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Data Tipus Referència Text 

963 Esment en una afrontació Josep Rius, “Cartulario de 
Sant Cugat del Vallés”, 1945, 
Vol. I, pàg. 57. 

“In nomine Domini. Ego Miro, 
gratia Dei comes et marchio, 
vinditor sum tibi Llonofilio, 
emtore. Per hanc scripturam 
vindicionis mee vindoque tibi 
terras et vineas, casas et curtes, 
ortos, pomoniferos, cultum vel 
eremum * quod michi advenit 
hec omnia per mea 
comparacione. Et sunt ipsas 
terras et vineas, casas et curtes, 
ortos, pomiferos, cultum vel 
erenium * in pago Barch., et in 
Maritima, in terminio de Mata et 
in suas egecencias de terminio 
de Argentone usque in terminio 
de Torrente malo, et de terminio 
de Duos rios usque in ipsa 
mare; omnia hec tibi vindo inf ra 
istas afrontaciones, quantum 
emi de Guitardo et de uxor sua 
Griberga, ab imtegre, in propter 
precio sol”. 

1017 Esment en una afrontació Pellicer i Pagès, Josep Maria, 
“Estudios histórico-
arqueológicos sobre Iluro...”, 
1887, pàg. 383. 

“Terminatur hec ab oriente in 
rivo qui discurrit juxta aquas 
calidas destarag; a meridie in 
littore maris; ab occasu in turre 
de cucullo, et sic eundo in collo 
de pendiz usque in cacumina 
montis de cirera; a circio in iam 
dicto monte et in termino castri 
duorum rivuum, et sic eundo in 
monte alto”. 

07/06/1072 Venda Arxiu Nacional de Catalunya, 
ANC1-167-T-6. 

Venda atorgada per Azaladardis 
i Berenguer Ató a favor de 
Geribert Miró, del castell de 
Dosrius. 

09/01/1074 Sagramental Arxiu Nacional de Catalunya, 
ANC1-167-T-8. 

Testament sagramental de 
Gerbert Miró. Fa llegat del 
castell de Dosrius al monestir de 
Sant Pere. 

09/02/1114 Esment del castell Mas, Joseph, “Notes 
històriques del Bisbat de 
Barcelona”, Volum X, pàg. 
268-269. 

“Establiment d’un alou propi de 
la Canonja, situat al C. de B., 
Marina (Maritimis), a la 
parroquia de Sant Julià 
d’Argentona, fet per Ramón, per 
la gracia de Deu, bisbe de 
Barcelona, y tota la corporació 
de canonges de dita Séu, 
súbdita a ell, a Ramón Mir, per 
durnt sa vida, ab obligació de 
donar cad’any, en la Quaresma, 
una migera d’oli, mesura del 

                                                           
1 Aquesta recol·lecció s’inspira en l’índex documental de l’article de MALLORQUÍ, Elvis, “Els senyors del 
Castell de Dosrius, segles XI-XX. Aproximació al seu fons documental”, IX Trobada d’Entitats de Recerca 
Local i Comarcal del Maresme (2015). 
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mercat de Granollers 
(Granullariis), a la Canonja. 
Aprés de son òbit, dèu tornarlo 
ab les mellores a dita Canonja, 
la qual ho te per donació que li 
féu Mir Balloví, y per altres veus. 
Confr. a Ll. ab lo terme del 
Castell de Dos rius (Duos Rivos), 
a M. ab la sorra de la mar, a P. 
ab lo Coll de Agel, y a T. ab lo 
Coll de Paraper” 

17/05/1121 Donació Llop, Irene, “Col·lecció 
diplomàtica de Sant Pere de 
Casserres”, vol. I, pàg. 399. 

L’abat i convent de Cluny donen 
al prior i al monestir de Sant 
Pere de Casserres les castlanies 
de Creixell, Roda, Berà, Dos 
Rius i Canyamàs. El prior de 
Casserres envia dos monjos a 
Berà per edificar una església 
dedicada a Sant Pere. 

1128 Esment del terme Mas, Joseph, “Notes 
històriques del Bisbat de 
Barcelona”, Volum X, pàg. 
316. 

“Establiment d’un alou de la 
Canonja de Barcelona [...] 
Confr. a Ll. ab lo riu qu’es junt a 
Aÿgues Caldes d’Estrach (Aquas 
calides Dextarag), a M. ab la 
sorra de la mar, a P. ab la torre 
de Cogoll (Cucullo), y aixís 
anant al Collo de Pendiz fins al 
cim del mont de Cirera, y a T. 
ab dita montanya y ab lo terme 
del Castell de Dos Rius (Duorum 
Riuium), y aixís anant a Montalt 
(Monte Alto)”. 

