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A continuació es presenta la fitxa descriptiva de cadascun dels pergamins i documents 

en paper que l’Arxiu Comarcal del Maresme ha publicat al portal Arxius en línia i 

corresponents al fons “Col·lecció de pergamins i documents en paper del Mas Vallmajor 

de Dosrius”. Es tracta d’una col·lecció de 120 documents, majoritàriament pergamins, 

que abasten el període 1143-1790. 

En aquest repertori les fitxes apareixen en pàgines diferents seguint l’ordre de descripció 

del fons, amb un epígraf que inclou el tipus de document, la data original i el codi de 

referència entre parèntesi. A continuació apareix la descripció del document en qüestió. 
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A 

aigues blancas 

1515, 55 

al Luertet 

1550, 106 

as Luertet 

1507, 97 

as Palau 

1329, 45 

B 

Baranguer 

1529, 58 

C 

camí mercader que va a Granollers 

1238, 120 

1413, 117 

camp "d'Oliva" 

1235, 33, 34 

camp de "Déu" 

1235, 33, 34 

camp de "Foneyet" 

1413, 117 

Camp de "Foneyet" 

1238, 121 

Camp de "Gavarra" 

1413, 117 

camp de "Permanyer" 

1235, 33, 34 

camp de "Pineda" 

1287, 38 

Camp de "Santa Eulàlia" 

1413, 117 

camp de "Vila Ma[rcel]" 

1235, 33, 34 

Camp de "Vilamartell" 

1413, 117 

camp de Carreres 

1238, 121 

Camp de Carreres 

1238, 121 

Camp de Gavarra 

1238, 120 

Camp de Moió 

1238, 121 

camp de Permanyer 

1416, 29 

camp de Rogers 

1238, 120 

1413, 117 

Camp de Santa Eulàlia 

1238, 120 

camp de Semaler 

1413, 117 

Camp de Semaler 

1238, 120 

camp de Tapioles 

1238, 120 

1413, 117 

Camp de Vilamartell 

1238, 120 

Camp d'en Gel i d'en Rimbles 

1238, 120 

camp den March 

1597, 75 

Canalies 

1413, 117 

capella de Sant Llop de Santa Eulàlia 

1497, 21 

capella de Sant Llop i Santa Eulàlia 

1515, 22 

capella de Santa Maria del Corredor 

1597, 26 

casa na Perellona 

1487, 52 

coll de l'Arca 

1238, 120 

1413, 117 

Coma d'Arics 

1413, 118 

coma de "Captavaris" 

1238, 121 

Coma de Rials 

1238, 121 

E 

El camp de "Carreres" 

1413, 118 

els Senyols 

1588, 73 

F 

forn de Canyamars 

1238, 120 

L 

la casa den March 

1557, 65 

1562, 77 

La Coma de "Rials" 

1413, 118 

la plana den Oliver 

1560, 66 

la quintana d'en Rossell 
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1507, 54 

la quintana des Vallmajor 

1557, 65 

1562, 77 

l'aigua de "Puntarron" 

1238, 120 

l'aigua de Ports 

1238, 121 

1413, 118 

L'alou de "Cornodelles" 

1413, 117 

L'alou de Cornudelles 

1238, 120 

l'ermita de Santa Eulàlia (actual ermita de Sant Roc) 

1287, 38 

L'illa de "Rodoreda" 

1413, 117 

l'illa de Centelles 

1238, 120 

L'illa de Rodoreda 

1238, 120 

lo sarral de Domenega 

1458, 51 

M 

mas "Gemanganté" 

1238, 120 

mas Anglès 

1238, 120 

1413, 117 

mas anomenat Pujol 

1161, 31 

mas anomenat Vallmajor 

1197, 30 

1351, 18 

mas Arquer 

1204, 10 

mas Batlle 

1287, 39 

1507, 54 

mas Bruguera 

1582, 72 

mas Carbonell 

1238, 120 

1413, 117 

mas Castellar 

1529, 58 

mas de Vallposat 

1238, 120 

mas Estaper 

1554, 60 

1557, 65 

1562, 67 

mas Estaper de Plaça 

1562, 77 

mas Ferrer 

1529, 58 

mas Fonollet 

1515, 55 

mas Jofre 

1507, 97 

mas Leget 

1554, 61 

mas Manresa 

1367, 93 

1557, 65 

1562, 77 

mas Nogueres 

1416, 29 

mas Om 

1287, 39 

mas Pellper 

1238, 120 

1413, 117 

mas Pi 

1529, 58 

mas Puig 

1238, 120 

1413, 117 

mas Rimbles 

1238, 120 

1416, 29 

mas Roig 

1507, 54 

1526, 23 

1575, 114 

1582, 72 

mas rònec anomenat Cabot 

1356, 92 

mas Rovira 

1599, 79 

mas Vallmajor 

1274, 36 

1279, 32 

1294, 41 

1308, 44 

1344, 48 

1515, 22 

1555, 107 

1560, 66 

1597, 26 

Mayaus 

1556, 62 

Moyo de Dosrius 

1564, 70 

O 

Oliva 

1593, 76 

P 

Paladopegno Corbota 
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1204, 10 

Prat de Canalies 

1238, 120 

puig de Guardiola 

1238, 120 

1413, 117 

puig de Llobatera 

1413, 117 

Puig de Llobatera 

1238, 120 

puig de Moió 

1238, 121 

1413, 118 

Q 

Quintana d'en Vallmajor 

1554, 60 

1598, 78 

1601, 80 

R 

resclosa del castell 

1238, 121 

1413, 117 

riera de [Porta] 

1238, 121 

riera de Llibra 

1238, 120 

1413, 117 

riu de "Cabicab" 

1224, 43 

Roudoreda 

1224, 43 

S 

sa quintana den Vayl Maior 

1367, 93 

Sabolina 

1524, 56 

Sancta Eulàlia 

1287, 39 

Santa Eulàlia 

1507, 54 

T 

Tapioles 

1356, 92 

torrent de Bau 

1238, 120 

1413, 117 

torrent de Gars 

1238, 121 

1413, 118 

torrent de Gel 

1238, 121 

torrent de la Coma d'Arics 

1238, 121 

torrent de Maians 

1238, 120 

torrent del Coll 

1238, 121 

1413, 117 

torrent del Polell 

1224, 43 
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Documentació personal i familiar 

Testament 1 de gener de 1143 (ACM70-172-T2-3) 
Testament de Joan Vallmajor, cavaller del Sant Sepulcre, on escull com a marmessors a 

Bernat de Dosrius, al seu germà Gerald Vallmajor, a Pere Bernat i a Loreta, muller del 

testador. Llega 3 quarteres d'ordi i una de blat a Sant Iscle [de Dosrius] i el mateix al seu 

prevere; 4 sous a la confraria de Sant Iscle; una quartera d'ordi a Santa Eulàlia (catedral 

de Barcelona); una quartera de blat a Santa Maria del Puig (d'Esparraguera) ; una 

quartera d'ordi a l'ordre del Temple; una quartera d'ordi a Sant Pere de Clarà; 3 sous al 

seu senyor Bernat [de Dosrius]. Llega a la seva muller un honor amb els seus homes i 

dones, un colomer i un parell de bous. Fa llegats als seus fills Bernat, Pere, Gerald i a la 

seva filla, entre d'altres, d'un honor a Sant Esteve del Coll. 

Testimonis: Bernat de Dosrius, Gerald Vallmajor, Pere Bernat i Loreta, muller del 

testador.  
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Dotalia 1 de setembre de 1204 (ACM70-172-T2-5) 
Bernat Batlle i la seva mare Agnès donen per aixovar a Beatriu Batlle, germana de 

Bernat, i al seu marit Joan Vallmajor, un honor que el seu pare Bernat va obligar per 300 

sous de Barcelona, situat a la parròquia de Sant Iscle de Dosrius, al lloc dit "Paladopegno 

Corbota", al costat del mas Arquer. 

Signa d'aprovació de Ramon, Celdoni, Agnès i Guillem, germans de Bernat. 

Testimonis: Esteve, prior, Arnau Pons, Bernat de Dosrius i la seva muller Adaledis, Pere 

Jovell, batlle, Dolçeta de Fobet, Ramon Miró, Bernat Vallmajor i Berenguer, prevere. 

Notari: Gerald, prevere.  
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Testament 27 de juny de 1227 (ACM70-172-T2-6) 
Testament de Joan Vallmajor trobant-se molt malalt, on escull com a marmessors a 

Guillem Pelegrí, Bernat Vallmajor, Pere Fonollet i Beatriu, muller de Joan. Llega 5 sous a 

Sant Iscle [de Dosrius]; 12 diners a la confraria; 12 diners al bisbe; 6 diners al senyor 

terrenal; 50 sous al seu fill Berenguer; 50 sous al seu fill Doroteu, clergue. Reconeix 

deure a la seva filla Ramona 100 sous. Deixa al seu fill Bernat el seu mas amb totes les 

seves pertinences que tots per diferents senyors. 

Notari: Pere, prevere.  
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Esponsalici 15 de novembre de 1308 (ACM70-172-T2-24) 
Guillem Alsina, de la parròquia de Sant Iscle de Dosrius, signa carta esponsalícia amb 

Arsenda, filla de Guillem Vallmajor i de Geralda, de l'esmentada parròquia. Arsenda 

promet donar 500 sous de dot o aixovar, de les quals ell fa augment de 250 sous més, 

obligant a tal efecte tots els seus béns. Arsenda podrà disposar de 200 sous tant si té 

fills com si no, i el restant revertiria en els fills en cas que arribessin a edat de 14 anys. 

En cas contrari els altres 300 sous tornarien a la família d'Arsenda. 

Testimonis: Bernat de Dosrius, Guillem Amat i Guillem d'Olivera. 

Notari: Ferrer de Calders, de Vilamajor.  
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Promesa d'execució testamentària 5 de febrer de 1309 (ACM70-172-T2-25) 
Bernat de Cambó i Berenguer Ferrer, ciutadans de Barcelona, marmessors del testament 

de Folquet Ferrer, germà de l'esmentat Berenguer, prometen donar a Guillem de 

Vallmajor, de la parròquia de Dosrius, marmessor també nomenat pel bisbe de 

Barcelona, 20 lliures de Barcelona que l'esmentat Folquer va llegar per a la seva ànima i 

sepultura. 

Testimonis: Pere de Canals, prevere i Jaume Diersà. 

Notari: Pere Vendrell, de Barcelona. 

Testament 12 de març de 1529  
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Testament 12 de març de 1529 (ACM70-172-T2-34) 
Testament de Llorença Batlle, muller de Jaume Batlle, de la parròquia de Sant Julià 

d'Argentona, fet patint malaltia de la qual tem morir, però en bona memòria i capacitat. 

Nomena marmessors al seu pare Pere Camps i al seu marit Jaume Batlle. Escull la 

sepultura a [...]. Destina 10 lliures de Barcelona per la sepultura, novena, cap d'any i un 

trentanari de Sant Amador. Llega 6 diners al bací de la fàbrica de l'església i al de les 

ànimes del purgatori de l'església d'[Argentona]; llega 3 diners a la resta de bacins de 

dita església: llega 16 sous per 16 misses al monestir de [Santa Maria de Montserrat]; 

llega un sou per una missa a la capella de Santa Margarida i una lliura de cera per la 

làmpada que crema [...]; llega un sou per una missa a la capella de Santa Maria del Viver. 

Llega 5 lliures de Barcelona a la seva filla [...]; llega 20 sous a la seva filla Gràcia, muller 

de Pere Croanyes; llega 12 lliures al seu fill Cebrià pel seu matrimoni i no abans; llega 40 

sous a la seva filla Beneta; llega 20 sous al seu gendre Joan Prats, àlies Batlle; llega 5 

lliures al seu marit Jaume Batlle. Nomena hereu universal al seu fill Jaume Batlle sempre 

que tingui descendents i arribin a l'edat de fer testament, sinó el substitueix pel seu fill 

Cebrià i sinó les seves filles. 

Testimonis: Miquel Anglada i Sebastià Ballot d'Argentona. 

Notari: Apoloni Anglada, prevere i vicari de l'església de Sant Julià d'Argentona.  
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Promesa de pagament de dot 17 de novembre de 1331 (AMC70-172-T2-37) 
Bernat Vallmajor, de la parròquia de Sant Iscle de Dosrius, promet pagar a Pere Vall i el 

seu fill Pericó, de la parròquia de Sant Martí de Mosqueroles, 1200 sous per Elisenda, 

germana seva, en concepte de dot i aixovar. Pagarà 300 sous el proper Nadal, i 100 sous 

cada Nadal fins arribar a la quantitat estipulada. Nomena fideïcomissaris a Bernat 

Cabanyes, de la parròquia de Sant Andreu d'Òrrius i Guillem Rovira, de Sant Julià 

d'Argentona. 

Testimonis: Bernat Serra, prevere i Berenguer Floret. 

Notari: Jaume Rafart, prevere, regent de l'església de Sant Iscle de Dosrius pel rector.  



16 
 
 

Àpoca 22 d’abril de 1336 (AMC70-172-T2-39) 
Pere Nicolau, de la parròquia de Santa Maria de Palau[tordera], reconeix haver rebut de 

Gerald Rossell, germà seu, de la parròquia de Sant Iscle de Dosrius, tot el que necessitava 

pel seu manteniment. 

