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Propietats de vilatans de Piera
Finals s. XVIII i principis del s. XIX

Informació estreta d'un llibre de registres d'en Mariano Cases i Boldú, notari de Piera, amb anotacions d'en Mariano Abella, notari de Villafranca, 

d'en Josef Torrella, notari de Terrassa, d'en Josef Busquets, notari de Tarragona, i d'en Agustí Alegret, notari de Piera. (Document que fou propietat 

d'en Pau Mora i Viladoms (1758-1843), procurador del Mtir de Pedralbes - Fons documental de la família Mirallas-Vilaseca)

Id

El procurador 
de l'Abadessa 
del Mtir. de 
Pedralbes

Estableix a Francesc Serena, albeitar de 
Piera, una peça campa de cinc jornals de 
mules, situada en el seu terme i partida 
"Casanovas". Es té per la mateixa Abadessa i 
Reial Mtir. de Pedralbes. Cens irredimible de 
3 gallines. Entrada 1930 llliures.

Piera 05/06/1799142

Almirall Pau de la 
Plassa i Fca 
Almirall i Martí 
(consorts) i 
Pau (fill)

Permuten i en part venen una casa amb el 
seu tancat a la Plassa de Piera a favor de 
Salvador Martí, pagès de Piera. Alou pel 
Mtir. de Pedralbes. I Salvador permuta als 
Almirall una altra casa, sita al Capcarrer, alou 
de la Rectoria. Signen àpoca 350ll.

Piera Pagesos 12/01/1804218

Almirall Pau, 
Francesca i 
Pau Almirall i 
Martí 
(consorts i fill)

Venen a Francesc Serralta i Jaume Simon, 
sastres de Piera, tot el dret de "quitar", un 
tros de terra, parts de vi, barema i d'altres 
fruits en virtut de la concessió a rabassa 
morta de 2 jornals de bous, terme de Piera i 
partida del "Rieral". Preu 100ll.

Piera Pagesos 25/03/1805230

Almirall Pau i 
Francesca 
(consorts)

Estableixen a primers ceps a Francesc 
Serralta i Jaume Simón, sastres de Piera, una 
peça campa de dos jornals de bous, situada 
en el seu terme i partida del "Rieral". Alou 
del Mtir. de Pedralbes.

Piera Pagesos 14/03/1798Martí130

Almirall Pau de la 
Plassa i 
Francesca 
Martí 
(consorts)

Venen "alquitar" a Bonifaci Fábregas, 
espardenyer de Piera, i al seu fill Josef una 
peça part vinya junt amb les parts que els hi 
corresponen a Joan Borrull de dos jornals, 
terme de Piera i partida de la "Muntanya" o 
"Coll del Bosch". Preu 80ll.

Piera Pagesos 11/03/1800Martí162

Almirall Pau i 
Francesca 
(consorts)

Venen a Josef Rafecas, pagès de Piera, una 
peça campa de dos jornals de mules, situada 
en el seu terme i partida del "Rieral". Alou 
de Pedralbes. Preu 400 lliures.

Piera Pagesos 02/09/1800Martí169

Almirall Pau Ven a Joseph Coll, pagès de Piera, un tros de 
terra d'ample 25 pams i de llarg 100, situada 
en aquesta Vila i partida del "Castellet". En 
alou de la Parròquia de Piera. Preu 75 lliures.

Piera Comerciant 01/11/1796Porta97

Almirall Pau Ven a Joseph Robert, terrisser de Piera, un 
tros de terra de tres quartans de  jornal 
d'home, situada en el seu terme i partida 
dels "Calciners". En alou de la Parròquia de 
Piera. Preu 50 lliures.

Piera Comerciant 01/11/1796Porta98

Almirall Pau Ven a Joan Robertmajor, terrisser de Piera, 
un tros de terra, situada en el seu terme i 
partida del "Castellet" i un altre de 41 pams 
d'ample i de llarg 84 en la mateixa partida. 
En alou del Mtir. de Pedralbes. Preu 180 
lliures.