27/12/1136 Empenyorament Baiges, Ignasi J. i altres, “Els 
pergamins de l’Arxiu Comtal 
de Barcelona, de Ramon 
Berenguer II a Ramon 
Berenguer IV”, volum III, 
pàg. 1183-1185. 

Ramon Renard i el seu fill 
Ramon empenyoren a Bernat de 
Dosrius i a la seva esposa 
Ermessenda el castell de 
Muntanyola, amb tota la seva 
dominicatura, per raó d’un 
deute de cent morabatins 
marins nous. S’acorda que el 
monestir de Santa Maria de 
l’Estany pugui pagar el deute 
perquè Ramon i el seu fill han 
fet donació del castell a 
l’esmentat monestir per a 
després de la seva mort. 

19/11/1137 Donació Baiges, Ignasi J. i altres, “Els 
pergamins de l’Arxiu Comtal 
de Barcelona, de Ramon 
Berenguer II a Ramon 
Berenguer IV, volum III, pàg. 
1195-1197. 

Ramon Renard, la seva esposa 
Solestenda i el seu fill Ramon 
donen a Santa Maria de l’Estany, 
per després de la seva mort, la 
seva part del castell de 
Muntanyola, amb la 
dominicatura i els drets que hi 
tenen, i el mas de Llobet, amb 
la condició que, si no ho han 
pogut fer ells abans, el monestir 
desempenyori el castell. 

14/12/1138 Empenyorament Baiges, Ignasi J. i altres, “Els 
pergamins de l’Arxiu Comtal 
de Barcelona, de Ramon 
Berenguer II a Ramon 
Berenguer IV, volum III, pàg. 
1224-1225. 

Els germans Guillem Ramon, 
senescal, i Odó de Montcada 
empenyoren al monestir de 
Santa Maria de l’Estany la meitat 
del castell de Muntanyola amb 
tot el seu domini per raó d’un 
deute de cent morabatins. 

21/05/1147 Convinença Arxiu Nacional de Catalunya, 
ANC1-167-T-27. 

Convinença entre Bertran de 
Merola i Ramon de Dosrius, per 
la qual el primer cedeix el castell 
de Civadells i altres honors a 
Tona, i feus a la vila de Sant 
Vicenç de Torelló. 

20/05/1148 Encomanament Baiges, Ignasi J. i altres, “Els 
pergamins de l’Arxiu Comtal 

Bertran de Merola encomana a 
Ramon de Dosrius el castell de 
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de Barcelona, de Ramon 
Berenguer II a Ramon 
Berenguer IV”, volum III, 
pàg. 1396-1398. 

Güells i li dóna l’equivalent a 
una cavalleria i mitja de terra 
sobre el delme de l’església de 
Sant Andreu de Tona i el feu de 
Canal, tal com ho tenia el seu 
pare Bermon Miró. Li afegeix 
una tercera part dels plets, 
altres drets del castell, encara 
que aquest sigui traslladat al lloc 
anomenat Floriac, i diversos 
béns a Sant Vincenç de Torelló. 
A canvi, Ramon de Dosrius 
promet ser home fidel i soliu de 
Bertran i li paga cinquanta 
morabatins. 

Abans de 
01/07/1160 

Capbreu Baiges, Ignasi J. i altres, “Els 
pergamins de l’Arxiu Comtal 
de Barcelona, de Ramon 
Berenguer II a Ramon 
Berenguer IV”, volum IV, 
pàg. 1708-1710. 

Relació dels béns de Pere Ricard 
i d’Arnau Pere. 
“Al illum Cucullum, III modiate 
alodii quod Bernardus de 
Duobus Riviis ibi tenebar, et 
dicitur quod Ospitalarii eas 
habent”. 

02/09/1160 Convinença Baiges, Ignasi J. i altres, “Els 
pergamins de l’Arxiu Comtal 
de Barcelona, de Ramon 
Berenguer II a Ramon 
Berenguer IV”, volum IV, 
pàg. 1720-. 

Vedell de Manlleu i el seu fill 
Bernat de Bellfort convenen amb 
Saurina de Besora i els seus 
nebots, fills de Gombau, que els 
donaran la potesta del castell de 
Bellfort sempre que els serà 
demanada, que faran per ells 
host i cavalcades, que els 
prestaran un cavall o un mul 
tres setmanes cada any i que els 
defensaran contra tothom 
excepte contra Guillem Mango. 
“Sig+num Raimundi de Duobus 
Rrivis” 

14/01/1171 Testament Arxiu Nacional de Catalunya, 
ANC1-167-T-55. 

