC1-167-T-1187 Establiment Establiment emfitèutic fet per 
Galceran de Cartellà, donzell, 
domiciliat al castell de Dosrius, i 
Agnès, muller Pere de Vallmajor 
de Dosrius; a Pere de Mir, de la 
meitat de la peça de terra que 
tenien indivisa amb Bernat 
Berenguer i Arnau Rispau. 

08/02/1374 ANC1-167-T-1188 Establiment Establiment emfitèutic atorgat per 
Galceran de Cartellà, donzell 
domiciliat al castell de Dosrius, i 
Agnès, muller Pere de Vallmajor, 
de Dosrius; a favor de Guillem 
Flaquer, de diverses peces de 
terra situades a Dosrius a la 
partida del Pontarró. 

08/02/1374 ANC1-167-T-1189 Lloació Lloació atorgada per Galceran de 
Cartellà, donzell domiciliat al 
castell de Dosrius, i Agnès, muller 
de Pere de Vallmajor, de Sant 
Iscle de Dosrius; a favor de Pere 
Mir, de les seves pertinences al 
terme del castell de Dosrius. 

20/04/1374 ANC1-167-T-1192 Lloació Lloació atorgada pel rector de 
Dosrius a favor de Galceran 
Cartellà i la seva muller, Blanca, 
de la fundació d'un benefici a 
l'altar de Nostra Senyora, de 
l'església de Sant Iscle de 
Dosrius. 

22/10/1376 ANC1-167-T-1208 Testament Testament de Galceran de 
Cartellà, donzell. Institueix com 
hereva universal a Isabel de 
Cartellà, la seva néta, muller de 
Guillem de Cartellà, fill de Ramon 
Berenguer de Cartellà i com a 
substitut, Bernat de Cartellà 
(net). 

29/04/1380 ANC1-167-T-1230 Donació Donació atorgada per Ramon 
Pujol, de Sant Iscle Dosrius; a 
favor de la seva filla Alamada, en 
motiu del seu matrimoni amb 
Francesc de Vallmajor, del mas 
Pujol, de Dosrius, que tenia pel 
prior de Sant Pere de Casserres i 
senyor del castell de Dosrius. 

Segle XIII ANC1-167-T-1268 Venda Venda feta per Pere Roig , 
Elisenda (muller) i Ermessenda 
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(filla), de Dosrius, a Ramon 
Radolf, d'un camp situat la dita 
parròquia, prop de la capella de 
Santa Eulàlia, que és domini del 
prior de Casserres i d'Elisenda, 
vídua de Galceran de Cartellà. 

30/09/1390 ANC1-167-T-1318 Llicència Llicència atorgada pel rei Joan a 
favor de Guillem de Cartellà, 
cavaller, perquè pugui imposar en 
el periode de cinc anys, 
contribucions sobre el pa, el vi i 
les carns del seu castell de 
Dosrius. 

03/04/1397 ANC1-167-T-1365 Ratificació Ratificació feta per Guillem Ça 
Vila, prior de Sant Pere de 
Casserres, dels capítols de 
concòrdia signats pels síndics de 
Sant Iscle de Dosrius, en motiu 
de l'adjudicació del castell de 
Dosrius a Guillem de Cartellà. 

28/09/1415 ANC1-167-T-1398 Donació Donació atorgada per Francesc 
de Pau, de la vila de Perpinyà i la 
seva muller, Francina; a favor de 
la seva filla Maria, en 
contemplació del seu matrimoni 
amb Pere Galceran de Cartellà, fill 
de Guillem de Cartellà i 
d'Elisenda. 

16/09/1415 ANC1-167-T-1576 Assignació de tutoria Assignació de tutoria de 
Montserrat Galceran de 
Sentmenat, fill de Galceran de 
Sentmenat, cavaller i majordom 
de la reina Violant, i de Joana; 
feta per Antoni sa Tallada, regent 
de la vegueria de Barcelona; a 
favor de Joana, la seva mare. 

15/12/1419 ANC1-167-T-1624 Establiment Establiment atorgada per Sibil·la 
Isabel, vídua de Guillem de 
Cartellà, cavaller i senyor del 
castell de Dosrius, a favor de 
Riambau de Corbera, cavaller, 
dels boscos de la parròquia de 
Sant Iscle de Dosrius i de 
Canyamars. 

18/02/1440 ANC1-167-T-1776 Definició Definició atorgada per Roger de 
Cartellà, canonge de Girona, i 
Jaume de Tagament, a Galceran 
Montserrat de Sentmenat, senyor 
del castell de Santa Fe, per raó 
dels comptes de Maria, muller de 
Pere Galceran i filla de Francesc 
de Pau i de Francesca. 
Els atorgants actuen com a tutors 
de Marieta de Cartellà, filla de 
Pere Galceran Cartellà 

27/12/1445 ANC1-167-T-1806 Lluïció Lluïció atorgada per Galceran 
Carbó, abat i d'altres membres de 
la comunitat del monestir de Sant 
Salvador de Bianya, a favor de 
Galceran Montserrat de 
Sentmenat, donzelll domiciliat a 
Barcelona, de diversos censals. 

13/03/1453 ANC1-167-T-1845 Venda Venda atorgada per Vicenç de 
Castellbell, prior de Sant Pere de 
Casserres, a favor d'Elisabet, 
muller de Galceran Montserrat de 
Sentmenat, del castell de Dosrius. 

22/05/1456 ANC1-167-T-1852 Procura Acta de procura atorgada per 
Elisabet, muller de Galceran 
Montserrat de Sentmenat, donzell 
domiciliat a Barcelona, a favor de 
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Guillem sa Trilla, jurispèrit de 
Barcelona. 