Testimonis: Berenguer Gavarra i Pere Bertran, prevere. 

Notari: Bonanat Bon[ivern], per Guillem d'Estrada, notari del terme de Montclús.  
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Àpoca 8 de març de 1341 (AMC70-172-T2-40) 
Bernat Mascarell, ciutadà de Barcelona, i la seva muller Benenguda, reconeixen haver 

rebut de Bernat Vallmajor, de la parròquia de Sant Iscle de Dosrius, 55 sous a compte 

d'un violari. 

Testimonis: Pere Bages, ciutadà de Barcelona, Ramon Mir de Sant Iscle de Dosrius i 

Bernat Vall, escrivent. 

Notari: Jaume Vidal, de Barcelona.  
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Àpoca 17 de novembre de 1351 (AMC70-172-T2-41) 
Agnès, filla de Bernat Vallmajor i la seva muller Guillerma, difunts de la parròquia de 

Sant Iscle de Dosrius, reconeix haver rebut de Pere Castellar, de la parròquia de Sant 

Esteve de Canyamars, 1800 sous en concepte de dot o aixovar, els quals els obliga sobre 

el seu mas anomenat Vallmajor, que té sota domini de Galceran de Cartellà. Podrà 

disposar de la meitat del dot, i en cas de tenir fills que arribin als 14 anys, l'altre meitat 

revertirà en ells. 

Testimonis: Bernat Font, rector de Dosrius, Joan Aguiló, prevere i Maiques de Pins, 

d'Argentona. 

Notari: Pere Sabater, de Cardedeu  
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Nomenament d’un procurador 1 de març de 1350 (ACM70-172-T2-44) 
Agnès, muller de Pere Vallmajor, àlies Castellar, de la parròquia de Sant Iscle de Dosrius, 

el nomena procurador seu a tots els efectes. Testimonis: Ramon Canyadell i Guillem 

Torruella. 

Notari: Miquel Socarrats, rector de Sant Iscle de Dosrius.  

http://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/ArxiusEnLinia/fitxaUnitat.do?on=null&tipusUnitat=0&posUni=3&totalUniT=16&totalUniN=0&pageUni=2&cerca=simple&pos=0&total=5&page=1&tipusUnitatCerca=&selecimatges=2&contingut=vallmajor&dataInici=&dataFi=&dataConcreta=0&codiDescOno=&codiDescOno2=&relDescOno=&codiDescTema=&codiDescTema2=&relDescTema=&codiDescTopo=&llocPrecis=&codiAutor=&titol=&tipusdoc=&codiUnitat=&tipusfons=&nomfons=&unitatInici=&unitatFi=&sign=&desc=&codigrup=ACM&codiarxiu=&codifons=&idarxiu=70&idfons=172&unic=&fulla=1&nivell=Documentaci%F3%20personal%20i%20familiar&codiProc=9999999999999999&codiClass=03000000000000&unic=&codiProcCerca=&codiClassCerca=&codiSerieCerca=&quadreProc=&quadreClass=2&sortColumn=null&sortDirection=null&tipusdoc1=&tipusdoc2=&tipusdoc3=&tipusdoc4=&tipusdoc5=&suport=&proces=&cromia=&format=&codiReportatge=&projecte=&tecSuport=&codiEntGeneradora=
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Testament 17 de gener de 1489 (ACM70-172-T2-58) 
Testament d'Angelina Vallmajor, vídua de Bernat Vallmajor, de la parròquia de Sant Iscle 

i Santa Victòria de Dosrius, fet patint malaltia, però en bona memòria i capacitat. 

Nomena marmessors al seu fill Pere Vallmajor, a Baltassar Estaper de Dosrius i a 

Berenguer Barceló, de la parròquia de Santa Eulàlia de Corró. Demana que les injúries 

siguin restituïdes i els deutes pagats. Destina 10 lliures de Barcelona per la sepultura i 

els llegats, de les quals 1 sou a cada altar de l'església de Dosrius; 6 diners a cada bací; 

33 sous per un Trentanari de Sant Amador celebrat a Dosrius; 3 sous als seus 

marmessors; 1 sou al senyor natural. Llega a la seva filla Angelina, muller de Pere Joan 

Vall-llobera, de la parròquia de Sant Esteve de Vilanova, la seva roba de vestir; 5 sous i 

6 diners a la seva nora Margarida; 1 sou a cada nét o néta. El que sobrin de les 10 lliures 

que es distribueixin en misses. Nomena hereu seu universal al seu fill Pere Vallmajor. 

Testimonis: Antoni Portell, àlies Croanyes, de Sant Julià d'Argentona i Bernat Mir de 

Dosrius. 

Notari: Joan Roan, vicari de Dosrius i Canyamars, per Nicolau Pellicer, rector de dites.  
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Testament 9 de gener de 1497 (ACM70-172-T2-59) 
Testament de Pere Vallmajor, major de dies, de la parròquia de Sant Iscle i Santa Victòria 

de Dosrius, fet amb bona salut i bona memòria i capacitat. Nomena marmessors a 

Baltassar Estaper de Dosrius, la seva muller Margarida, i el seu fill Joan Vallmajor, àlies 

Llança, de la parròquia de Sant Julià del Fou. Demana que les injúries siguin restituïdes i 

els deutes pagats. Demana ser enterrat al cementiri de Sant Iscle i Santa Victòria de 

Dosrius. Destina 10 lliures de Barcelona per la sepultura i els llegats, de les quals 1 sou a 

cada altar de l'església de Dosrius per una missa; 1 sou a la capella de Sant Llop de Santa 

Eulàlia, construïda en l'esmentada parròquia, per una missa; 6 diners a cada bací; 5 sous 

als seus marmessors. Mana es celebri un Trentanari de Sant Amador a Dosrius. El que 

sobrin de les 10 lliures que es distribueixin en misses. Llega 20 sous a la seva muller 

Margarida, i la nomena sigui usufructuària sempre i quan segueixi casta; 5 sous als seus 

fills o filles; 300 sous al seu fill Pere Vallmajor. Nomena hereu seu universal al seu fill 

Guillem Vallmajor. En cas que no tingui fills que arribin a edat de testar el substitueix 

per Bartomeu, altre fill seu, sinó per Angelina, sinó per Gabriela, totes filles seves, i sinó 

els altres fills. 

Testimonis: Antoni Estaper i Bernat Comes, ambdós de Dosrius. 

Notari: Joan Roan, vicari de Dosrius i Canyamars per Nicolau Pellicer, rector de dites.  
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Testament 12 de juny de 1515 (ACM70-172-T2-64) 
Testament de Guillem Vallmajor, de la parròquia de Sant Iscle i Santa Victòria de Dosrius. 

Nomena marmessors a la seva muller Gabriela Vallmajor, a Joan Vallmajor, àlies Llança, 

de la parròquia de Sant Julià del Fou, i a Antoni Estaper de Dosrius. Demana que les 

injúries siguin restituïdes i els deutes pagats. Demana ser enterrat al cementiri de Sant 

Iscle i Santa Victòria de Dosrius, al túmul dels seus predecessors. Demana que se li faci 

un trentenari de Sant Amador pel rector o vicari de Dosrius, pel qual destina 33 sous. 

Llega 6 diners a cada bací de l'església de Dosrius; un sou per una missa celebrada pel 

rector en la capella de Sant Llop i Santa Eulàlia; 5 sous als seus marmessors. Mana que 

anualment, per Santa Eulàlia de febrer, es faci una missa pels difunts i pels seus 

predecessors del mas Vallmajor. Llega 10 lliures de Barcelona a la seva muller Gabriela i 

l'anomena usufructuària dels seus béns. Nomena hereu al seu fill Pere Vallmajor, i en 

cas que no tingui fills que arribin a edat de testar el substitueix per Bernat, altre fill seu, 

sinó per Sància, sinó per Magdalena, totes filles seves. Si encara no són adults o adultes 

quan hagin d'heretar nomena com a tutors a la seva muller Gabriela, a Joan Vallmajor, 

àlies Croanyes, a Bartomeu Vallmajor, àlies Riera, de Cardedeu, i a Bernat Llobet de Sant 

Esteve de Parets, cunyats seus. 

Testimonis: Bernat Prat i Joan Terrades, ambdós de Dosrius. 

Notari: Antoni [...], vicari de Dosrius, per Pere Pau Saragossa, rector de dita.  
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Dot 18 de novembre de 1526 (ACM70-172-T2-68) 
Margarida Roig, hereva del mas Roig de la parròquia de Sant Iscle i Santa Victòria de 

Dosrius, reconeix haver rebut de Joan Llibre, àlies Roig, marit seu, 40 lliures de Barcelona 

en concepte de dot. La manera de pagar ha estat mitjançant un parell de bous 

"llauradors" per valor de 25 lliures; 10 lliures més al comptat que han servit per comprar 

les "robes mies novials"; 4 lliures al comptat que han servit per paga un deute de blat 

que el seu pare Miquel Roig, difunt, havia comprat a Joan Fonollet de Dosrius i 10 sous 

en forma d'una quartera de forment per llavor. I dites coses han estat aprovades per 

Bartomeu Roig, del veïnat de Valldeix, parròquia de Mataró, oncle de Margarida i Narcís 

Oms, amic i parent, de Canyamars, com de la elecció consta en els capítols matrimonials 

signats el 22 de gener de 1526 en poder del notari infrascrit. 

Testimonis: Bartomeu Escrivà, de la parròquia de Sant Vicenç de Vallromanes, Marçal 

Morell, de la parròquia de Sant Julià del Montseny, Joan Huguet, teixidor de Cardedeu i 

Joan Maltes de Canyamars. 

Notari: Gaspar Vidal, per tota Catalunya.  
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Testament 31 de gener de 1530 (ACM70-172-T2-72) 
Testament de Pere Vallmajor de Dosrius en què nomena marmessors, elegeix sepultura, 

estableix misses per sufragi de la seva ànima, reconeix el dot aportat per la seva esposa, 

Francesca, concedeix legítimes a les seves filles i nomena com a hereva universal a 

Elisabet, filla seva. Document signat a Dosrius el 31 de gener de 1530.  
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Clàusula testamentària 1 de març de 1530 (ACM70-172-T2-72) 
1530, març, 1 [Barcelona] Trasllat fet pel notari Joan Monjo, de Barcelona, el 17 

d'octubre de 1555 

Clàusula testamentària de Francesc Antoni Ballester, ciutadà de Barcelona, fill de Jaume 

Ballester, ciutadà de Barcelona i d'Elionor, cònjuges difunts, on nomena a la seva muller 

Isabel com hereva universal seva durant la seva vida. 

Notari: Antoni Anglès, de Barcelona.  
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Testament 2 de gener de 1597 (ACM70-172-T2-103) 
Testament d'Enfrasina Vallmajor, muller de Jaume Batlle, àlies Vallmajor, i filla de Pere 

Vallmajor, també difunt, propietària del mas Vallmajor de la parròquia de Sant Iscle i 

Santa Victòria de Dosrius, fet patint malaltia, però en bona memòria i capacitat. Nomena 

marmessors al seu marit Jaume Batlle, àlies Vallmajor, al seu fill Jaume Vallmajor, i al 

seu gendre Bernat Mascaró, de la parròquia de Vallgorguina. Demana que les injúries 

siguin restituïdes i els deutes pagats. Demana ser enterrada al cementiri de l'església de 

Sant Iscle i Santa Victòria de Dosrius, en "lo vas o túmul de la mia casa", destinant-hi 3 

sous. Demana es celebri un trentanari en l'església de Dosrius. Funda un aniversari de 

valor 10 sous anuals a celebrar cada any el dia de la seva mort, destinant 10 lliures de 

Barcelona. Llega 2 sous al bací de l'obra de Dosrius; 3 sous al bací de les ànimes del 

Purgatori de Dosrius; 6 diners a la resta de bacins; 3 sous a la capella de Santa Maria del 

Corredor. Nomena al seu marit Jaume Batlle usufructuari durant tota la seva vida 

sempre que no es torni a casar, manant al seu hereu que l'alimenti. Nomena hereu seu 

al seu fill Jaume Vallmajor i després als seus fills per ordre de primogenitura, escollint 

els homes abans que les dones. Sinó a la seva filla gran Montserrat, muller de Joan 

Galceran, pagès de Sant Esteve de Canyamars, tal i com constava en un testament fet 

abans per la testadora el 10 de gener de 1573 davant de Pere Pujades, vicari de Dosrius. 

Testimonis: Sebastià Ramon, negociant i Antoni Sala, escolà, ambdós habitants a 

Dosrius.  
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Testament 14 d’octubre de 1502 (ACM70-172-T2-111) 
Testament de Margarida Vallmajor, muller de Pere Vallmajor de Dosrius en què nomena 

marmessors, elegeix sepultura, estableix misses per sufragi de la seva ànima, concedeix 

legítimes als seus fills i nomena com a hereu universal a Bartomeu Vallmajor. Document 

signat a Dosrius el 14 d'octubre de 1502.  
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Certificat d'inscripció de matrimoni de Joaquim Vallmajor i Recoder 12 de 

febrer de 1979 (ACM70-172-T2-118) 
Certificat d'inscripció de matrimoni de Joaquim Vallmajor i Recoder  
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Documentació patrimonial 

Establiment en emfiteusi 14 de novembre de 1416 (ACM70-172-T2-1) 
Pere Ilella i la seva muller Constança, de la parròquia de Sant Esteve de Canyamars, 

estableixen en emfiteusi a Joan Gel, de l'esmentada parròquia, una peça de terra que 

sota domini de Guillem Vallmajor tenen a Canyamars, al lloc dit "camp de Permanyer", 

amb la muntanya contigua. Afronta a llevant amb honor del mas Rimbles, a migdia amb 

honor del mas Nogueres, a ponent amb honor d'en Ramon Batlle i part amb honor del 

mas Rimbles i a tramuntana amb la riera de Rimbles. El cens a pagar per Sant Pere i Sant 

Feliu d'agost serà de mitja quartera de forment a mesura de Dosrius. Entrada: 30 sous. 