Testament oral de Bernat de 
Dosrius. 

11/09/1172 Testament Llop, Irene, “Col·lecció 
diplomàtica de Sant Pere de 
Casserres”, vol. I, pàg. 477-
479. 

Testament de Goaudus de 
Curull. Nomenar marmessors el 
seu nebot Arnau de Malla, Pere 
de Sant Hipòlit, Bernat, prevere 
de Sant Pere, i Ramon de 
Dosrius. Fa diversos llegats al 
monestir... 

05/04/1177 Donació Llop, Irene, “Col·lecció 
diplomàtica de Sant Pere de 
Casserres”, vol. I, pàg. 486-
487. 

El prior de Casserres dóna a 
Bernat de Dosrius la tercera part 
del que rep del castell de 
Dosrius i del seu terme. 
“Dos traslados de una concesión 
hecha por el Prior de Casserras 
a Bernardo de Dos Rius de la 
tercera parte de todas las cosas 
que de dicho castillo de Dos 
Rius y sus terminos se puedan 
percibir. Hecho en Barcelona a 5 
abril 1177 con otro auto dentro 
que contiene lo mismo”. 

28/03/1177 Concòrdia Arxiu Nacional de Catalunya, 
ANC1-167-T-51. 

Concòrdia entre Hug, prior de 
Casserres, i Bernat, fill de 
Bernat de Dosrius i Dolça la 
seva mare i tutora, per la qual 
aquesta cedeix la tercera part 
de les rendes que percep de 
Dosrius i li estableix un molí. 

22/01/1179 Testament Arxiu Nacional de Catalunya, 
ANC1-167-T-54. 

Testament oral de Bernat de 
Dosrius. 

24/02/1182 Sentència Ferrer i Godoy, Joan, 
“Diplomatari del Monestir de 
Sant Joan de les Abadesses”, 
pàg. 218. 

Judici. Sentència dels jutges 
Bernat de Besora, Pere de 
Tavertet, Ramon de Dosrius,... 



Referències documentals sobre l’Edat Mitjana a Dosrius i Canyamars (963-1320) 

4 
 

06/05/1195 Acord Arxiu Nacional de Catalunya, 
ANC1-167-T-72. 

Acord de divisió entre Carbonell 
i la seva muller Guila, el seu fill 
Berenguer i la seva muller 
Catalana amb Gerald de Pujol i 
el seu germà Ramon, d'un honor 
a la parròquia de Sant Iscle de 
Dosrius. 

18/01/1204 Lloació i ratificació Arxiu Nacional de Catalunya, 
ANC1-167-T-86. 

Lloació i ratificació atorgada per 
Ramon de Dosrius i la seva 
mare Sauria a favor de Preclar 
de Santa Cecília. 
Els atorgants li confirmen la 
possessió de l'illa d'Anorosa i un 
parell de gallines del mas 
Verdaguer Jussà i tot el dit feu 
que Guillem de Santa Cecília 
tenia, a més de la peça de terra 
sota el coll d'església. 
Instrument autoritzat per 
Andreu, sacerdot i escriptor 
públic de Vic i escrit per Ramon 
sacerdot. Quod est factum XV 
kalendas februarii anno Domini 
M CC III.- Sine loco.- Llatí.- 86 x 
106 mm. 
 

19/07/1214 Donació esponsalícia Mallorquí, Elvis, “Col·lecció 
diplomàtica dels Cartellà”, 
pàg. 182-183. 

Donació esponsalícia. Saura, filla 
de Bernat de Dosrius i 
d’Adalaida, aconsellada per 
diferents persones, dóna al seu 
espós Bernat de Cartellà com a 
aixovar, el castell de Dosrius 
que té en feu pel monestir de 
Sant Pere de Casserres, el 
castell de Muntanyola que té pel 
monestir de Santa Maria de 
l’Estany, la casa d’Orta, l’honor 
de Molar al Montseny, el feu que 
té a Argentona i Cabrera per 
Guillem de Sant Vicenç i l’honor 
de Mataró que té pel senyor de 
Castellvell. 

19/07/1214 Donació esponsalícia Mallorquí, Elvis, “Col·lecció 
diplomàtica dels Cartellà”, 
pàg. 184-185. 