24/09/1459 ANC1-167-T-1886 Procura Acta de procura atorgada per 
Elisabet, muller de Galceran 
Montserrat de Sentmenat, donzell 
domiciliat a Barcelona, a favor de 
Galceran de Caldes, nét seu. 

18/08/1477 ANC1-167-T-1927 Herència Adjudicació de l'herència dels 
béns d'Isabel, muller de Galceran 
Celoni Montserrat de Sentmenat, 
donzell, a petició de Joan Pere 
Setmenat, donzell i procurador 
d'Isabel, a favor de Pere Galceran 
i Joana, els seus fills. 

17/03/1492 ANC1-167-T-1967 Àpoca Àpoca feta per Francesc de 
Sentmenat, donzell, a favor de 
Joan Oms i Joan Martí, síndics de 
la universitat de Sant Iscle i Sant 
Esteve de Canyamars, pel 
pagament de les capbrevacions 
dels homes del terme i castell de 
Dosrius. 
L'atorgant actua com a tutor i 
curador d'Isabel i Maria, filles de 
Joan Pere de Sentmenat i de 
Joana. 

24/05/1508 ANC1-167-T-2039 Establiment Establiment emfitèutic fet per 
Guillem i Bartomeu Batlle, fills de 
Batomeu Batlle i hereus del mas 
Batlle a Dosrius; a favor de 
Segismon Canyellas, de Sant Joan 
de la Costa, d'una peça de terra 
al lloc d'Olaric, de la parròquia de 
Dosrius. 

13/06/1508 ANC1-167-T-2040 Promesa Promesa d'Isabel Maria, muller de 
Galceran de Sentmenat, a favor 
dels marmessors Fancesc Pich, de 
constituir-se en la principal 
pagadora d'un censal, que havia 
creat Jofre i Galceran de 
Sentmenat, amb hipoteca de les 
pensions del molí del Clot. 

17/04/1509 ANC1-167-T-2046 Sentència Sentència atorgada per Jaume de 
Luna, lloctinent general, 
confirmant una sentència 
anterior, donada en el pleit que hi 
havia entre Pere Vallmajor, d'una 
part, amb Galceran de Sentmenat 
i Isabel Maria, de l'altra. 

16/07/1524 ANC1-167-T-2129 Donació Donació per Beatriu, vídua de 
Gelabert Salvà, donzell domiciliat 
a Barcelona, a favor de la seva 
neboda, Joana de Sentmenat , 
filla de Galceran de Sentmenat i 
d'Isabel Maria, amb motiu del seu 
matrimoni amb Ramon Dusai, 
ciutadà de Barcelona. 

14/02/1525 ANC1-167-T-2131 Venda de censal Venda de censal per Galceran de 
Sentmenat, Isabel Maria (muller), 
propietària dels castells de 
Sentmenat i la Pera, i Jaume (fill), 
al Tribunal de la Inquisició, per 
redimir la pensió que amb 
hipoteca de la lleuda de Mediona 
creada per Pere de Sentmenat. 
El dit Pere de Sentmenat és fill de 
Berenguer i de Constança, besavi 
d'Isabel Maria. 

20/06/1533 ANC1-167-T-2182 Venda de censal Venda de censal mort atorgada 
per Joan de Boixadors i Desvalls, 
varvassor del senyor del castell 
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de Savallà, i Isabel, la seva 
mulller, a favor de Enric de 
Sentmenat, donzell domiciliat a la 
ciutat de Barcelona. 

02/12/1537 ANC1-167-T-2206 Testament Testament de Galceran Miquel de 
Sentmenat i Sayol, fill de Jofre i 
de Margarida. Institueix hereu 
universal al seu fill, Enric de 
Sentmenat. 

21/08/1538 ANC1-167-T-2211 Venda de censal Venda de censal atorgada per 
Berenguer d'Oms i el seu fill, 
Antoni d'Oms i Sentmenat, a 
favor d'Hipòlita, la seva filla i 
germana, respectivament, amb 
hipoteca sobre les rendes de la 
baronia de Santa Pau i Saorra. 

12/09/1541 ANC1-167-T-2236 Capítols matrimonials Clàusula dels capítols 
matrimonials d'Enric de 
Sentmenat, donzell domiciliat a 
Barcelona, fill de Galceran de 
Sentmenat i Isabel, amb Anna 
d'Oms, filla d'Antoni d'Oms i de 
Lucrècia. 

06/10/1548 ANC1-167-T-2276 Resposta Reposta donada per Guillem 
Cassador, abat de Sant Feliu de 
Girona i d'altres proveïdors de 
greuges i demandes a la 
demanda d'Enric de Sentmenat, 
referent al pagament d'un censal. 

02/5/1555 ANC1-167-T-2323 Sentència Reial sentència, de l'emperador 
Carles, condemnant a Jaume de 
Sentmenat a deixar buides les 
cases de la Riera de Sant Joan, a 
favor de la seva mare, Isabel 
Maria de Sentmenat, per ser 
usufructuària dels béns de 
Galceran de Sentmenat. 

30/11/1577 ANC1-167-T-2489 Privilegi Privilegi de noblesa atorgat pel rei 
Felip, a favor d'Enric de 
Sentmenat. 

10/09/1578 ANC1-167-T-2491 Venda Venda de censal atorgada per 
Aldonça d'Oms, vídua d'Antoni 
d'Oms, en nom propi i com a 
procuradora dels béns del seu fill, 
Berenguer d'Oms, a favor d'Anna 
de Setmenat i d'Oms, vídua 
d'Enric de Sentmenat. 

 