Piera Comerciant 01/11/1796Porta96
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Propietats de vilatans de Piera
Finals s. XVIII i principis del s. XIX

Informació estreta d'un llibre de registres d'en Mariano Cases i Boldú, notari de Piera, amb anotacions d'en Mariano Abella, notari de Villafranca, 

d'en Josef Torrella, notari de Terrassa, d'en Josef Busquets, notari de Tarragona, i d'en Agustí Alegret, notari de Piera. (Document que fou propietat 

d'en Pau Mora i Viladoms (1758-1843), procurador del Mtir de Pedralbes - Fons documental de la família Mirallas-Vilaseca)

Id

Almirall Pau Ven a Joan Robert, terrisser de Piera, una 
peça de terra d'ample 80 pams i de llarg fins 
a arribar a la Barraca, situada en el seu 
terme i partida del "Castellet". En alou del 
Mtir. de Pedralbes. Preu 70 lliures.

Piera Comerciant 22/11/1796Porta102

Almirall Pau Estableix a primers ceps a Jaume Domènech, 
paleta de Piera, una peça de dos jornals de 
bous, situada en el seu terme i partida del 
"Rieral". En alou del Mtir. de Pedralbes.

Piera Comerciant 01/01/1797Porta105

Almirall Pau Estableix a primers ceps a Joseph Bosch, 
pagès de Piera, una peça campa de dos 
jornals i mig de mules, situada el mateix 
terme i partida del "Rieral". Es té en alou pel 
Mtir. de Pedralbes.

Piera Comerciant 08/01/1797Porta108

Almirall Pau Estableix a rabassa morta a Jaume Bigas, 
pagès de Piera, un camp de dos jornals de 
bous, situat en el seu terme i en el "Rieral". 
Alou del Mtir. de Pedralbes.

Piera Comerciant 13/04/1797Porta117

Almirall Pau Concedeix a parts a Agustí Bosch, pagès de 
Piera, una peça de vinya de 40 jornals de 
cavar, situada en el seu terme i partida 
"Vinya Vella". Es té en alou pel Reial Mtir. de 
Pedralbes.

Piera Comerciant 08/07/1798Porta132

Almirall Pau Concedeix a parts a Josef Valls, pagès de 
Piera, un tros de vinya de nou jornals de 
cavar, situada al mateix terme i partida de la 
"Grua"; un altre tros de vinya, situada en el 
terme i partida "lo Cirers". Es té en alou pel 
Reial Mtir. de Pedralbes.

Piera Comerciant 21/12/1800Porta178

Amat Benito i Pau 
(pare i fill)

Venen a Vicenç Petit, comerciant de Piera, 
els drets i treballs d'una vinya que a rabassa 
morta posseïa en el seu terme i partida 
"Ventallols". Alou del Mtir.de Pedralbes. 
Preu 120 lliures.

Piera Pagesos 12/01/1800159

Amat i 
Madrona 
Mora 
(consorts) i 
Joan Mora

Francesc Venen a Joan Mata de la Clota, pagès del 
Piera, la plantada, drets i treballs fets en 
aquesta vinya partida de "Comallongas" de 
pertinences de l'Heretat d'en (Can) Mata de 
30 jornals de cavar.  En alou del Mtir. de 
Pedralbes. Preu 165 lliures.

Piera Pagesos 29/05/179672

Balíu Pere Adquireix de Mariano Ignacio de Pons i 
Sastre de Piera unes cases situades al C/ de 
la Muralla, on hi ha un Meson anomenat 
d'en "Font" o de "Les Voltes" pel 3% de la 
quantitat del preu pactat (entrada 400 
lliures).

Igualada Curtidor 02/08/179419
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Propietats de vilatans de Piera
Finals s. XVIII i principis del s. XIX

Informació estreta d'un llibre de registres d'en Mariano Cases i Boldú, notari de Piera, amb anotacions d'en Mariano Abella, notari de Villafranca, 

d'en Josef Torrella, notari de Terrassa, d'en Josef Busquets, notari de Tarragona, i d'en Agustí Alegret, notari de Piera. (Document que fou propietat 

d'en Pau Mora i Viladoms (1758-1843), procurador del Mtir de Pedralbes - Fons documental de la família Mirallas-Vilaseca)

Id

Basachs Joseph Venen a Salvador Martí i Fuster, pagès de 
Piera, una peça campa de dos jornals de 
mules, situada en el seu terme i partida de la 
Grua. Alou del Mtir. de Pedralbes. Preu 675 
lliures.

Veïns de 
Barcelona

Procurador de 
Rita Vidal i 
Parramon i 
Ramon Vidal

12/05/1798131

Batlle Pere Ven "alquitar" a Pau Isart, pagès de Piera, 
dos trossos de terra horta, situada en el seu 
terme i partida de "Les Valls". Es té en alou 
pel Mtir. de Pedralbes. Preu 100 lliures.