Donació esponsalícia. Bernat de 
Cartellà dóna a la seva muller 
Saura, com a esponsalici, totes 
les terres que posseix a la 
parròquia de Tordera, els 
delmes de Palau que té per 
l’església de Sant Feliu (de 
Girona) i els delmes del feu que 
té de Guillem Umbert a Calonge. 

19/07/1214 Donació esponsalícia Mallorquí, Elvis, “Col·lecció 
diplomàtica dels Cartellà”, 
pàg. 185-186. 

Donació esponsalícia. Bernat de 
Cartellà dóna a Saura, la seva 
futura esposa, la desena part 
dels seus béns mobles i 
immobles. 

07/07/1225 Convinença Mallorquí, Elvis, “Col·lecció 
diplomàtica dels Cartellà”, 
pàg. 190-192. 

Saura i el seu marit Bernat de 
Cartellà convenen amb Elisenda, 
germana de Saura, i el seu 
marit, Berenguer de Tugurs, 
redimir abans de la propera 
festa de Pasqua la casa d’Horta 
que tenia emponyorada, segons 
s’acordà en l’arbitratge de Pere 
de Centelles, sagristà de 
Barcelona. En cas que no fos 
així, obliguen els delmes de 
Dosrius i de Coll i el molí de 
Dosrius. 

14/07/1238 Sentència Mallorquí, Elvis, “Col·lecció 
diplomàtica dels Cartellà”, 
pàg. 215-220. 

Litigi entre Manasses, prior de 
Casserres, i Bernat de 
Cartellà,d’una part, i Bernat de 
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Vallmajor, Bernat Massaguer i 
Carbonella de Vallmajor, de la 
parròquia de Sant Iscle de 
Dosrius, a causa dels alous de la 
parròquia de Canyamars. A 
continuació, hi ha la descripció 
de cadascun dels alous que eren 
discutits. 

04/06/1243 Donació Llop, Irene, “Col·lecció 
diplomàtica de Sant Pere de 
Casserres”, vol. I, pàg. 645. 

El prior de Casserres dóna a 
Ferrer de Canyamàs, de la 
parròquia de Dosrius, les rendes 
que rep de la parròquia de Sant 
Esteve de Canyamàs per 33 
quarteres de blat. 

20/01/1247 Donació per núpcies Arxiu Nacional de Catalunya, 
ANC1-167-T-175. 

Donació "propter nuptias" 
atorgada per Guillem Anglès a 
favor de la seva filla, Elisenda, 
del mas Pujol, que posseeix pel 
prior de Caserres i per Saurina 
de Cartellà, en el comtat de 
Barcelona, al terme del castell 
de Dosrius. 

30/06/1257 Venda Llop, Irene, “Col·lecció 
diplomàtica de Sant Pere de 
Casserres”, vol. II, pàg. 701-
702. 

Ramon, prior, i tot el convent de 
Sant Pere de Casserres venen a 
Pere de Passarella, a partir de la 
festa de Sant Joan durant un 
any, per 110 quarteres de 
forment, els rèdits que reben a 
la batllia de Sant Hilari i dues 
batllies del castell de Dosrius. 

22/08/1263 Donació per núpcies Arxiu Nacional de Catalunya, 
ANC1-167-T-225 i ANC1-167-
T-226. 

Donació de Saurina de Cartellà 
al seu fill, Galceran de Cartellà, 
del castell de Dosrius, domini 
del monestir de Casserres, i 
d'altres béns a la parròquia de 
Sant Iscle de Dosrius, Sant 
Esteve de Canyameres, 
Argentona i Sant Julià de 
Montseny. 

27/08/1263 Sentència Arxiu Nacional de Catalunya, 
ANC1-167-T-227. 

Litigi entre Oliver d'Ollina, en 
nom de la seva muller, Maria, 
amb Guillem de Fonollet a causa 
d'un camp anomenat Palau, en 
el mas Pelegrí que és domini del 
castell de Dosrius. 

18/02/1271 Divisió Arxiu Nacional de Catalunya, 
ANC1-167-T-248. 

Divisió acordada per 
Ermessenda i el seu marit, Pere 
Mateu, amb Pere de Puig, de la 
parròquia de Sant Iscle de 
Dosrius, de tres "querchis", al 
mas Carbonell, al mas Rovira i al 
mas Puig, en el lloc de 
Salvatela. 

29/03/1274 Establiment Arxiu Nacional de Catalunya, 
ANC1-167-T-264. 

Establiment atorgat per Pere, 
prior del monestir de Casserres, 
Saura de Cartellà i Galceran, el 
seu fill; a favor de Pere Mateu i 
la seva muller, Ermessenda, del 
mas Carbonell a la parròquia de 
Dosrius. 