Testimonis: Baltasar Amplada, estudiant i Salvi Canal. 

Notari: No és clos  
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Donació d’esponsalici 19 de maig de 1197 (ACM70-172-T2-2) 
Joan Vallmajor fa donació a la seva muller Beatriu, com esponsalici, del mas anomenat 

Vallmajor, que té a la parròquia de Sant Iscle de Dosrius, comtat de Barcelona. Amb 

pacte que el tingui durant tota la seva vida, amb marit o sense i amb infants o sense. 

Raimunda, mare de Bernat, ara n'és senyora del mas durant la seva vida. 

Signen en senyal d'aprovació Guillem, Dolça i Aladis, germans de Bernat Vallmajor. 

Testimonis: Ramon Mir, Arbert Fonollet i Dolça Fonollet. 

Notari: Esteve.  
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Venda 30 de desembre de 1161 (ACM70-172-T2-4) 
Bernat Pujol i la seva muller Tringurs, el seu germà Pere Vives i la seva muller Riesen, 

venen a Carbonell de Canyamars i la seva muller Gille, un molí que tenen per meitats al 

seu mas anomenat Pujol, de la parròquia de Sant Iscle de Dosrius, amb tots els seus 

arreus, pel preu de 10 sous. 

Testimonis: Pere, Berenguer, Ramon, Guillem, Carbonella, Arnau Fonollet i Gerald 

Vallmajor. 

Notari: Ar[nau], subdiaca.  
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Definició 3 de febrer de 1279 (ACM70-172-T2-7) 
Bernat Vallmajor, fill d'Arsenda Vallmajor, de la parròquia de Sant Iscle de Dosrius, 

defineix a Guillem Vallmajor, germà seu, el mas Vallmajor amb totes les seves terres, i 

tots els drets que pogués tenir per raó de la llegítima que li correspon. 

Testimonis: Bernat Vila, prevere, Pere Vila i Guillem Llorenç. 

Notari: Ferrer de [...], notari públic de Cardedeu.  
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Acord 13 de maig de 1235 (ACM70-172-T2-8) 
Acord entre Bernat Messeguer de la parròquia de Dosrius i la seva germana Ramona, 

davant de Bernat de Cartellà, el seu senyor. Considerant que Joan Vallmajor, pare de 

Bernat, per raó del dot de la mare de Ramona, que es feu davant de Berenguer Jordà, 

Berenguer Mataró i Joan Palau, on es va considerar que Ramona, per raó de l'esponsalici 

de la seva mare, havia rebut el camp de "Permanyer", el camp de "Déu" amb la seva 

rovira, el camp de "Vila Ma[rcel]" i el camp "d'Oliva" tal i com constava en el testament, 

en compensació dels 100 sous promesos a Ramona per dot, els quals Bernat es 

compromet a pagar. 

Testimoni: Joan Palau 

Notari: Pere Comalera  
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Acord 13 de maig de 1235 (ACM70-172-T2-9) 
Acord entre Bernat Messeguer de la parròquia de Dosrius i la seva germana Ramona, 

davant de Bernat de Cartellà, el seu senyor. Considerant que Joan Vallmajor, pare de 

Bernat, per raó del dot de la mare de Ramona, que es feu davant de Berenguer Jordà, 

Berenguer Mataró i Joan Palau, on es va considerar que Ramona, per raó de l'esponsalici 

de la seva mare, havia rebut el camp de "Permanyer", el camp de "Déu" amb la seva 

rovira, el camp de "Vila Ma[rcel]" i el camp "d'Oliva" tal i com constava en el testament, 

en compensació dels 100 sous promesos a Ramona per dot, els quals Bernat es 

compromet a pagar. 

Testimoni: Joan Palau 

Notari: Pere Comalera 

És còpia del pergamí número 8  
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Establiment de 26 de març de 1271 (ACM70-172-T2-10) 
Guillem Batlle de Dosrius i la seva muller Margarida, estableixen a Guillem Vallmajor i la 

seva muller Geralda, i Arsenda, mare de Guillem, una casa amb terra que tenen sota 

domini de Sant Pere de Casserres a la parròquia de Dosrius, sobre l'església. Afronta a 

llevant amb un mas sota tinença de l'església, a migdia amb honor de la ferreria i amb 

el fossar de l'església, a ponent amb la casa del clergue i a tramuntana amb honor dels 

Batlle. Cens d'un parell de gallines anualment per Nadal. 

Signa de domini de fra Guillem, prior del monestir de Casserres. 

Notari: Guillem de Soler, del Maresme.  
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Definició 22 de juliol de 1274 (ACM70-172-T2-11) 
Pere Vallmajor, de la parròquia de Sant Iscle de Dosrius, fill del difunt Berenguer 

Vallmajor, defineix al seu germà Guillem Vallmajor i la seva muller Geralda, tot el mas 

Vallmajor amb les seves terres que té com a llegítima paterna i materna. Per la definició 

ha rebut 105 sous. 

Testimonis: Pere de Vallvella i Guillem de Torrons 

Notari: Berenguer de Ribauta, de Sant Celoni  
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Venda 12 de setembre de 1276 (ACM70-172-T2-12) 
Ramon Radulf i la seva muller Bernarda, de la parròquia de Sant Iscle de Dosrius, venen 

a Guillem Vallmajor, una peça de terra situada a Dosrius, prop de la casa dels venedors, 

sota domini de Gerald Vallmajor i la seva muller Ermessenda, al cens de mitja quartera 

de forment a mesura de Granollers per Nadal. Afronta a llevant amb un torrent que 

passa entre un honor dels venedors i un honors de Pere Madresa, a migdia amb la riera 

de Dosrius, i a ponent i tramuntana amb honors del comprador. Preu: 10 sous. 

Testimonis: Salva, diaca, Bernat Castell i Pere Gurch. 

Notari: Guillem Aldà, de Granollers  
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Repartiment d’una peça de terra 30 de març de 1287 (ACM70-172-T2-13) 
Gerald Vallmajor i Guillem Vallmajor, de la parròquia de Sant Iscle de Dosrius, es 

parteixen el camp de "Pineda" que tenen per indivís en dita parròquia, sobre l'ermita de 

Santa Eulàlia (actual ermita de Sant Roc). Gerald es queda la meitat de llevant i Guillem 

la de ponent. 

Testimonis: Pere Oliver, Bernat Forn, batlle, Pere Joan, clergue i Pere Selvar, diaca. 

Notari: Guillem Aldà, de Granollers.  
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Establiment 23 d’agost de 1287 (ACM70-172-T2-14) 
Guillem Vallmajor i la seva muller Geralda, i Arsenda Vallmajor, mare de l'esmentat 

Guillem, de la parròquia de Sant Iscle de Dosrius, estableixen a Ramon Rolf de dita 

parròquia, un honor amb arbres i amb aigua per regar que tenen en alou a Dosrius, al 

lloc dit "Sancta Eulàlia". Afronta a llevant amb honor del mas Batlle i amb la riera, a 

migdia amb honor del mas Om, a ponent i a tramuntana amb honor d'en Guerau 

Vallmajor. Cens de dos sous anuals per Sant Pere i Sant Feliu d'agost, lliure d'agrer i de 

questia ni altre servei. Entrada de 15 sous. 

Testimonis: Ramon Ermenguer, Pere Jolís, clergue. 

Notari: Guillem Aldà, de Granollers.  
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Definició 3 de novembre de 1293 (ACM70-172-T2-15) 
Pere Beliy, fill del difunt Guillem Beliy, de la parròquia de Santa Maria de Ciutat Treta 

(Mataró), defineix a la seva germana Berenguera, de l'esmentada parròquia, de tots els 

drets que pogués tenir sobre el mas Beliy de Mataró amb totes les seves pertinences i 

tinences. Per la definició ha rebut 30 sous. 

Testimonis: Guillem Ferrer, Pere de Puig, major, i Pere de Puig 

Notari: Ferrer de Calders, de Cardedeu.  
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Definició 29 de novembre de 1294 (ACM70-172-T2-16) 
Elisenda, filla de Guillem Vallmajor i la seva muller Geralda, de la parròquia de Sant Iscle 

de Dosrius, amb la voluntat del seu marit Pere de Falgueres, defineix als seus pares els 

drets que li pertoquen sobre el mas Vallmajor de Dosrius. Per la definició ha rebut 90 

sous. 

Testimonis: Pere Batlle, Jaume Gerald, prevere i Bernat Olivera. 

Notari: Ferrer de Calders, de Cardedeu.  



42 
 
 

Venda 10 de maig de 1290 (ACM70-172-T2-17) 
Gerald Vallmajor, la seva muller Ermessenda i el seu fill Pere Vallmajor, de la parròquia 

de Sant Iscle de Dosrius, venen a Guillem Vallmajor, de l'esmentada parròquia, la tercera 

part que tenen en franc alou del colomer que és a Dosrius, situat en l'honor de "na 

Bernarda", del qual tenen un terç els venedors, un terç el comprador i un terç l'església 

de Dosrius. El preu de la venda són 6 sous. 

Testimonis: Guillem Oliver i [...] Oulirelles, prevere. 

Notari: Ferrer de Calders, de Cardedeu.  
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Donació 8 de juliol de 1224 (ACM70-172-T2-18) 
Ramon ses Dons, prior de Sant Pere de Clarà, reestablidor del monestir de Sant Pere de 

Casserres i Bernat de Cartellà, i la seva muller Saura, donen a Joan de Vallmajor i la seva 

muller Beatriu, a Bernat Vallmajor i la seva muller Adaledis i a Guillem Pelez i la seva 

muller Dolsa, un prat que tenen a la parròquia de Sant Iscle del terme del castell de 

Dosrius, al lloc dit "Roudoreda". Afronta a llevant i tramuntana amb el riu de "Cabicab", 

a ponent amb el torrent del Polell i a migdia amb un camí públic. El cens a pagar serà la 

tasca i la primícia. Entrada de 50 sous. 

Notari: Pere, prevere.  
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Definició 24 de novembre de 1308 (ACM70-172-T2-23) 
Arsenda, filla de Guillem Vallmajor i la seva muller Geralda, de la parròquia de Sant Iscle 

de Dosrius, amb el consentiment del seu marit Guillem d'Oulina, defineix als seus pares, 

tots els drets que per llegítima paterna i materna té sobre el mas Vallmajor de Dosrius i 

les seves terres. Per la definició ha rebut 500 sous. 

Testimonis: Berenguer Coma, Ramon Mir i Bernat Batlle. 

Notari: Ferrer de Calders, de Vilamajor.  
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Establiment en emfiteusi 3 d’abril de 1329 (ACM70-172-T2-35) 
Guillem i Bernat Vallmajor, germans i hereus de Berenguer Vallmajor, difunt de la 

parròquia de Sant Iscle de Dosrius, estableixen en emfiteusi a Bernat Ferrer, de dita 

parròquia, una peça de terra erma amb arbres al lloc dit "as Palau", de Dosrius, sota 

domini del monestir de Sant Pere de Casserres i de Galceran de Cartellà, senyor del 

castell de Dosrius. Afronta a llevant amb tinença d'en Guillem Alier i amb una rasa, a 

migdia amb tinença d'en Bernat Fonollet, a ponent amb tinença dels venedors i a 

tramuntana amb tinença d'en Bernat Mir. El cens serà de sis octaus de forment per Sant 

Pere i Sant Feliu d'agost i l'entrada de 14 sous.Signa de domini de Galceran de Cartellà i 

la seva muller Blanca. 

Signa de domini de fra Arnau de Toronó, sacristà del monestir de Casserres. 

Testimonis: Guillem Carbonell i Guillem Dilmer. 

Notari: Guillem d'Estrada, de Cardedeu.  
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Establiment en emfiteusi 17 de desembre de 1329 (ACM70-172-T2-35) 
Arnau Messeguer, la seva muller Sància i el seu fill Guillem, de la parròquia de Sant 

Esteve del Coll, reconeix haver rebut de Guillem Vallmajor, de la parròquia de Sant Iscle 

de Dosrius, 300 dels 900 promesos per la dot i aixovar d'Alamanda, filla de Guillem 

Vallmajor i muller de Guillem Messeguer. 

Testimonis: Guillem Pi, preverer, Berenguer Dolçet i Guillem Sastre. 

Notari: Guillem d'Estrada, de Cardedeu.  
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Venda 21 de maig de 1332 (ACM70-172-T2-38) 
Pere Vallmajor i la seva muller Guillerma, de la parròquia de Sant Iscle de Dosrius, venen 

a Gerald Rossell, de l'esmentada parròquia, un cens de mitja quartera de forment a 

mesura de Granollers que reben per Sant Pere i Sant Feliu d'agost sobre una feixa de 

terra que tenen en alou a Dosrius. Afronta a llevant amb honor d'en Guillem Ferrer, a 

migdia amb honor del comprador, a ponent amb honor de Santa Eulàlia i a tramuntana 

amb honor de Santa Maria. Preu: 85 sous. 