Piera Pagès 18/03/1797112

Batlle Pere Ven junt amb la seva filla Theresa Llopart i 
Batlle a Joseph Poch de St. Christoval, pagès 
de Piera, una peça part bosca, vinya i part 
conreu de 3 jornals de mules, situada en el 
seu terme i partida de la "Muntanya de 
Rius". Alou de Pedralbes. Preu 350ll.

Piera Pagès 03/11/1799146

Batlle Pere i 
Theresa 
Llopart i Batlle 
(pare i filla)

Venen a Félix Passarell, forner de Piera, 
aquella peça campa i vinya de tres jornals de 
mules, situada en el seu terme i partida del 
"Rieral". Alou de Pedralbes. Preu 387 lliures.

Piera Pagès 28/03/1801184

Batlle Pere i 
Theresa 
Llopart i Batlle 
(pare i filla)

Venen a Joseph Raspall, sastre de Piera, tres 
feixes de terra hortives, situades en el seu 
terme i partida de les "Valls". Alou de 
Pedralbes. Preu 240 lliures.

Piera Pagès 15/03/1802197

Bobés Pau Ven a Félix Passarell, forner de Piera, una 
peça herma de tres jornals de bous, situada 
en el seu terme de Piera i partida "Falgarà". 
Alou de Pedralbes. Preu 150 lliures.

Masquefa Pagès 13/05/1804219

Boix Francesc Ven a Salvador Ferrery Ferrer, pagès de 
Piera, una peça part camp amb oliveres, part 
bosc, part vinya i part horta de deu jornals 
de mules, situada al terme de Piera partida 
la "Fonolleda". Senyoria del Mtir. de 
Pedralbes. Preu 725 lliures.

Berga Traginer 08/11/1795Bou51

Boldú Josef i Pau 
(pare i fill)

Venen a Pere Sabater i Castells, pagès de 
Piera, un hort tancat amb aigua per regar, 
situat en el Raval Inferior d'aquesta Vila. 
Reial Mtir. de Pedralbes. Preu 500 lliures.

Piera 26/02/179653

Boldú Josef Concedeix a parts a Francesc Vidal de Piera 
una peça campa i vinya amb 140 oliveres de 
cincs jornals de bous, situada en el seu 
terme i partida el "Rieral". Alou de Pedralbes.

Piera 27/03/1801183
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Propietats de vilatans de Piera
Finals s. XVIII i principis del s. XIX

Informació estreta d'un llibre de registres d'en Mariano Cases i Boldú, notari de Piera, amb anotacions d'en Mariano Abella, notari de Villafranca, 

d'en Josef Torrella, notari de Terrassa, d'en Josef Busquets, notari de Tarragona, i d'en Agustí Alegret, notari de Piera. (Document que fou propietat 

d'en Pau Mora i Viladoms (1758-1843), procurador del Mtir de Pedralbes - Fons documental de la família Mirallas-Vilaseca)

Id

Boldú Josef Concedeix a rabassa morta a Jaume Martí, 
pagès de Piera, una peça campa i vinya de 
cinc jornals de bous, situada en el seu terme 
i partida del "Rieral". Alou de Pedralbes.

Piera 01/11/1801192

Boloix Josef Ven "alquitar" a Joan Valls, pagès de Pierola, 
una peça campa de dos jornals de bous, 
situada en el terme de Piera i partida del 
"Rieral". Alou de Pedralbes. Preu 100 lliures.

Piera Teixidor 03/11/1799145

Bonastre Pau Ven a Pau Ferrer, pagès de Piera, la 
plantada, danys i treballs fets en aquella 
peça a rabassa morta en el terme de Piera i 
partida "Lo Pla de la Torre" de l'Heretat de la 
Torre de Valencià, d'un jornal de mules. 
Senyoria Mtir. Pedralbes. Preu 200ll.

Masquefa Fuster 01/11/1795Canals52

Borrull Joan Ven "alquitar a Josef Vidal, vidrier de Piera, 
la mitad de la plantada, des del camí fins a la 
peça de terra d'Antoni Vidal, part de la vinya 
plantada a rabassa morta en la "Muntanya" 
o "Coll del Bosch" són terres de Pau i 
Francesca Almirall. Preu 100ll.

Piera Pagès 23/04/1800166

Bosch Jaume Pere Carreres, procurador de Bonaventura 
Viala, notari de Tàrrega, li concedeix a parts 
una peça de terra herma d'un jornal i mig de 
mules en el terme de Piera i propietat de 
l'Heretat Aguilera.