1263-1274 Asserviment Arxiu Nacional de Catalunya, 
ANC1-167-T-1994. 

Reconeixement de senyoria 
atorgat per Berenguer de 
Castell, de la parròquia de Sant 
Iscle de Dosrius, a favor de 
Saura de Cartellà i el seu fill, 
com a home propi i soliu. 

12/02/1275 Definició de danys Arxiu Nacional de Catalunya, 
ANC1-167-T-267. 

Definició atorgada per 
Berenguer de Castell, de la 
parròquia de Sant Iscle de 
Dosrius, a favor de Guillem i 
Ferrer de Lledó i Pere de Gel, de 
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qualsevol demanda pels danys 
causats en una brega en el 
cementiri de Santa Maria de 
Canyamars. 

13/09/1277 Testament Mallorquí, Elvis, “Col·lecció 
diplomàtica dels Cartellà”, 
pàg. 293. 

Saura, filla de Bernat de Dosrius 
i muller de Bernat de Cartellà, 
dicta el seu testament en poder 
de Guerau Torrent, beneficiat i 
notari de Sant Pau de Vidreres. 
[Bernat de Cartellà ...] casa amb 
Saura, filla única y heretera de 
Bernat de Dorrius, senyor dels 
castells y térmens de Dorrius, de 
Montaniola, de la honor de 
Molar de Monseny y de la casa 
de Orta y dels delmes de Sant 
Steue del Coll y del feu que 
tenia per lo senyor de Sant 
Vicents en Sant Julià de 
Argentona y en Sant Feliu de 
Cabrera y en Mataró. Feu 
testament en poder de Garau 
Torrent, beneficiat y notari de 
Sant Pau de Vidreras en los idus 
de setembre, any de 1277. 

13/09/1278 Àpoca de dot Arxiu Nacional de Catalunya, 
ANC1-167-T-295a. 

Àpoca de dot atorgada per 
Galceran de Cartellà a favor de 
la seva muller, Elisenda, filla de 
Pere de Palau i de Sança. 

13/09/1278 Reconeixement de deute Arxiu Nacional de Catalunya, 
ANC1-167-T-296. 

Reconeixement de deute per 
Sança, muller de Pere de Palau, 
a Galceran de Cartellà; en 
concepte del dot promés per la 
seva filla, Elisenda. Aporta com 
a garantia els honors de la vall 
d'Arbúcies i Sant Quirze, Santa 
Maria [d'Hors] i Sant Pere el Pla. 

13/09/1278 Reconeixement de deute Arxiu Nacional de Catalunya, 
ANC1-167-T-297. 

Reconeixement de deute per 
Sança, muller de Pere de Palau, 
a Galceran de Cartellà; en 
concepte del dot promés per la 
seva filla, Elisenda. Aporta com 
a garantia els honors de la vall 
d'Arbúcies i Sant Quirze, Santa 
Maria [d'Hors] i Sant Pere el Pla. 

10/10/1278 Debitori Arxiu Nacional de Catalunya, 
ANC1-167-T-299. 

Reconeixement de deute 
atorgada per Berenguer Mir i la 
seva muller, Oliva, de la 
parròquia de Sant Iscle de 
Dosrius, a favor d'Iucef Zarch. 

24/04/1281 Sentència Mallorquí, Elvis, “Col·lecció 
diplomàtica dels Cartellà”, 
pàgs. 315-316. 

Ramon de Teià, jutge, dicta 
sentència en el litigi entre 
Galceran de Cartellà, cavaller i 
feudatari del castell de Dosrius, i 
Guillem de Sant Hilari, de 
Cardedeu, i el monestir de 
Casserres, a causa de la “cena” 
a què tenia dret el rei (d’Aragó) 
o l’infant Alfons. 

26/06/1281 Venda Arxiu Nacional de Catalunya, 
ANC1-167-T-315. 

Venda atorgada per Ermessenda 
Roig i el seu fill, Pere, de la 
parròquia de Sant Iscle de 
Dosrius, a favor de Pere 
Manresa i la seva muller, 
Sibil·la; d'un camp en l'honor del 
mas de Pujol al terme del castell 
de Dosrius. 

21/09/1282 Heretament Cingolani, Stefano M. 
“Diplomatari de Pere el 
Gran”, pàgs. 544-545. 

Elisenda, esposa del difunt 
Bernat de Rosanes, dóna a 
Galceran de Rosanes, fill seu, la 
castlania de Muntanyola. 
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04/05/1284 Venda Mallorquí, Elvis, “Col·lecció 
diplomàtica dels Cartellà”, 
pàgs. 321-323. 