Testimonis: Berenguer Pujol, Pere Manresa, Berenguer Batlle, Guillem Mir i Bernat Mir. 

Notari: Guillem d'Estrada, de Cardedeu.  
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Definició 8 idus de novembre de 1344 (ACM70-172-T2-38) 
Guillem Rovira, de la parròquia de Sant Julià d'Argentona, defineix a Bernat de Vallmajor, 

major de dies, de la parròquia de Sant Iscle de Dosrius, de qualsevol dret que pogués 

tenir sobre el mas Vallmajor de Dosrius, que fou de Guillem de Vallmajor i de Geralda, 

pares de l'esmentat Guillem Rovira. S'esmenta a Berenguer de Vallmajor, difunt, germà 

de Guillem. 

Testimonis: Guillem Resclosa, el seu fill Francesc Resclosa, Guillem Padró i Guillem 

Massaguer. 

Notari: Jaume Pla, prevere de Cardedeu  
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Venda 27 de desembre de 1353 (ACM70-172-T2-48) 
Berenguer Sibília, la seva filla Saura i el seu marit Bernat Ballot, de la parròquia de Santa 

Maria de Mataró, venen a Pere Vallmajor, àlies Castellar, i la seva muller Agnès, de la 

parròquia de Sant Iscle de Dosrius, un cens de mitja quartera de forment que reben 

anualment sobre una peça de terra que tenen en alou a Dosrius, al lloc dit "sobre la 

font". Afronta a llevant i migdia amb tinença d'en Guillem Vallmajor, a ponent amb un 

torrent i a tramuntana amb tinença d'en Manresa. Preu: 8 lliures de Barcelona. 

Testimonis: Berenguer Ferrer, prevere i Guillem Pujol, de Dosrius. 

Notari: Pere de Fonolleda, per tota Catalunya.  
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Establiment en emfiteusi 5 de maig de 1488 (ACM70-172-T2-51) 
Gaspar Maimó, cavaller, Batlle General de Catalunya, estableix en emfiteusi a Pere 

Vallmajor, pagès de la parròquia de Dosrius, la facultat de construir en exclusiva a les 

parròquies de Dosrius i de Canyamars, taules de carnisseria amb ganxos i teulat, i poder 

vendre carns de bou, d'ovelles o cabres i de porc. El cens serà de 3 sous anuals per Sant 

Miquel de maig a pagar al Patrimoni Reial i al rei, com a senyor directe del terme de 

Dosrius. Entrada de 40 sous. 

Testimonis: Jaume Castell, notari i Antoni Totesús, porter, ciutadans de Barcelona. 

Notari: Pere Antic Mateu, oficial de la Batllia General de Catalunya.  
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Establiment en emfiteusi 13 d’abril de 1458 (ACM70-172-T2-53) 
Angelina, vídua de Bernat de Vallmajor, de la parròquia de Sant Iscle de Dosrius, i Pere 

Vallmajor, fill de dits cònjuges, estableixen en emfiteusi a Bernat Gavarra, de Dosrius, 

una peça de terra que tenen en alou a Dosrius, al lloc dit "lo sarral de Domenega". 

Afronta a llevant i a tramuntana amb el marge d'un honor del castell de Dosrius, i a 

migdia i a ponent amb honor dels Vallmajor. Cens de 18 diners anuals per Nadal. Entrada 

de 10 sous. 

Testimonis: Joan Masó, paraire de llana i Antoni Puig, assaonador de pell, ambdós de 

Granollers, Antoni Jovell, Esteve Padró i Martí Terrades, tots de Dosrius. 

Notari: Francesc Simon.  
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Establiment 16 de setembre de 1487 (ACM70-172-T2-56) 
Pere Vallmajor i el seu fill Pere Vallmajor, de la parròquia de Sant Iscle i Santa Victòria 

de Dosrius, estableixen de nou a Jaume Rogent, de la parròquia de Sant Esteve de 

Canyamars, una peça de terra part campa de cinc jornals de bou d'extensió, que tenen 

en alou a Canyamars, al lloc dit "casa na Perellona", on antigament hi havia una casa. 

Afronta a llevant amb honor d'en Galceran i part amb honor d'en Gel, a migdia amb 

honor d'en Maltes, a ponent amb honor d'en Maltes i part amb en Galceran i en Gel i a 

tramuntana amb un torrent. Paga de cens 3 sous i 6 diners per la festa de Nadal. Entrada: 

20 sous. 

Testimonis: Jaume Mir i Guillem Galceran, ambdós de Dosrius. 

Notari: Joan Antoni Albanell, de Granollers.  
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Establiment en emfiteusi maig de 1488 (ACM70-172-T2-57) 
Gaspar Maimó, cavaller, Batlle General de Catalunya, estableix en emfiteusi a Pere 

Vallmajor, pagès de la parròquia de Dosrius, la facultat de construir en exclusiva a les 

parròquies de Dosrius i de Canyamars, taules de carnisseria amb ganxos i teulat, i poder 

vendre carns de bou, d'ovelles o cabres i de porc. El cens serà de 3 sous anuals per Sant 

Miquel de maig a pagar al Patrimoni Reial i al rei, com a senyor directe del terme de 

Dosrius. Entrada de 40 sous. 

Testimonis: Jaume Castell, notari i Antoni Totesus, porter, ciutadans de Barcelona. 

Notari: Jeroni Mollet, de Barcelona, escrivà de la cúria de la Batllia General de Catalunya.  



54 
 
 

Establiment en emfiteusi 10 d’abril de 1507 (ACM70-172-T2-60) 
Joan Bruguera, de la parròquia de Sant Iscle i Santa Victòria de Dosrius, estableix en 

emfiteusi a Francesc Alsina, de Palautordera, una peça de terra que té a Dosrius, a l'alou 

d'en Vallmajor, al lloc dit "la quintana d'en Rossell". Afronta a llevant amb la riera, a 

migdia amb honor del mas Batlle i amb alou del castell de Dosrius, a ponent amb la 

capella o l'honor de Santa Eulàlia i amb honor del mas Roig i a tramuntana amb la peça 

de Santa Maria i amb honor del mas Ferrer. Cens anual d'una quartera de forment a 

mesura del castell de Dosrius per Sant Pere i Sant Feliu d'agost. 

Testimonis: Joan Manaró, del regne de Navarra i Martí Poch de Campins 

Notari: Apoloni Anglada, vicari de Dosrius per Baltassar Anglada, vicari principal.  
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Establiment en emfiteusi 5 de març de 1515 (ACM70-172-T2-65) 
Antoni Rovira, el seu fill Galceran Rovira i Elionor, muller de Galceran, de la parròquia 

de Sant Iscle i Santa Victòria de Dosrius, estableixen en emfiteusi a Pere Nogueres, de la 

parròquia de Sant Esteve de Canyamars, una peça de terra en el lloc dit "aigues blancas", 

sota domini d'en Guillem Vallmajor, que els hi havia establert als Rovira el 1506 davant 

de Pere Marull, notari. Afronta a ponent amb la paret del mas Fonollet i [...]. Cens de 2 

quarteres de forment a mesura de Granollers i dues gallines anuals per Sant Pere i Sant 

Feliu d'agost. 

Testimonis: Antoni Mir, ferrer i Joan Estaper, pagès de Dosrius. 

No és clos  
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Venda a carta de gràcia i àpoca 17 d’octubre de 1524 (ACM70-172-T2-67) 
Pere Ilella, pagès de la parròquia de Sant Esteve de Canyamars, ven a carta de gràcia a 

Sebastià Padró, pagès de Canyamars, una peça de terra campa a l'esmentada parròquia, 

al lloc dit "Sabolina". Afronta a llevant part amb honor d'en Gel i part amb honor d'en 

Galceran, a migdia amb honor d'en Gel, a ponent part amb honor d'en Gel i part amb 

honor del comprador i a tramuntana amb honor del comprador. Es té per Guillem de 

Vallmajor a prestació de tasca i d'una onzena part dels fruits. Preu: 12 lliures de 

Barcelona. 

Testimonis: Joan Mir del Camí, pagès de Sant Iscle i Santa Victòria de Dosrius i Pere 

Prader, sabater de Sant Andreu de Llavaneres. 

No és clos. 

(El mateix dia es signa àpoca)  
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Establiment en emfiteusi 18 de juny de 1529 (ACM70-172-T2-70) 
Pere Vallmajor, fill i hereu de Guillem Vallmajor, difunt de la parròquia de Sant Iscle i 

Santa Victòria de Dosrius, estableix en emfiteusi a Bernat Bruguera, teixidor de draps de 

lli de la dita parròquia, una peça de terra on hi ha una casa que fou feta amb el 

consentiment previ de Guillem Vallmajor, la qual haurà de tenir habitada. La terra la té 

en alou, i està situada prop de l'església i la rectoria de Dosrius. Afronta a llevant amb la 

casa i terres d'en Berenguer Sabater, a migdia amb el corral i terres d'Antoni Estaper 

mitjançant el camí que ve de Canyamars, a ponent amb el cementiri de Dosrius i amb la 

rectoria mitjançant el camí que ve del Vallès, a tramuntana amb el pati de la casa d'en 

Gaspar Vidal, notari de Dosrius. Cens de 6 sous anuals a pagar per Sant Pere i Sant Feliu 

d'agost. Entrada d'un cabrit. 

Testimonis: Apoloni Vidal, sastre de Dosrius i Bertran de la Pedra, jornaler gascó habitant 

a Dosrius. 

Notari: Joan Cortès, de Mataró.  
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Establiment en emfiteusi 22 d’agost de 1529 (ACM70-172-T2-71) 
Guillem Vallmajor, pagès de la parròquia de Sant Iscle i Santa Victòria de Dosrius, 

estableix en emfiteusi a Guillem Ferrer, pagès de l'esmentada parròquia, una peça de 

terra situada a Dosrius, al lloc dit "Baranguer", sota domini del mas Vallmajor. Afronta a 

llevant amb la riera de Canyamars, a migdia amb honor del mas Pi, a ponent part [...] i 

part amb honor del mas Castellar i a tramuntana amb honor del mas Ferrer, propi de 

l'establert. El cens a pagar seran 2 sous per nadal. Entrada un parell de pollastres. 

Testimonis: Antic Llavaneres i Pere Nogués, ambdós de Canyamars. 

Notari: Jaume Montells, vicari de Dosrius, per Pere Pau Saragossa, rector.  
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Establiment 21 de setembre de 1543 (ACM70-172-T2-75) 
Establiment fet i firmat per Gabriel Gel de Canyamars terme de Dosrius a favor de Joan 

Picart, ferrer de Dosrius, d'una peça de terra campa. Firmat el 21 de setembre de 1543  
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Venda 24 de maig de 1554 (ACM70-172-T2-79) 
Venda de Bernat Estaper, pagès i senyor útil del mas Estaper de Dosrius, a favor de 

Jaume Terrades d'una peça de terra situada a la Quintana d'en Vallmajor a Dosrius per 

26 lliures. Document firmat a Granollers el 24 de maig de 1554.  
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Establiment a rabassa morta 1 d’agost de 1554 (ACM70-172-T2-80) 
Establiment a rabassa morta d'Elisabet Legeta, vídua de Joan Tremunt àlies Leget, de la 

parròquia de Sant Iscle i Santa Victòria de Dosius, senyora útil i propietària del mas Leget 

i Antoni Leget, pagès, a favor de Bernat Bruguera i Jerònim Bruguera, pare i fill, d'un 

alou. Document firmat l'1 d'agost de 1554.  
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Establiment 28 de març de 1556 (ACM70-172-T2-83) 
Establiment de Gabriela Vallmajor, vídua de Guillem Vallmajor, Jaume i Eufrasina 

Vallmajor, cònjugues, a favor de Joana, muller de Bernat Estaper, agrícola de Sant Iscle 

i Santa Victòria de Dosrius, d'una peça de terra anomenada Mayaus a Dosrius. Document 

firmat el 28 de març de 1556.  
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Establiment 21 de març de 1556 (ACM70-172-T2-84) 
Establiment de Gabriela Vallmajor de Sant Iscle i Santa Victòria de Dosrius a favor de 

Bernat Estaper. Document signat a Granollers el 21 de març de 1556.  
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Establiment a rabassa morta 28 de març de 1558 (ACM70-172-T2-85) 
Establiment a rabassa morta de Gabriela Vallmajor, muller que fou de Guillem Vallmajor 

de la parròquia de Sant Iscle i Santa Victòria de Dosrius, Jaume Balle àlies Vallmajor i 

Eufrasina Vallmajor, cònjuges, a favor d'Arnaldo de Rayals Mandri, agrícola de Dosrius. 