Piera 03/02/179543

Bover Joan i Pau 
(pare i fill)

Venen a Vicenç Monner, pagès de Piera, un 
pati, situat en la mateixa Vila i Raval Inferior 
i partida de la "Serra". Alou del Mtir. de 
Pedralbes. Preu 150 lliures.

Piera Pagesos 26/03/1797113

Bros Josef i Miquel 
(pare i fill)

Venen a Josef Esteve, pagès d'Hortons, la 
plantada, drets i treballs, que tenen fets en 
aquella peça, situada en el terme i partida 
de Piera, alsina d'un jornal i mig de mules. 
En alou del Mtir. de Pedralbes. Preu 257 
lliures.

Masquefa Pagesos 30/06/1799143

Bros Pau Ven a Miquel Bou, pagès del Mas (Manso) 
Figueras de Piera, tota la plantació, drets i 
treballs en aquella vinya, terme de Piera i de 
pertinences del Mas (Manso) de la Casa 
Blanca. Alou de Pedralbes o per la Rectoria 
de St. Jaume Ses Oliveres. Preu 80ll.

Masquefa Pagès 25/01/1801180

Calix Joan Ven "alquitar" a Joan Rovira del seu terme 
un apartament de casa, que conté el segon 
pis de la casa, que posseia a Piera i Raval 
Superior. En alou del Mtir. de Pedralbes. 
Preu 40 lliures.

Piera Pagès 15/05/1799141
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Propietats de vilatans de Piera
Finals s. XVIII i principis del s. XIX

Informació estreta d'un llibre de registres d'en Mariano Cases i Boldú, notari de Piera, amb anotacions d'en Mariano Abella, notari de Villafranca, 

d'en Josef Torrella, notari de Terrassa, d'en Josef Busquets, notari de Tarragona, i d'en Agustí Alegret, notari de Piera. (Document que fou propietat 

d'en Pau Mora i Viladoms (1758-1843), procurador del Mtir de Pedralbes - Fons documental de la família Mirallas-Vilaseca)

Id

Carcassona Miquel Davant not. Mariano Abella de Villafranca, 
ven a Joan Boves de Masquefa, totes les 
millores i drets en peça de terra major part 
vinya i resta plantar a rabassa morta a 
Magdalena i Pere Mir St. Sadurní, terme 
Piera i partida Mas "Marquetas". Preu 150ll.

Masquefa Pagès 18/02/1801181

Carreras Pere (cont.3) Permuta a Francesc Solà i Rovira, 
pagès de Piera, tota aquella peça de terra 
bosca de 50 jornals, terme de Pierola, 
anomenada "el bosque negro"; i aquella 
peça vinya anomenada el Mas (Manso) 
Andreu de deu jornals, terme de Pierola:

Pierola Pagès 14/11/1800175

Carreras Pere (cont.5) ... i aquestes dues finques es tenen 
pel Reial Mtir. de Pedralbes. Confesa 
Francesc Solà i Rovira haber rebut de Pere 
Carreras 2500 lliures pel major valor de les 
seves terres.

Pierola Pagès 14/11/1800177

Carreras Pere (cont.4) ... les tres peces es tenen per D. 
Ramon de Dalmases. I tota aquella altra 
vinya anomenada "Fullazera" de vuit jornals, 
terme de Pierola; i finalment tota aquella 
casa amb sortida, terme de Piera i en el lloc 
de la "Estela"...

Pierola Pagès 14/11/1800176

Casanovas Miquel Compra a Miquel Margarit i Magdalena 
Pagès (Margarit), matrimoni, una peça de 
camp amb oliveres d'un jornal i mig de 
mules en el terme de Piera i partida de 
"Rovira d'en Massaguer" per 300 lliures.

Piera Pagès 20/01/179542

Cases Mariano Ven a Salvador Farré, teixidor de lli de Piera, 
una vinya situada al terme de Piera i partida 
anomenada "Lo Collet" per 57 lliures i 10 
sous.

Piera Notari 24/01/1794Boldú9

Castells Isidre Ven a Mariano Ignacio de Pons i Sastre de 
Piera tots els drets i accions en aquella peça 
de terra amb oliveres, campa, plana i 
muntanyosa de vinya plantada de tres 
jornals de mules, terme de Piera i partida de 
la "Muntanya" a rabassa morta. Preu 40ll.