Guillem de Vallmajor, Guerau de 
Vallmajor i Pere Manresa, de la 
parròquia de Dosrius, venen a 
Galceran de Cartellà la part que 
tenen en l’honor de Gavarra, 
situat a la mateixa parròquia, 
pel preu de 60 sous 
barcelonesos. 

10/03/1294 Venda Mallorquí, Elvis, “Col·lecció 
diplomàtica dels Cartellà”, 
pàgs. 338-339. 

Elisenda, vídua de Galceran de 
Cartellà, ven a Ramon de 
Cortada,cavaller, un quart del 
delme de Calonge, que tenia en 
feu per Bernat de Cabrera i 
aquest pel bisbe. 

11/07/1294 Heretament Mallorquí, Elvis, “Col·lecció 
diplomàtica dels Cartellà”, 
pàgs. 339-341. 

Ferrer de Lliura i Guillema, de la 
parròquia de Sant Esteve de 
Canyamars, donen al seu fill 
Arnau, en temps de les seves 
núpcies amb Guillema, filla de 
Ramon Mir, el mas de Lliure que 
tenen sota el domini del prior de 
Sant Pere de Casserres i 
d’Elisenda de Dosrius. 

01/12/1294 Establiment Arxiu Nacional de Catalunya, 
ANC1-167-T-414. 

Establiment atorgat per Guillem 
de Vilamajor i la seva muller, 
Geralda, de la parròquia de Sant 
Iscle de Dosrius a favor de 
Riambald de Bosc i la seva 
muller Elisenda, d'una feixa de 
terra. 

12/01/1297 Franquesa Mallorquí, Elvis, “Col·lecció 
diplomàtica dels Cartellà”, 
pàgs. 350-351. 

Elisenda de Dosrius enfranqueix 
l’habitant del mas Folgueres, de 
la parròquia de Dosrius, de la 
tasca i d’altres drets. 
En aquest document, del 1316, 
Agnès de Cartellà, vídua de 
Bernat de Cartellà o de Dosrius, 
en nom del seu fill Galceran, 
reclama que no són vàlides les 
franqueses que té Bernat de 
Folgueres, de la parròquia de 
Dosrius, sobre el mas 
Folgueres. Una de les proves 
aportades a l’àrbitre, fra 
Galceran de Montcorb, monjo 
de Sant Salvador de Breda, és 
l’instrument del 1297 amb la 
concessió de les franqueses per 
Elisenda de Dosrius, mare de 
l’esmentat Bernat de Cartellà. 

31/08/1297 Establiment Mallorquí, Elvis, “Col·lecció 
diplomàtica dels Cartellà”, 
pàgs. 347-349. 

Ramon, prior del monestir de 
Sant Pere de Casserres, 
Elisenda de Dosrius i el seu fill, 
Bernadó, estableixen a 
Benvinguda de Pujol, de la 
parròquia de Sant Iscle de 
Dosrius, el mas Pujol, amb la 
condició de tenir-lo afocat i 
habitat i de prestar per Sant 
Pere i Sant Feliu d’agost dues 
quarteres de forment, tres de 
blat amb la tercera part 
d’espelta i una quartera i mitja 
de civada i per Nadal tres 
gallines, setze diners i quatre 
quarteres i mitja de vi, entre 
d’altres pagaments. D’entrada 
reben tres sous barcelonesos. 

30/11/1298 Asserviment Mallorquí, Elvis, “Col·lecció 
diplomàtica dels Cartellà”, 
pàgs. 353-354. 

Arnau, fill del difunt Pere de 
Planes, de la parròquia de Sant 
Quirze d’Arbúcies, reconeix ser 
home propi d’Elisenda de 
Dosrius i del seu fill Bernat de 
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Dosrius. 

1298 Venda Mallorquí, Elvis, “Col·lecció 
diplomàtica dels Cartellà”, 
pàgs. 354-356. 

Pere Roig, la seva muller 
Elisenda i la seva filla 
Ermessenda, de Dosrius, venen 
a Ramon Radolf un camp situat 
a 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, pel preu de 20 sous 
barcelonesos. 

19/02/1303 Donació de llegítima Arxiu Nacional de Catalunya, 
ANC1-167-T-479. 

Donació atorgada per Bernat de 
Cartellà, fill de Galceran de 
Cartellà i d'Elisenda, a favor 
d'Alamanda, la seva germana, 
11000 sous en concepte de 
llegítima paterna i materna. 