Document signat a Dosrius el 28 de març de 1556.  
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Venda 17 de setembre de 1557 (ACM70-172-T2-87) 
Bernat Estaper, propietari del mas Estaper de la parròquia de Sant Iscle i Santa Victòria 

de Dosrius, hereu dels béns del difunt Joan Estaper segons consta del seu testament fet 

davant del notari Miquel Juglar el 14 de maig de 1447, ven a carta de gràcia a Jaume 

Terrades, pagès de Dosrius, una peça de terra situada a Dosrius, al lloc dit "la quintana 

des Vallmajor", avui dit "la casa den March", de dos quarteres d'extensió. Afronta a 

llevant amb honor d'en Guillem Vallmajor, a migdia amb honor d'en Pere Vallmajor, a 

ponent amb un torrent d'en Guillem Vallmajor i a tramuntana amb honor del mas 

Manresa, que avui és dels hereus Vallmajor. Està sota domini del benefici de Sant 

Miquel, fundat a l'església de Sant Martí de Pertegàs, àlies de Sant Celoni, al cens d'una 

quartera de forment a mesura de Dosrius. Preu: 26 lliures de Barcelona. 

Testimonis: Francesc Simon i Camporat i Pere Mestre, escrivent de Granollers. 

Signatura de domini de Galceran Riembau, procurador de Joan Riembau, prevere i 

beneficiat del benefici de Sant Miquel de l'església de Sant Martí de Pertegàs. 

Notari: Joan Simon i Camporat, senyor útil de l'escrivania de Granollers.  
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Establiment en emfiteusi 10 de març de 1560 (ACM70-172-T2-88) 
Jaume Batlle, àlies Vallmajor, usufructuari mitjançant el seu matrimoni amb Enfrasina 

Vallmajor, propietària del mas Vallmajor de la parròquia de Sant Iscle i Santa Victòria de 

Dosrius, estableix en emfiteusi a Antoni Soler, pagès de Sant Pere de Canet, habitant a 

Dosrius, una peça de terra de 3 quarteres que té en alou al lloc dit "la plana den Oliver". 

Afronta a llevant amb honor d'Antoni Batlle, a migdia amb honor de l'establert, que 

abans fou d'en Estaper de Plaça, a ponent amb honor de mossèn Sentmanat (Senyor del 

castell de Dosrius) i a tramuntana amb honor d'Antoni Batlle. Cens de 16 sous anuals, a 

pagar el darrer dia de març a la casa d'en Vallmajor. 

Testimonis: Antoni Rovira, pagès de Dosrius i Joan Seguí, fuster de Granollers. 

Notari: Pere Bou, de Granollers.  
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Establiment 14 de gener de 1562 (ACM70-172-T2-90) 
Establiment fet i firmat per Bernat Estaper, pagès del mas Estaper de Dosrius, a favor de 

Jaume Terrades, moliner de Dosrius, de tota aquella peça de terra campa situada a la 

parròquia de Dosrius.  
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Cessió 23 de febrer de 1562 (ACM70-172-T2-91) 
Definició feta per Gabriel Fabrer a Jaume Vallmajor.  
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Establiment 13 de juliol de 1563 (ACM70-172-T2-92) 
Establiment de Pau Tarau, agrícola, usufructuari de Montserrat, muller de Sant Iscle i 

Santa Victòria de Dosrius, a favor de Salvador Mir, sastre de Dosrius, d'una peça de terra 

de 20 quarteres de sembradura. Document firmat a Granollers el 13 de juliol de 1563 i 

en poder del notari Jaume Montserrat, notari de Granollers.  
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Venda 1 de febrer de 1564 (ACM70-172-T2-93) 
Venda de Joan i Ciprià Arenes, hereus d'Àngela Arenes de Sant Iscle i Santa Victòria de 

Dosrius, a favor de Jaume Balle àlies Vallmajor, pagès de Dosrius, d'una peça de terra 

situada en el lloc anomenat Moyo de Dosrius per preu de 40 lliures. Document signat a 

Granollers l'1 de febrer de 1564.  
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Establiment 7 d’agost de 1570 (ACM70-172-T2-95) 
Establiment d'una peça de terra per part d'Enric de Sentmanat a favor de Pere Estaper, 

pagès de Dosrius.  
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Definició 25 de setembre de 1582 (ACM70-172-T2-101) 
Enric Roig, pagès de la parròquia de Sant Iscle i Santa Victòria de Dosrius, fill de 

Margarida Roig, habitant actualment al mas Bruguera de Dosrius, defineix a Andreu 

Roig, nebot seu de Dosrius, tots els drets que té com a fill de Margarida Roig en el mas 

Roig. Per la definició ha rebut 30 lliures de Barcelona. 

Testimonis: Antoni Bruguera, pagès de Dosrius i Miquel Marinyac, treballador del regne 

de França. 

Notari: Joan Romaní, vicari de Sant Iscle i Santa Victòria de Dosrius per Jaume Arquer, 

rector.  
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Venda a carta de gràcia 18 de juny de 1588 (ACM70-172-T2-102) 
Venda a carta de gràcia per part de Jaume Nogueres, pagès de Dosrius, a favor de Jaume 

Balle àlies Vallmajor, pagès de Dosrius, d'una peça de terra de 20 quarteres de forment, 

situada al lloc conegut com els Senyols a Dosrius, per preu de 55 lliures.  
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Venda 17 de gener de 1594 (ACM70-172-T2-104) 
Venda feta per Pau Comes, pagès de Dosrius, a favor de Joan Terrades, pagès de Dosrius. 

Inclou àpoca de 200 lliures corresponent al preu de la venda.  
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Venda a carta de gràcia 9 de febrer de 1597 (ACM70-172-T2-105) 
Venda a carta de gràcia feta per Jaume Terrades àlies Tarau, pagès de Dosrius, a favor 

de Jaume Balle àlies Vallmajor tota aquella peça de terra campa de 2 quarteres de 

sembradura situada a la parròquia de Dosrius al lloc conegut com a camp den March per 

preu de 18 lliures.  
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Establiment en emfiteusi 21 de setembre de 1593 (ACM70-172-T2-106) 
Gabriel Gel, pagès de la parròquia de Sant Esteve de Canyamars, del terme de Dosrius, 

estableix en emfiteusi a Joan Picart, ferrer de Dosrius, una part de peça de terra campa 

amb arbres al lloc dit "Oliva", sota domini de la casa Vallmajor. Cens de dues quarteres 

de forment a mesura de Dosrius per Sant Feliu d'agost i entrada d'un parell de pollastres. 

Parla del cens que es paga a Vallmajor? 

Testimonis: Pere Bruguera, pagès de Canyamars i Jaume Llentisclar, estudiant 

d'Argentona. 

No és clos  
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Establiment en emfiteusi el 24 de gener de 1562 (ACM70-172-T2-107) 
Bernat Estaper, pagès de la parròquia de Sant Iscle i Santa Victòria de Dosrius, propietari 

del mas Estaper de Plaça, estableix en emfiteusi a Jaume Terrades, moliner de Dosrius, 

una peça de terra campa de dues quarteres i mitja de forment a mesura de Dosrius que 

per títol de venda feta al mateix Terrades té a Dosrius, al lloc dit "la quintana des 

Vallmajor", avui dit "la casa den March", de dos quarteres d'extensió. Afronta a llevant 

amb honor d'en Guillem Vallmajor, a migdia amb honor d'en Pere Vallmajor, a ponent 

amb un torrent d'en Guillem Vallmajor i a tramuntana amb honor del mas Manresa, que 

avui és dels hereus Vallmajor. Està sota domini del benefici de Sant Miquel, fundat a 

l'església de Sant Martí de Pertegàs, àlies de Sant Celoni, al cens d'una quartera de 

forment a mesura de Dosrius que pagarà Jaume Terrades. Li pertany com a successor de 

Guillem Estaper, difunt de la parròquia de Dosrius, que ho tenia per establiment fet per 

Arnau Noguera, prevere, beneficiat de Sant Miquel de l'església de Sant Martí de 

Pertegàs, el 3 de juliol de 1367 davant de Jaume Font, notari de Barcelona. Cens de dos 

diners per Nadal i entrada de 78 lliures de Barcelona. 

Testimonis: Amador Roqueta i Antic Ametller, pagesos de la parròquia de Sant Julià 

d'Argentona. 

Signa de domini de Galceran Riembau, procurador de Joan Riembau, prevere i beneficiat 

del benefici de Sant Miquel de l'església de Sant Martí de Pertegàs. 

Notari: Joan Cortès, de Mataró.  
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Venda a carta de gràcia 22 de febrer de 1598 (ACM70-172-T2-108) 
Venda a carta de gràcia feta i firmada per Jaume Terrades àlies Tarau, pagès de Dosrius, 

a favor de Jaume Balle àlies Vallmajor d'una peça de terra campa, situada en la parròquia 

de Dosrius i en el lloc anomenat la Quintana d'en Vallmajor.  
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Venda 15 d’abril de 1599 (ACM70-172-T2-109) 
Venda feta per Pau Leget, pagès de Sant Iscle i Santa Victòria de Dosrius, a favor de 

Jaume Vallmajor, d'una peça de terra de vinya plantada situada en el lloc anomenat mas 

Rovira per preu de 29 lliures.  
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Venda a carta de gràcia 22 de febrer de 1601 (ACM70-172-T2-110) 
Venda a carta de gràcia feta i firmada per Jaume Terradas àlies Tarau a favor de Jaume 

Balle àlies Vallmajor, pagès, d'una peça de terra, situada a la Quintana d'en Vallmajor, 

per preu de 25 lliures 6 sous . Acta firmat a Granollers el 22 de febrer de 1601 i en poder 

de Jaume Tristany notari de Granollers.  
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Documentació administrativa i comptable 

Àpoca 16 de novembre de 1302 (ACM70-172-T2-19) 
Bernat de Resclosa, de la parròquia de Sant Iscle de Dosrius, reconeix haver rebut 70 

sous de Guillem Vallmajor, de l'esmentada parròquia, a compte dels 700 sous promesos 

per la dot de Saurina, filla de Guillem i muller de Bernat. 

Testimonis: Ramon Mir, Bernat Viver i Bernat Eyilich. 

Notari: Ferrer de Calders, de Cardedeu.  
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Àpoca 18 de gener de 1301 (ACM70-172-T2-21) 
Bernat de Resclosa, de la parròquia de Sant Iscle de Dosrius, reconeix haver rebut 250 

sous de Guillem Vallmajor i la seva muller Geralda, de l'esmentada parròquia, a compte 

dels 700 sous promesos per la dot de Saurina, filla de Guillem i muller de Bernat. 

Testimonis: Bernat Olivera, Bernat Batlle i Jaume de Gavet, prevere 

Notari: Ferrer de Calders, de Vilamajor.  
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Àpoca 23 de maig de 1308 (ACM70-172-T2-22) 
Bernat de Resclosa, de la parròquia de Sant Iscle de Dosrius, reconeix haver rebut de 

Guillem Vallmajor, de l'esmentada parròquia, la totalitat dels 700 sous promesos per la 

dot de Saurina, filla de Guillem i muller de Bernat, en diversos pagaments. 

Testimonis: Ramon [...], Berenguer Gavarra i Bernat Edcarp. 

Notari: Berenguer de Sulsià, de Granollers.  
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Àpoca 26 de març de 1329 (ACM70-172-T2-26) 
Arnau Rovira i la seva filla Sància, de la parròquia de Sant Julià d'Argentona, reconeixen 

haver rebut de Guillem Vallmajor, fill de Guillem Vallmajor, de la parròquia de Sant Iscle 

de Dosrius, marit de Sància, 500 sous dels 1400 promesos com a dot o aixovar. 

Testimonis: Bartomeu Pla, Bernat Moragues i Berenguer Fornells. 

Notari: Guillem Estrada, de Cardedeu.  
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Àpoca 27 d’octubre de 1310 (ACM70-172-T2-27) 
Guillem d'Alsina reconeix haver rebut de Guillem Vallmajor, de la parròquia de Sant Iscle 

de Dosrius, 310 sous dels 500 sous promesos per la dot o aixovar d'Arsenda, filla de 

Guillem Vallmajor i muller de Guillem Alsina. 

Testimonis: Arnau Pi, Guillem Riu i Guillem Covener. 

Notari: Ferrer de Calders, de Vilamajor.  



86 
 
 

Àpoca 29 de setembre de 1312 (ACM70-172-T2-28) 
Guillem d'Alsina, reconeix haver rebut de Guillem Vallmajor, de la parròquia de Sant 

Iscle de Dosrius, 120 sous dels 500 sous promesos per la dot o aixovar d'Arsenda, filla de 

Guillem Vallmajor i muller de Guillem Alsina. 

Testimonis: Bernat Olivera, clergue, Bernat Mir i Ramon Bosc. 

Notari: Ferrer de Calders, de Cardedeu.  
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Àpoca 3 d’abril de 1315 (ACM70-172-T2-30) 
Jaume Cenyols, ciutadà de Barcelona, reconeix haver rebut de Guillem Vallmajor, de la 

parròquia de Sant Iscle de Dosrius, 20 sous dels 50 sous que li devia pel seu salari, tal i 

com constava en el document fet davant del notari Margarit Sunyer, de Barcelona, fet 

el 24 de gener de 1415. 

Testimonis: Guillem Lledó i Bonanat Olivera. 

Notari: Margarit Sunyer, de Barcelona.  



88 
 
 

Àpoca 2 de febrer de 1517 (ACM70-172-T2-31) 
Joan Ramis, de la parròquia de Santa Coloma de Marata, reconeix haver rebut de la seva 

muller Caterina, filla de Pere Vallmajor i de Margarida, cònjuges difunts de la parròquia 

de Sant Iscle i Santa Victòria de Dosrius, de mans del seu germà Guillem Vallmajor, 55 

lliures de Barcelona i un cofre amb joies. 