Piera Pagès 29/05/1802199

Castellví Joseph i 
Josepha 
(consorts)

Venen a Joseph Fàbregas, espardenyer de 
Piera, una peça herma d'un jornal i mig de 
mules, situada en el seu terme i partida de la 
"Muntanya". Alou de Pedralbes. Preu 65 
lliures.

Piera 21/03/1802198

Cerdà Josef i 
Francesca 
(consorts)

Venen "alquitar" a Mariàngela Serra, 
cunyada i germana, una peça campa, situada 
en el seu terme i partida "Casanovas" d'una 
quartera de llavor. Alou de Pedralbes. Preu 
50 lliures.

Piera Pagesos 22/05/1800Serra167
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Propietats de vilatans de Piera
Finals s. XVIII i principis del s. XIX

Informació estreta d'un llibre de registres d'en Mariano Cases i Boldú, notari de Piera, amb anotacions d'en Mariano Abella, notari de Villafranca, 

d'en Josef Torrella, notari de Terrassa, d'en Josef Busquets, notari de Tarragona, i d'en Agustí Alegret, notari de Piera. (Document que fou propietat 

d'en Pau Mora i Viladoms (1758-1843), procurador del Mtir de Pedralbes - Fons documental de la família Mirallas-Vilaseca)

Id

Claramunt Antoni i 
Antonia 
Claramunt i 
Vendrell 
(consorts)

... i Joan Boxo i Vendrell, teixidor de lli de 
Piera, empenyoren a Joan Jorba, pagès de 
Piera, aquella casa situada en aquesta Vila i 
"Plassa el Arrabal". Alou de Pedralbes. Preu 
150 lliures.

Piera Paraire (pelaÿre) 27/04/1802Font202

Claramunt Antoni i 
Antonia 
Claramunt i 
Vendrell 
(abans Boxo)

... i Joan Boxo i Vendrell, teixidor de lli de la 
Vila de Piera, venen a Jaume Rius de 
Vallbona una peça bosquina de dos jornals 
de mules, situada en el seu terme i partida 
"Comallonguas". En té en alou pel Mtir. de 
Pedralbes. Preu 275 lliures.

Piera Paraire (pelaÿre) 21/12/1803Font217

Codorníu Antoni 
(clergue) i 
Ignasi (pagès)

Venen a Pau Ros, pagès de Piera, una caseta 
amb la seva sortida, situada en aquesta Vila i 
carrer de l'Hospital. En alou del Mtir. de 
Pedralbes. Preu 175 lliures.

Piera Prevere 06/06/1797107

Colomer Francesc Ven "alquitar" a Joseph Pujol i Sanjoan, 
pagès de Piera, la meitat d'una vinya a la 
part de Casa Sagristà, des d'un torrent fins a 
la serra, situada en el terme de Piera i 
partida de la "Muntanya". En alou del Mtir. 
de Pedralbes. Preu 125 lliures.

Piera Pagès 12/01/17943

Colomer Jaume Ven a Jaume Simón, sastre i veí de Piera, una 
casa situada en ella amb una sortida pel 
darrere (retro) en el Carrer del Capcarrer. Es 
té en alou per la Rectoria i pel Mtir. de 
Nostra Sra. de Pedralbes. Preu 800 lliures.

Piera Sastre 23/02/1800161

Colomer Sadurnín i 
Manuela 
Parera 
(consorts)

Venen "alquitar" a Joan Jorba, pagès de 
Piera, una casa, situada a la mateixa Vila i 
carrer de la Verge Maria. Es té en alou pel 
Mtir. de Pedralbes. Preu 350 lliures.

Piera 20/01/1797Semulero109

Colomer Sadurnín Ven "alquitar" a Joseph Poch de St. 
Christoval, pagès de Piera, una vinya de dos 
jornals de mules, situada en el mateiix terme 
i partida de la "Muntanya". Es té en alou pel 
Mtir. de Pedralbes. Preu 225 lliures.

Piera 30/03/1797Semulero116

Colomer Saturnino i 
Manuela 
Parera 
(consorts)

Venen a en Mariano Ignacio de Pons i Sastre 
de Piera, tota aquella peça campa amb 
oliveres plantada d'un jornal de bous, 
situada en el terme de Piera i partida del 
"Rieral". Alou de Pedralbes. Preu 400 lliures.

Piera 11/06/1801Semulero188

Colomer Saturnino i 
Manuela 
Parera 
(consorts)

Venen a Joseph Poch de St. Christoval, pagès 
de Piera, una peça, vinya, herma i bosc de sis 
jornals de mules, situada en el seu terme i 
partida la "Paguntera". Alou de Pedralbes. 
Preu 700 lliures.