20/09/1306 Donació Arxiu Nacional de Catalunya, 
ANC1-167-T-502. 

Donació atorgada per Guerau 
Pere de Palau, cavaller, fill de 
Pere de Palau, de la parròquia 
de Sant Esteve de Palau, a 
favor de Bernat de Cartellà, del 
delme la parròquia de Sant 
Quintí d'Arbúcies. 

14/04/1307 Establiment Arxiu Nacional de Catalunya, 
ANC1-167-T-511. 

Establiment atorgada pel prior 
de Sant Pere de Casserres, 
Bernat Dosrius i Agnès a favor 
de Berenguera, muller de 
Marimon de Canet d'Argentona, 
del mas de Puig a Dosrius. 

24/05/1311 Testament Arxiu Nacional de Catalunya, 
ANC1-167-T-544. 

Testament de Bernat de 
Cartellà, fill de Galceran de 
Cartellà, cavaller. Institueix com 
hereu universal a Galceran, el 
seu fill. 

10/10/1311 Asserviment Arxiu Nacional de Catalunya, 
ANC1-167-T-547. 

Acta d'homenatge atrogat per 
Bernat de Vallmajor, fill de 
Galceran de Vallmajor, de la 
parròquia de Dosrius, a favor 
del prior del monestir de Sant 
Pere de Casserres i a 
Berenguer de Cartellà. 

10/06/1315 Inventari post mortem Arxiu Nacional de Catalunya, 
ANC1-167-T-579. 

Inventari de béns manat per 
Agnès, vídua de Bernat de 
Cartellà, senyor del castell de 
Dosrius, tutora dels seus fills 
Galceran, Bernardó, Bertran, 
Elisenda i Alamanda. 

20/08/1315 Homenatge Arxiu Nacional de Catalunya, 
ANC1-167-T-580. 

Acte d'homenatge atorgada per 
Tomàs de Riudeperes, 
procurador d'Agnès, vídua de 
Bernat de Cartellà, a fra 
Berenguer de Tavertet, prior 
claustral del monestir de Sant 
Pere de Casserres, procurador 
del prior Guillem de Montlloà, 
pel castell de Dosrius. 

24/09/1315 Lletra Llop, Irene, “Col·lecció 
diplomàtica de Sant Pere de 
Casserres”, vol. II, pàg. 919. 

Agnès de Castellà, tutora del 
seu fill, es nega a lliurar la 
potestat del castell de Dosrius al 
prior de Casserres. 
Respuesta hecha por Agnes de 
Castellà, tutora de su hijo, al 
prior de Caserras negando 
entregar potestad del castillo de 
Dos Rius, ante Berenguer de 
Vallseca notario de Barcelona, a 
8 de octubre 1315. 

04/12/1315 Inventari post-mortem Arxiu Nacional de Catalunya, 
ANC1-167-T-580. 

Ampliació de l'inventari de béns 
ordenat per Agnès, muller de 
Bernat de Cartellà (difunt), 
senyor del castell de Dosrius, 
tutora dels seus fills Galceran, 
Bernat, Bertran, Elisenda i 
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Alamanda. 

21/05/1316 Definició? Còpia de lletres. Llop, Irene, “Col·lecció 
diplomàtica de Sant Pere de 
Casserres”, vol. II, pàg. 920. 

Còpia de les lletres entre el prior 
de Casserres i Agnès de Dosrius. 

02/06/1316 Inventari? / Reconeixement Arxiu Nacional de Catalunya, 
ANC1-167-T-589. 

Reconeixement per part 
d'Agnès, vídua de Bernat de 
Dosrius, tutora del seu fill 
Galceran, a favor de fra 
Berenguer Tavertet, prior de 
Sant Pere de Casserres, de les 
obligacions que té com a tinent 
del castell de Dosrius. 

19/06/1316 Asserviment Arxiu Nacional de Catalunya, 
ANC1-167-T-590. 

Reconeixement de servitud 
atorgada per Galceran Rossell, 
de la parròquia de Sant Iscle de 
Dosrius, a favor d'Agnès de 
Cartellà, vídua de Bernat de 
Cartellà, cavaller i del prior del 
monestir de Casserres. 

07/08/1316 Establiment Arxiu Nacional de Catalunya, 
ANC1-167-T-591. 

Establiment atorgat per Agnès, 
vídua de Bernat de Cartellà, 
cavaller de Dosrius, i tutora dels 
seus fills Galceran, Benardó, 
Bertran, Elisenda i Alamanda, a 
Arnau de Teià de la parròquia 
de Sant Iscle de Dosrius, una 
peça de terra a la mateixa 
parròquia. 