Testimonis: Joan Viaplana, de la parròquia de Santa Eulàlia de Corró de Vall i Pere Pou, 

paraire de Cardedeu. 

Notari: Bernat Marull, ciutadà de Barcelona habitant a la vila de Granollers.  
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Àpoca 8 de febrer de 1323 (ACM70-172-T2-33) 
Bernat Pons, de la parròquia de Santa Maria de Ciutat Treta (Santa Maria de Mataró), 

reconeix haver rebut de Guillem Vallmajor, de la parròquia de Sant Iscle de Dosrius, 150 

dels 800 sous promesos per la dot de Sibília, filla de Guillem i muller de Bernat. 

Testimonis: Pere de Ventanyó, draper ciutadà de Barcelona, Berenguer Pons de Mataró 

i Guillem Hoceilla? de Santa Eulàlia del Papiol. 

Notari: Guillem Grau, de Barcelona.  
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Àpoca 7 d'abril de 1344 (ACM70-172-T2-43) 
Bernat Mascarell, mercader ciutadà de Barcelona, i la seva muller Benenguda, 

reconeixen haver rebut de Bernat Vallmajor, de la parròquia de Sant Iscle de Dosrius, 60 

sous a compte d'un violari. 

Testimonis: Berenguer Uliac, Nicolau Bramon i Guillem Terrades de Sant Iscle de Dosrius. 

Notari: Jaume Vidal, de Barcelona.  



91 
 
 

Àpoca 20 de febrer de 1352 (ACM70-172-T2-45) 
Guillem Quercú, de la parròquia de Sant Iscle de Dosrius, reconeix haver rebut de Agnès, 

filla i hereva de Bernat Vallmajor i de Guillerma, difunts de dita parròquia, tot el diner 

que els seus pares li devien 

Testimonis: Galceran de Cartellà, Ramon Mir i Guillem Rovira. 

Notari: Pere de Fonolleda, per tota Catalunya.  



92 
 
 

Capbreu 19 i 20 de gener de 1356 (ACM70-172-T2-46) 
Capbreu de les terres que estan sota domini únic de Galceran de Cartellà, i altres sota 

domini compartit dels Cartellà i dels Vallmajor , de la parròquia de Sant Iscle de Dosrius, 

confessades per dotze emfiteutes, situades totes elles al terme del castell de Dosrius. 

Els confessants són: 

1.Guillem Maltes, de la parròquia de Sant Esteve de Canyamars, que confessa tres peces 

de terra. 

2.Bernat Berenguer, de la parròquia de Sant Martí de Mata, que confessa sis artigues de 

terra. 

3.Guillem Flaquer, de la parròquia de Sant Martí de Mata, que confessa quatre peces de 

terra. 

4.Guillem Ferrer, de la parròquia de Santa Maria de Mataró, que confessa una tinença 

de terra. 

5.Bernat Bastit, de la parròquia de Sant Martí de Mata, que confessa una peça de terra. 

Bernat Morot, de la parròquia de Santa Maria de Mataró, que confessa una peça de 

terra. 

6.Guillem Ilella, de la parròquia de Sant Esteve de Canyamars, que confessa un camp de 

terra. 

7.Ramon Gel, de la parròquia de Sant Esteve de Canyamars, que confessa dos camps de 

terra. 

8.Guillem Maltes, de la parròquia de Sant Esteve de Canyamars, que confessa una peça 

de terra. 

9.Pere Osona, de la parròquia de Sant Andreu de Llavaneres, que confessa dues peces 

de terra. 

10.Bernat Ollina, àlies Tapiol, fill d'Alexandre d'Ollina, de la parròquia de Sant Iscle de 

Dosrius, que confessa una feixa de terra amb una casa construïda, al lloc dit "Tapioles", 

per la qual és home propi de Galceran de Cartellà. 

11.Guillem Estaper, fill d'altre Guillem Estaper, de la parròquia de Sant Iscle de Dosrius, 

que confessa unes cases amb un tros de terra situades a la sagrera de Dosrius, per les 

quals és home propi de Galceran de Cartellà, i una peça de terra. 

12.Bernat Olivera, fill de Pere Olivera, de la parròquia de Sant Iscle de Dosrius, que 

confessa tenir una borda anomenada Olivera i un mas rònec anomenat Cabot, pels quals 

es home propi de Galceran de Cartellà, i també una peça de terra.  
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Establiment en emfiteusi 3 de juliol de 1367 (ACM70-172-T2-47) 
Arnau de Nogueres, prevere de Barcelona, beneficiat del segon presbiterat de l'altar de 

Sant Miquel, construït en l'església de Sant Martí de Pertegàs, àlies de Sant Celoni, en 

nom del dit benefici i amb autorització del bisbe de Barcelona, estableix en emfiteusi a 

Guillem Estaper, de la parròquia de Sant Iscle de Dosrius, una peça de terra que per 

indivís té en alou a Dosrius, al lloc dit "sa quintana den Vayl Maior". Afronta a llevant 

amb honor d'en Guillem Vallmajor, a migdia amb honor d'en Pere Vallmajor, a ponent 

amb un torrent d'en Guillem Vallmajor i a tramuntana amb honor del mas Manresa. 

Cens d'una quartera de forment per Sant Pere i Sant Feliu d'agost a mesura del terme 

de Dosrius. Entrada de 30 sous. 

Testimonis: Bernat Riambau i Guillem Muntanyans, Flaquer, ciutadans de Barcelona. 

El 27 de juliol de 1367 en Guillem de Puig, rector de Sant Iscle de Dosrius i Pere Canyet, 

rector de Sant Esteve del Coll, estableixen en emfiteusi a Guillem Estaper, de la 

parròquia de Sant Iscle de Dosrius, una peça de terra que per indivís tenen en alou a 

Dosrius, al lloc dit "sa quintana den Vayl Maior", al cens d'una quartera de forment per 

Sant Pere i Sant Feliu d'agost. 

Testimonis: Guillem Finestres i Guillem Manresa. 

Notari: Jaume de Font, de Barcelona.  
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Cessió de drets sobre censal mort 31 de març de 1422 (ACM70-172-T2-50) 
Berenguer Dalmau, boter ciutadà de Barcelona transfereix a Arnau Soler, hostaler de la 

vila del castell de la Roca, tots els drets sobre un censal mort de pensió anual de 27 sous 

i 6 diners de Barcelona a pagar el 21 de febrer, i 19 lliures i 5 sous de preu, que li havia 

venut a Bernat Vallmajor, major de dies, de la parròquia de Sant Iscle de Dosrius, tan en 

nom propi com també com a procurador de la seva muller Alamanda, i a Bernat 

Vallmajor, fill de dits cònjuges, en venda feta a Sant Sadurní de la Roca el 21 de febrer 

de 1422 davant del notari Bernat Julià. 

Testimonis: Pere Viladomat apotecari ciutadà de Barcelona i Pere Marc, apotecari 

oriünd de Perpinyà, que viu amb l'esmentat Viladomat. 

Notari: Gracià Català, ciutadà de Barcelona.  
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Àpoca 20 d'abril de 1441 (ACM70-172-T2-52) 
Antoni Forner, clergue oriünd de Penyíscola, prior de Domènec Forner, prevere oriünd 

de Penyíscola, reconeix haver rebut de Bernat Vallmajor, de la parròquia de Sant Iscle 

de Dosrius, 19 lliures i 19 sous de Barcelona en concepte d'un deute contret. 

Testimonis: Francesc Boada, de la parròquia de Sant Sadurní de Montornès i [...] Vila, 

escrivent de Granollers. 

Notari: Jaume Mateu, de Granollers.  
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Àpoca 22 de juny de 1480 (ACM70-172-T2-55) 
Pere Joan Lloberes, de la parròquia de Sant Esteve de Vilanova, reconeix haver rebut de 

Pere Vallmajor, de la parròquia de Sant Iscle de Dosrius, 30 lliures de Barcelona i un cofre 

amb joies com a dot d'Angelina, muller de Lloberes i germana de Vallmajor. 

Testimonis: Guillem [...], ciutadà de Barcelona i [...]. 

Notari: Bernat Estanyol, regent de Granollers per Pere Antic Mateu, notari.  
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Àpoca 23 de setembre de 1507 (ACM70-172-T2-61) 
Elionor Riera i Valentí, vídua de Joan Riera i Valentí, i Joana Riera i Valentí, vídua de Joan 

Riera i Valentí, menor, fill seu, i Elisabet Riera Valentí, filla i hereva de Joan Riera Valentí, 

néta d'Elionor, de la parròquia de Santa Maria de Cardedeu, Elisabet, vídua de Narcís 

Fonolleda, àlies Riera i Valentí, ara muller de Bartomeu Vallmajor, de la parròquia de 

Sant Iscle i Santa Victòria de Dosrius, reconeixen haver rebut de Guillem Vallmajor, 

hereu del mas Vallmajor, 165 lliures de Barcelona com a dot de Bartomeu, germà de 

Guillem. Per satisfer 60 lliures els hi ven un censal mort de pensió 9 quarteres de forment 

a mesura de Dosrius que presta anualment per Sant Pere i Sant Feliu d'agost en Gaspar 

Jofre, propietari del mas Jofre, situat al lloc dit "as Luertet" de Dosrius. Les restant 105 

lliures les ha pagat en diner a la taula del menjador del mas Riera i Valentí "Supra 

mensam nostram comestori dicti mansi Riera Valentí". 

Testimonis: Joan Sabater, hostaler i Sebastià Bruniquer, paraire de la vila de Cardedeu. 

Notari: Segimon Noguera, vicari de Santa Maria de Cardedeu.  
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Àpoca 18 de novembre de 1507 (ACM70-172-T2-62) 
Simeó Gener de les Valls i Joan Gener, fill seu, de la parròquia de Sant Sadurní de la Roca, 

reconeixen haver rebut de Gabriela, muller de Joan Gener i filla de Pere Vallmajor i de 

Margarida, difunts de la parròquia de Sant Iscle i Santa Victòria de Dosrius, 70 lliures de 

Barcelona i una caixa amb joies com a dot, de mans de Guillem Vallmajor. L'esponsalici 

fou signat en l'escrivania del batlle de Granollers. 

Testimonis presentats per Simeó Gener: Gabriel Bruguera, de la parròquia de Santa 

Maria de Llinars i Bernat Marull, escrivent de Granollers. 

Testimonis presentats per Joan Gener el 9 de juny de 1508 a la parròquia de Sant Sadurní 

de la Roca: Bernat Roure i Bernat Marull, escrivents de Granollers. 

Notari: Bartomeu Bellsolei, de Barcelona, regent de l'escrivania de Granollers per Antoni 

Mateu, notari, i Bernat Marull, arrendador de l'escrivania.  
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Àpoca 16 d’octubre de 1508 (ACM70-172-T2-63) 
Bartomeu Canyamars i el seu fill Esteve Canyamars, de la parròquia de Sant Esteve de 

Canyamars, reconeixen haver rebut de Guillem Vallmajor, de la parròquia de Dosrius, 

100 lliures de Barcelona i una caixa amb robes per la dot d'Eulàlia, germana de Guillem 

i muller d'Esteve, de les quals 60 lliures foren pagades per Pere Vallmajor, pare d'Eulàlia 

i de Guillem, i les restant 40 lliures en diferents pagaments. 

Testimonis: Joan Oms i Bernat Prat, ambdós de dita parròquia de Dosrius. 

Notari: Apoloni Anglada, vicari de Dosrius per Onofre Costega, rector.  
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Àpoca 13 març de 1524 (ACM70-172-T2-66) 
Joan Tarau, teixidor de lli de la parròquia de Sant Iscle i Santa Victòria de Dosrius, 

reconeix haver rebut de Guillem Vallmajor, 35 lliures de Barcelona, una caixa i joies per 

la dot de Margarida, muller de Joan Tarau, filla de Joan Vallmajor i neboda de Guillem. 

Testimonis: Cebrià Terrades i Jaume Martí, pagesos de Dosrius. 

Notari: Gaspar Vidal, per tota Catalunya.  
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Àpoca 2 de setembre de 1528 (ACM70-172-T2-69) 
Joan Xifra, àlies Roig i la seva muller Margarida, de la parròquia de Sant Iscle i Santa 

Victòria de Dosrius, reconeixen haver rebut de Gabriel Bruguera, àlies Gomita, de la 

parròquia de Santa Maria de Llinars, 9 lliures de Barcelona que és el preu d'un censal 

mort de pensió una quartera i mitja de forment anual per Sant Pere i Sant Feliu d'agost. 

Testimonis: Joan Brugueràs, pagès de Dosrius i Salvador Nadal, sastre de Sant Martí de 

Teià. 

Notari: Gaspar Vidal, de la parròquia de Dosrius, per tota Catalunya.  
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Àpoca 9 de febrer de 1531 (ACM70-172-T2-73) 
Àpoca firmada per Joan Campdepedrós, pagès de Caldes de Montbuí, a la seva esposa 

Magdalena, filla de Guillem Vallmajor, pagès de Dosrius, de 100 lliures dotals i d'un cofre 

i joies. Document signat a Granollers el 9 de febrer de 1531  
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Àpoca 15 de setembre de 1532 (ACM70-172-T2-74) 
Àpoca feta i firmada per Elisabet Riera Valentí del mas Riera Valentí, muller de Jaume 

Cruanyes àlies Riera Valentí de Cardedeu, a favor de Gabriela Vallmajor, viuda de 

Guillem Vallmajor de Dosrius, de 60 lliures en compliment d'un dot de 165 lliures 

corresponents a un capítol matrimonial firmat el 23 de novembre de 1507. Àpoca 

signada a Cardedeu el 15 de setembre de 1532  
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Àpoca 26 de gener de 1548 (ACM70-172-T2-76) 
Antoni Congost, de la parròquia de Sant Muç de Cànoves, i Bartomeu Congost, pagès, 

fill seu i hereu, reconeixen haver rebut d'Eulàlia, nora i muller respectiva, filla de Pere 

Vallmajor i de Francesca, de la parròquia de Sant Iscle i Santa Victòria de Dosrius, difunts, 

per mans de Gabriela Vallmajor, àvia paterna d'Eulàlia, 100 lliures de Barcelona i una 

caixa amb joies, segons es va convenir en els capítols matrimonials signats davant de 

Narcís Pou, vicari de Cardedeu. 

Testimonis: Pere Fonolleda, prevere del deganat del Vallès i Jaume Llampalles, pagès de 

la parròquia de Santa Maria de Llerona. 

Notari: Pere Bou, de Granollers, regint l'escrivania de Pere Antic Mateu, ciutadà de 

Barcelona, propietari de l'escrivania de Granollers.  
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Àpoca 17 d’abril de 1549 (ACM70-172-T2-77) 
Martí Calbà i Vinyes, donzell domiciliat a la vila de Luna, bisbat de Saragossa, reconeix 

haver rebut 60 lliures de Barcelona de Gabriela, vídua de Guillem Vallmajor, de la 

parròquia de Sant Iscle i Santa Victòria de Dosrius, usufructuària del seu marit, per mans 

de Jaume Batlle, àlies Vallmajor, de Dosrius, gendre seu, el qual ho va dipositar a la taula 

de canvi de Barcelona el passat 9 d'octubre, les quals serveixen per lluir un censal mort 

de 65 sous de pensió anual i 3 lliures i 15 sous per una pensió que devien. El censal li 

pertany com a hereu del seu oncle Pere Vinyes, difunt canonge de Barcelona, com 

consta del seu testament fet el 27 de novembre de 1515 davant de Lluís Jorba, notari de 

Barcelona, el qual va vendre el censal a Guillem Vallmajor el 12 de juny de 1509 davant 

de Joan Lunes, notari de Barcelona. 

Testimonis: Pere Cassador, cavaller, Pere Martí Tugola, mercader i Lluís Pomar, causídic. 

Notari: Pere Gener, de Barcelona.  
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Àpoca 9 d’octubre de 1550 (ACM70-172-T2-78) 
Bartomeu Borrell, pagès de la parròquia de Sant Sadurní de la Roca, reconeix haver rebut 

a Jaume Batlle, àlies Vallmajor, pagès de la parròquia de Sant Iscle i Santa Victòria de 

Dosrius, 60 lliures de Barcelona que serveixen per lluir un censal mort de pensió anual 9 

quarteres de forment a pagar per Sant Pere i Sant Feliu d'agost, que fou venut per 

Gabriela Vallmajor, vídua de Guillem Vallmajor, Jaume Batlle, àlies Vallmajor i la seva 

muller Enfrasina, filla de Pere Vallmajor, tots de Dosrius, a l'esmentat Borrell. 

L'esmentada pensió la prestaven Gaspar Jofre i el seu fill Joan Jofre, de Dosrius, per una 

gran peça de terra part culta i part erma i boscosa situada a Dosrius, al lloc dit "al 

Luertet", com consta la venda feta el 26 de març de 1547 davant del notari infrascrit. 

Testimonis: Miquel Many, pagès de la parròquia de Sant Feliu de Palau i Miquel Antic 

Fuster de la parròquia de Sant Pere de Vallcàrquera. 

Notari: Joan Feu, major de dies, de la parròquia de Santa Eulàlia de Ronçana, notari per 

tota Catalunya.  
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Àpoca 26 d’octubre de 1555 (ACM70-172-T2-82) 
Joana d'Erill i de Cardona, muller del noble Pere Lluís d'Erill i d'Orcau, baró d'Erill i 

d'Orcau, hereva per mort d'Isabel, vídua de Francesc Antoni Ballester, ciutadà de 

Barcelona, reconeix haver rebut de Jaume Batlle, àlies Vallmajor, de la parròquia de Sant 

Iscle i Santa Victòria de Dosrius, propietari del mas Vallmajor i les seves terres, 315 lliures 

i 16 sous de Barcelona, que ha dipositat en la taula de canvi de Barcelona. 300 lliures 

són per lluir un censal mort de 15 lliures de pensió que li prestava anualment el 27 de 

setembre, i les 15 lliures i 16 sous per una pensió deguda. Li pertany com hereva de 

Francesc Antoni Ballester per haver mort la seva muller Isabel Bastera, en el testament 

que va fer l'1 de març de 1530 davant del notari Antoni Anglès, de Barcelona. 

A l'esmentat Francesc Antoni Ballester li pertanyia per compra a Guillem, Vallmajor, el 

seu fill Pere Vallmajor, de la parròquia de Dosrius, i a Bernat Vallmajor, àlies Boada, fill 

de Guillem, de la parròquia de Sant Sadurní de Montornès, i com a fideïcomissaris Joan 

Bruguera, Cebrià Terrades, Jaume Mir de camí, de Dosrius, Joan Vallmajor, àlies Llança, 

de la parròquia de Sant Julià del Fou, el seu fill Jaume Llança, Melcior Ros, de la parròquia 

de Sant Vicenç de Mollet, el seu fill Gerald Ros, Bernat Llobet, de la parròquia de Sant 

Esteve de Parets, el seu fill Joan Llobet, venut el 27 de setembre de 1527 davant d'Antoni 

Anglès, notari de Barcelona. 

Testimonis: Joan Rueda, prevere de Santa Maria del Mar, i Joan Gomis, escrivent de 

Barcelona. 

Notari: Miquel Boera, de Barcelona.  
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Àpoca 24 de juliol de 1557 (ACM70-172-T2-86) 
Joan Galceran i la seva muller Montserrat, de la parròquia de Sant Esteve de Canyamars, 

reconeixen haver rebut de Jaume Batlle, àlies Vallmajor, de la parròquia de Sant Iscle i 

Santa Victòria de Dosrius, 135 lliures de Barcelona i una caixa amb joies promeses pel 

dot de Montserrat, muller de Joan i filla de Jaume. 

Testimonis: Jaume Boch, prevere i Jaume Rosselló, àlies Gemmir, ambdós habitants a 

Dosrius. 

Notari: Berenguer Genovès, vicari de Dosrius i Canyamars, per Pere Pau Saragossa, 

rector de dites.  
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Àpoca 16 de març de 1561 (ACM70-172-T2-89) 
Joan Alsina i el seu fill Pere Alsina, pagesos de la parròquia de Santa Maria de Cardedeu, 

reconeixen haver rebut de Joana, muller de Pere i filla de Jaume Batlle, àlies Vallmajor, 

pagès i Enfrasina Vallmajor, cònjuges de la parròquia de Sant Iscle i Santa Victòria de 

Dosrius, per mans de l'esmentat Jaume Batlle, 135 lliures de Barcelona, tal i com va 

prometre en els capítols matrimonials signats davant del notari Pere Bou, de Granollers, 

el mes de febrer de 1561. 

Testimonis: Miquel Castellar, prevere de Dosrius i Joan Arenes, pagès de Dosrius. 

Notari: Pere Pujades, vicari de Sant Iscle i Santa Victòria de Dosrius per Pere Pau 

Saragossa, rector.  
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Àpoca 16 de març de 1561 (ACM70-172-T2-94) 
Clara Roig, vídua d'Andreu Roig, de la parròquia de Sant Iscle i Santa Victòria de Dosrius, 

reconeix haver rebut de Pau Roig, pagès de dita parròquia, fill i hereu de l'esmentat 

Andreu, 142 lliures de Barcelona 

Testimonis: 

Notari: Antoni Puig, de Mataró.  
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Àpoca 25 de febrer de 1571 (ACM70-172-T2-96) 
Bernat Mascaró i el seu fill Bernat Mascaró, de la parròquia de Sant Andreu de 

Vallgorguina, reconeixen haver rebut de Magdalena Vallmajor, muller de Bernat, menor, 

en presència de Pere Pujades, vicari de Sant Iscle i Santa Victòria de Dosrius i del notari 

infrascrit, per mans de Jaume Batlle, àlies Vallmajor, pagès i actualment batlle de dita 

parròquia, pare de Magdalena, 120 lliures de Barcelona de dot. 

Testimonis: Miquel Castellar, prevere i rector de Vallgorguina i Joan Vilar, cavaller 

domiciliat a Vallgorguina. 

El 19 d'agost de 1571 Bernat Mascaró, menor, també confessa haver rebut una gonella, 

una jaqueta de grana i les següent joies, en una caixa de fusta: una cadena d'or d'11 

lliures de valor; unes arracades d'or de 24 sous de valor; unes manegues d'or negra i un 

"jaquer" i unes manegues d'or vermell; un brial sense aigües i una gandalla d'or. 

Testimonis: Antoni Gassó, vicari de Dosrius i Jaume Rosselló, àlies Gemmir del Camí, 

pagès de Dosrius. 

Notari: Joan Cortell, de Mataró.  
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Àpoca 19 d’agost de 1571 (ACM70-172-T2-97) 
Bartomeu Daviu i el seu fill Pere Daviu, pagesos de la parròquia de Santa Maria de 

Llinars, reconeixen haver rebut de Jaume Batlle, àlies Vallmajor, pagès, actualment 

batlle de la parròquia i terme de Sant Iscle i Santa Victòria de Dosrius, en presència de 

Joan Nicolau Seguí, escrivent de Mataró i del notari infrascrit, 180 lliures de Barcelona i 

una caixa de fusta amb joies com a dot d'Elisabet Vallmajor, muller de Pere i filla de 

Jaume. 

Testimonis: Antoni Gassó, vicari de Dosrius i Jaume Rosselló, àlies Gemmir del Camí, 

pagès de Dosrius. 

Notari: Joan Cortell, de Mataró.  
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Àpoca 22 d’abril de 1578 (ACM70-172-T2-98) 
Àpoca firmada per Antoni Arnau i Mates i Sebastià Reymir, administradors de l'Hospital 

de pobres de Mataró a favor de Francesc Recull, tutor i curador del censal mort de Joana 

Vallmajor, muller que fou de Joan Vallmajor, agrícola de Mataró, de 20 lliures 

corresponents a unes pensions.  
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Àpoca 1 de gener de 1575 (ACM70-172-T2-99) 
Pere Roig, de la parròquia de Sant Iscle i Santa Victòria de Dosrius, signa àpoca al seu 

nebot Andreu Roig, de 30 lliures de Barcelona de dot i defineix els drets que pogués tenir 

en el mas Roig de Dosrius. 

Testimonis: Miquel Batlle i Amador Picart, tots pagesos de Dosrius. 

Notari: Cebrià Feu, vicari de Dosrius i Canyamars per Jaume Arquer, rector.  
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Àpoca 27 de gener de 1577 (ACM70-172-T2-100) 
Joan Palau i el seu fill Antoni Palau, pagesos de la parròquia de Sant Esteve de la Garriga, 

reconeixen haver rebut de Francina Vallmajor, muller d'Antoni i filla de Jaume Batlle, 

àlies Vallmajor, pagès i d'Enfrasina, de la parròquia de Dosrius, per mans de l'esmentat 

Jaume Batlle i en presència de Jaume Pellicer, prevere i del notari infrascrit, 280 lliures 

de Barcelona de dot, segons consta dels capítols matrimonials signats davant del notari 

infrascrit el 13 de desembre de 1576. 

Testimonis: Bernat Roig, prevere de la Garriga i Bartomeu Jofre, de Mataró. 

Notari: Joan Antoni Albanell, de Granollers.  
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Àpoca 29 de desembre de 1567 (ACM70-172-T2-112) 
Àpoca de 150 lliures en concepte de dot firmada per Francesc Casals i Antic Casals, pare 

i fill, pagesos d'Alella, a favor d'Eulàlia, filla de Jaume Batlle àlies Vallmajor, i Eufrosina 

de Dosrius. Document firmat a Dosrius el 29 de desembre de 1567.  
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Documentació judicial 

Plet 14 de juliol de 1413 (ACM70-172-T2-20) 
Qüestió entre el monestir de Sant Pere de Casserres i Guillem de Cartellà d'una part 

contra Bernat Vallmajor, Bernat Massaguer i Carbonella Vallmajor, de la parròquia de 

Sant Iscle de Dosrius, sobre la propietat d'uns alous en aquesta parròquia i en la de Sant 

Esteve de Canyamars, que els Vallmajor reclamen com a propis. Aquests alous eren: 

- Al lloc de "Canalies", que afronta amb l'alou de Sant Martí, amb la Serra i amb el puig 

de Llobatera i amb els honors de Valldeix. 

- al camp de Semaler [...]. 

- [...] que afronta a llevant amb honor d'en Guillem de Canyamars, a migdia amb honor 

d'en Dolçet de Canyamars i a ponent amb honor d'en Gel. 