03/05/1317 Asserviment Arxiu Nacional de Catalunya, 
ANC1-167-T-597. 

Reconeixement d'home propi, 
soliu i afocat de Ramon de 
Canyadell, fill de Guillem 
Canyadell, de la parròquia de 
Sant Esteve de Canyamars, a 
favor d'Agnès, vídua de Bernat 
de Cartellà, d'una part i al 
monestir de Sant Pere de 
Casserres, per l'altra. 

09/09/1317 Firma Arxiu Nacional de Catalunya, 
ANC1-167-T-600. 

Lloació atorgada per Guillem, 
bisbe de Girona, a Galceran de 
Cartellà, cavaller senyor del 
castell de Dosrius, de la 
possessió de la meitat delme de 
Sant Quirze d'Arbúcies, Sant 
Pere el Pla i Santa Maria de 
Liors. 
Dites possessions havien estat 
donades per Gerald Pere de 
Palau, fill de Pere de Palau, 
cavaller de San Esteve de Palau 
al seu pare Bernat de Cartellà. 

28/06/1318 Nomenament de procurador Arxiu Nacional de Catalunya, 
ANC1-167-T-600. 

Acta de procura atorgada per 
Agnès, muller de [Bernat] de 
Cartellà, senyor del castell de 
Dosrius, a favor de [...] i de 
Bernat de Canyelles. 

12/08/1318 Nomenament de procurador Arxiu Nacional de Catalunya, 
ANC1-167-T-608. 

Acta de procura atorgada per 
Agnès, vídua de Bernat de 
Cartellà, tutora de Galceran de 
Cartellà, hereu universal del seu 
marit, a favor de Pere de Sala, 
en el litigi contra Ramon de 
Sitjà. 

15/11/1318 Donació Arxiu Nacional de Catalunya, 
ANC1-167-T-610. 

Donació de Marquesa, comtessa 
d'Empúries i vescomtessa de 
Cabrera, a Ramon de Sitges, 
ciutadà de Girona, de tots els 
drets que tenen en litigi amb 
Galceran de Cartellà i la seva 
mare, Agnès, sobre la meitat del 
delme d'Arbúcies, Liors i Sant 
Pere el Pla. 
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16/11/1318 Àpoca Arxiu Nacional de Catalunya, 
ANC1-167-T-611. 

Àpoca atorgada per Ramon de 
Sitges, ciutadà de Girona, a 
Agnès de Cartellà i el seu fill 
Galceran, per les accions i 
demandes fetes per ell i la 
comtessa d'Empúries sobre la 
meitat del delme de la parròquia 
d'Arbúcies i de Liors i Sant Pere 
el Pla. 

16/11/1318 Asserviment Arxiu Nacional de Catalunya, 
ANC1-167-T-612. 

Homenatge de Galceran de 
Cartellà, fill Bernat de Cartellà 
(difunt), cavaller i senyor del 
castell de Dosrius, a Ramon de 
Sitges, ciutadà de Girona, per la 
meitat del delme de Sant Quirze 
d'Arbúcies, Santa Maria de Liors 
i Sant Pere el Pla. 

07/09/1319 Asserviment Arxiu Nacional de Catalunya, 
ANC1-167-T-620. 

Homenatge de fidelitat prestat a 
Agnès, de Bernat de Cartellà, 
cavaller i senyor del castell de 
Dosrius, i tutora dels seus fills 
Galceran, Benardó, Bertran, 
Elisenda i Alamanda i a 
Galceran, hereu de Bernat de 
Cartellà. 

06/11/1319 Asserviment Arxiu Nacional de Catalunya, 
ANC1-167-T-619. 

Reconeixement de servitud 
atorgada per Guillem Folgueres, 
fill de Bernat de Folgueres, a 
favor d'Agnès de Cartellà, muller 
de Bernat de Cartellà. 

1320 Establiment Arxiu Nacional de Catalunya, 
ANC1-167-T-1093. 

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. 

1320 Capbreu Llop, Irene, “Col·lecció 
diplomàtica de Sant Pere de 
Casserres”, vol. I, pàg. 931. 

Capbreu de les rendes de 
Dosrius i Canyamàs, amb 
cobertes de pergamí i 34 folis. 
Un cabreo con cubiertas de 
pergamino de las Rentas de Dos 
Rius y Cañamas del Priorato de 
Caserras que contiene 34 hojas 
con algunos papeles dentro y 
con sus rubricas. 

 