- Camp de "Vilamartell", que tenen sobre l'olivera, i afronta amb el torrent de Bau, el 

coll de l'Arca a migdia amb el camp de Tapioles i Ramon Batlle. 

- Un camp sobre el marge, que afronta a llevant amb honor d'en Noguera, a migdia amb 

camp de Rogers, a ponent amb la riera de Llibra. 

- L'illa de "Rodoreda", que afronta a llevant amb la riera de Canyamars, a ponent amb 

honor del mas Anglès, a migdia amb honor del mas Pellper. 

- Camp de "Santa Eulàlia" que afronta a llevant amb la riera de Canyamars, a migdia amb 

honor d'en Bruguera, a ponent amb honor del mas Carbonell. 

- Camp de "Gavarra" que afronta a llevant amb la riera, a migdia amb honor del mas 

Carbonell, a tramuntana amb honor d'en Ramon Batlle, a ponent amb honor del mas 

Carbonell. 

- L'alou de "Cornodelles", que afronta a llevant [...] i a tramuntana amb honor d'Arnau 

Mir. 

- L'honor de "Morera", que afronta a llevant amb honor del mas Puig, a migdia amb 

honor d'en Ramon Batlle, a ponent [...] i a tramuntana amb honor d'Arnau Mir. 

- [...] que afronta a migdia amb la riera de Canyamars. 

- La quintana que afronta a [...] amb honor d'en Ramon Batlle, a migdia amb el mas [...], 

a tramuntana amb el puig de Guardiola i a ponent amb un camí mercader que va a 

Granollers. 

- El camp de "Foneyet", que afronta a llevant amb la riera [...], amb la resclosa del castell, 

amb honor d'en Ramon Batlle, a ponent amb honor d'Arnau de Terrades i a tramuntana 

amb el torrent del Coll. 



118 
 
 

-El camp de "Carreres", amb la seva muntanya, que afronta a llevant i migdia amb honor 

d'en Ramon Batlle, a tramuntana amb en Riba de Canyamars i a ponent amb honor d'en 

Olivera. 

- [...] de "Moió", que afronta [...], amb el puig de Moió, a ponent amb honor d'en Ramon 

Batlle i d'en Carbonell i a tramuntana amb honor d'en Fonollet. 

- La Plana que surt al torrent des [...], que a llevant es separa amb l'aigua de Ports, a 

migdia amb el torrent que ve de la Coma d'Arics i a ponent amb honor de Coll. 

- La Coma de "Rials" que per llevant es separa amb l'honor del castell mitjançant un 

marge, a migdia amb l'aigua de Ports, a ponent amb el torrent de Gars que es separa de 

l'honor del Coll i va al Montpedrós i a tramuntana amb l'honor del Far. 

- El camp de "Carra[...]", que afronta a llevant amb l'honor d'en Batlle, a migdia amb 

honor d'en Ramon Oliver. 

Signatures de Guillem de Cartellà, la seva muller Sància, Pere Amat, batlle de Llavaneres, 

Ramon Batlle de Dosrius, Pere de Fonollet, batlle, Manasset?, prior de Casserres. 

Notari: Romeu Ferrer, escrivà de la Cúria. 

El 10 de març de 1276 Ferrer Mallol, vicari de Barcelona, en nom de Pere, rei d'Aragó, 

certifica que és igual que l'original.  
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Concòrdia 23 de març de 1313 (ACM70-172-T2-29) 
Concòrdia o elecció d'àrbitres elegits d'una part per Bernat Oliver, rector de Sant Iscle 

de Dosrius i Sant Esteve de Canyamars i Galceran de Cartellà, Senyor del castell de 

Dosrius, i de l'altra part per els síndics de la Universitat sobre la sentència de lluïció del 

delme de les dites parròquies. Guillem de Cartellà manifesta que ell i el rector reben el 

delme i la primícia dels fruits dels pins, oliveres [...]. Parla de 15.000 sous de valor i 

s'esmenta a Guillem Mir i Guillem Gel, parroquians, síndics i procuradors de la 

Universitat de Dosrius i Canyamars. 

Testimonis: Bernat [...], [...] Oliver, ciutadà de Barcelona, Guillem Fonollet i Berenguer 

Jaume. 

Signatura de Ponç, bisbe de Barcelona. 

Notari: Guillem Borrell, de Barcelona.  
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Plet 13 de juliol de 1238 (ACM70-172-T2-54) 
Qüestió entre Manasse, prior del monestir de Sant Pere de Casserres i Bernat de Cartellà 

d'una part contra Bernat de Vallmajor, Bernat Massaguer i Carbonella de Vallmajor, de 

la parròquia de Sant Iscle de Dosrius, sobre la propietat d'uns alous en aquesta parròquia 

i en la de Sant Esteve de Canyamars, que els Vallmajor reclamen com a pròpies. Aquests 

alous eren: 

- Prat de Canalies, que afronta amb l'alou de Sant Martí, just a la serra, a migdia amb el 

Puig de Llobatera, al límit dels homes de Valldeix i per altra part amb l'aigua de 

"Puntarron". 

- Camp de Semaler, que afronta amb honor d'en [Llibra], per altra part amb l'illa de 

Centelles de l'honor d'en Llibra, per migdia amb el mas Rimbles i per ponent amb honor 

d'en Bernat Isarn. 

- Camp d'en Gel i d'en Rimbles, que afronta a llevant amb honor d'en Canyamars, a 

migdia amb honor d'en Dolçet de Canyamars i a ponent amb honor d'en Gel. 

- Camp de Vilamartell, que tenen sobre l'olivera, i afronta a llevant amb el torrent de 

Bau, amb el coll de l'Arca, amb honor d'en Alsina, a migdia amb el camp de Tapioles. 

- Camp sobre el marge, que afronta a llevant amb honor d'en Noguera, a migdia amb 

camp de Rogers, a ponent amb la riera de Llibra. 

- L'illa de Rodoreda, que afronta [...] amb la riera de Canyamars, a ponent amb honor 

del mas Anglès, a migdia amb honor del mas Pellper. 

- Camp de Santa Eulàlia, que afronta a llevant amb la riera de Canyamars, a migdia amb 

honor d'en Bruguera, a ponent amb honor del mas Carbonell. 

- Camp de Gavarra, que afronta a llevant amb la riera, a migdia amb honor del mas 

Carbonell, a tramuntana amb honor d'en Ramon Batlle, a ponent amb honor del mas 

Carbonell. 

- L'alou de Cornudelles, que afronta a llevant amb honor d'Arnau Mir, a migdia amb el 

torrent de Maians, a ponent amb honor d'en [...] Pi i a tramuntana amb honor d'Arnau 

Mir. 

- L'honor de Morera, que afronta a llevant amb honor del mas Puig, a migdia amb honor 

d'en Ramon Batlle, a ponent amb honor del mas de Vallposat i a tramuntana amb honor 

d'Arnau Mir. 

- Feixa en el forn de Canyamars, que afronta a llevant amb honor d'Isarn, a migdia amb 

la riera de Canyamars, a ponent amb honor d'Isarn i a tramuntana [...] . 

- Quintana que afronta a llevant amb honor d'en Ramon Batlle, a migdia amb el mas 

"Gemanganté", a tramuntana amb el puig de Guardiola i a ponent amb un camí 

mercader que va a Granollers. 
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- Camp de "Foneyet", que afronta a llevant amb la riera de [Porta], a migdia amb la 

resclosa del castell, a ponent amb honor d'Arnau de Terrades i a tramuntana amb el 

torrent del Coll. 

- Camp de Carreres, amb la seva muntanya, que afronta a llevant i migdia amb honor 

d'en Ramon Batlle, a tramuntana amb la coma de "Captavaris" i a ponent amb honor 

d'en Oliver. 

- Camp de Moió, que afronta amb honor d'en "Gemanganté", a migdia amb el puig de 

Moió, a ponent amb honor d'en Ramon Batlle i d'en Carbonell i a tramuntana amb honor 

d'en Fonollet. 

- Plana que surt al torrent de Gel, que afronta a llevant amb l'aigua de Ports, a migdia 

amb el torrent de la Coma d'Arics i a ponent amb honor de Coll. 

- Coma de Rials, que afronta per llevant amb l'honor del castell mitjançant un marge, a 

migdia amb l'aigua de Ports, a ponent amb el torrent de Gars que es separa de l'honor 

del Coll i va al Montpedrós i a tramuntana amb l'honor del Far i la punta de Lladó. 

- El camp de Carreres, que afronta a llevant amb l'honor d'en Batlle, a migdia amb honor 

d'en Ramon Oliver. 

Signatures de Bernat de Cartellà, la seva muller Sància, Pere Amat, batlle de Llavaneres, 

Ramon Batlle de Dosrius, Pere de Fonollet, batlle, Manasse, prior de Casserres. 

Notari: Romeu Ferrer, escrivà de la Cúria. 

Trasllat del 13 de maig de 1413 fet per Joan Reniu, notari de Barcelona, amb el testimoni 

de Pere Rubei i Llorenç Casanova, notaris de Barcelona. 

El 10 de març de 1276 Ferrer Mallol, vicari de Barcelona, en nom de Pere, rei d'Aragó, 

certifica que és igual que l'original.  
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Concòrdia 1238 i 1474 (ACM70-172-T2-114) 
Concòrdia firmada entre, per un banda, Manasses, prior del castell de Dosrius, i Bernat 

de Cartellà; i per altra, Bernat de Vallmajor, Bernat Massaguer i altres sobre dos alous 

de Canyamars.  
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Documentació eclesiàstica 

Butlla papal 1623 (ACM70-172-T2-113) 
Papa Urbà VIIIè. Llicència per casar-se a Elisabet Vallmajor malgrat el 3er grau de 

parentiu amb [Joan Galceran]. 

D'un cordill d'espart hi penja un segell de plom amb l'emblema del Papa Urbà VIII per 

una cara i les efigies de Sant Pere i Sant Pau per l'altra.  
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Diploma emès per el general dels Carmelitans descalços de Catalunya i 

Balears 6 de novembre de 1752 (ACM70-172-T2-116) 
Admissió d'Anton Cabañes Vallmajor i la seva esposa, Teresa, a la germandat per part 

de Nicolas de Jesús Maria, general de l'Orde dels Descalços i Descalces de Nostra Mare 

i Senyora del Carme de la Primitiva Observança. Firmat a Barcelona el 6 de novembre de 

1752.  
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Còpia literal de l'inscripció al llibre de matrimonis 17 (1884-1890) fol. 24; 

inscripció núm. 66 26 de juny de 1884 (ACM70-172-T2-119) 
Còpia literal de l'inscripció al llibre de matrimonis 17 (1884-1890) fol. 24; inscripció núm. 

66. 

Inscripció del matrimoni contret entre Joaquim Vallmajor i Maria Mercè Calvó Brossa.  
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Còpies de transcripcions i regests de pergamins (ACM70-172-T2-120) 
Còpies de trasncripcions i regests de pergamins.  
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Altres tipus de documentació 

Privilegi reial 15 de desembre de 1322 (ACM70-172-T2-32) 
Jaume II, rei d'Aragó dóna privilegi a la ciutat de Barcelona i als seus habitants, pel qual 

tindran exempció d'imposició sobre les mercaderies que tinguin o adquireixin a la ciutat 

de Tortosa i als castells i llocs d'Alacant, Oriola, Elx, Guardamar i els llocs del regne de 

València, atenent els serveis prestats en l'adquisició de regnes i en la conquesta de 

Sardenya i Còrsega. 

Notari: Domènec de Biscarra, escrivà reial.  
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Requeriment de jurament d'homenatge 9 de març de 1402 (ACM70-172-T2-

49) 
Davant del notari Julià Roure, de Barcelona, essent testimonis Francesc sa Plana, convers 

i Bonanat de Sòria, domiciliats a casa de Nicolau de Gualbes, ciutadà de Barcelona, i en 

presència de Francesc Canyadell, batlle reial del terme de Dosrius, en nom de l'absent 

Bernat Serra, ciutadà de Barcelona i Batlle General de Catalunya, i Guillem Batlle, batlle 

en la parròquia de Dosrius per Joan sa Tria, prior del monestir de Sant Pere de Casserres, 

i Bernat de Cartellà, donzell, en nom d'Isabel, muller de Guillem de Cartellà, cavaller, 

mare de Pere Galceran de Cartellà, hereu de l'esmentada Isabel, requereixen a Joan 

Miquel, oficial reial i home propi del monestir i de Pere Galceran de Cartellà, que mani 

a Guillem Mir de Dosrius i a Antoni Estaper, escolar de Sant Sadurní de Collsabadell, a 

prestar l'homenatge corresponent als esmentats senyors. I aquest manament i requesta 

fou lliurat a Francesc Canyadell a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. 

Notari: Julià de Roure, de Barcelona.  
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Crida / proclama 13 de febrer de 1790 (ACM70-172-T2-115) 
Crida de don Gerónimo Girón, Motzeuma, Ahumada i Salcedo per a què l'ajuntament de 

Barcelona publiqui en els espais públics de la ciutat la Reial Cèdul·la de 19 de desembre 

de 1789 sobre el preu de la fusta dels arbres del Principat de Catalunya. Lliurat a 

Barcelona el 13 de febrer de 1790  
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Alçat i planta del mas Vallmajor de Dosrius 25 de novembre de 1978 

(ACM70-172-T2-117) 
Alçat i planta del mas Vallmajor de Dosrius. 