Piera 11/06/1801Semulero187
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Propietats de vilatans de Piera
Finals s. XVIII i principis del s. XIX

Informació estreta d'un llibre de registres d'en Mariano Cases i Boldú, notari de Piera, amb anotacions d'en Mariano Abella, notari de Villafranca, 

d'en Josef Torrella, notari de Terrassa, d'en Josef Busquets, notari de Tarragona, i d'en Agustí Alegret, notari de Piera. (Document que fou propietat 

d'en Pau Mora i Viladoms (1758-1843), procurador del Mtir de Pedralbes - Fons documental de la família Mirallas-Vilaseca)

Id

Crexell Felix Ven a Joseph Ribes Esbert, paperer de El 
Bedorc, tot el sol o tros de terra d'ample 37 
pams i de llarg fins a unes parets per edificar 
una casa, terme de Piera i partida "Pla del 
Bedorch".

Cabrera Pagès 02/11/179432

de Bas Joan Estableix a Pau Isart, hostaler de Piera, la 
Casa Gran de la Plaça Major; una altra caseta 
annexa a la Gran i finalment les sortides a 
l'altre part del Carreró davant d'aquetes 
cases. Mtir. de Pedralbes. Cens 45ll. per St. 
Joan de juny. Entrada 950ll.

Capellades 26/03/1802196

de Pons Mariano 
Ignacio

Estableix a Pere Balíu, curtidor d'Igualada, 
unes cases situades al C/ de la Muralla, on hi 
ha un Meson anomenat d'en "Font" o de 
"Les Voltes" pel 3% de la quantitat del preu 
pactat (entrada 400 lliures).

Domiciliat a 
Barcelona

02/08/1794Sastre18

de Pons Mariano 
Ignacio

Concedeix a primers ceps a Francesc Jorba, 
pagès de Piera, una peça de dos jornals de 
mules, situada al terme de Piera i partida 
"Samuntà". En alou del Mtir. de Pedralbes.

Domiciliat a 
Barcelona

27/03/1796Sastre57

de Pons Mariano 
Ignacio

Concedeix a rabassa morta a Jaume Font, 
cisteller de Piera, una peça de vinya 
plantada, situada en el seu terme i partida 
"Samuntà". En alou del Mtir. de Pedralbes.

Domiciliat a 
Barcelona

27/03/1796Sastre58

de Pons Mariano 
Ignacio

Concedeix a rabassa morta a Pere Batlle, 
pagès de Piera, una peça de vinya plantada 
de dos jornals de mules de pertinences del 
Mas Marquet, situat en el mateix terme. En 
alou del Mtir. de Pedralbes.

Domiciliat a 
Barcelona

28/03/1796Sastre59

de Pons Mariano 
Ignacio

Concedeix a rabassa morta a Isidre Grífol 
(Almirall), terrisser de Piera, una peça de 
terra de vinya plantada de dos jornals de 
mules, situada al terme de Piera i de 
pertinences del Mas Marquet. En alou del 
Mtir. de Pedralbes.

Domiciliat a 
Barcelona

28/03/1796Sastre60

de Pons Mariano 
Ignacio

Concedeix una altra rabassa a Josep Serra, 
ferrer de Piera, una peça de terra de vinya 
plantada d'un jornal de mules, situada en el 
seu terme i partida "Falgarà". En alou del 
Mir. de Pedralbes.

Domiciliat a 
Barcelona

24/04/1796Sastre65

de Pons Mariano 
Ignacio

Concedeix a primers ceps a Isidre Castell, 
pagès de Piera, una peça de terra amb 
oliveres de tres jornals de mules, situada al 
mateix terme i partida de la "Muntanya" de 
pertinences de l'Heretat de Casa Rius. En 
alou del Mtir. de Pedralbes.

Domiciliat a 
Barcelona

24/04/1796Sastre63
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de Pons Mariano 
Ignacio

Concedeix una altra rabassa a Theresa 
Tarrida i Pagès, vídua de Piera, d'una peça 
de terra de vinya plantada, situada al terme 
de Piera i partida Vall de Vormer. En alou del 
Mtir. de Pedralbes.

Domiciliat a 
Barcelona

24/04/1796Sastre64

de Pons L'apoderat 
d'en Mariano 
Ignacio

Una altra rabassa morta a Joseph Guixà, 
pagès de Piera, una peça bosca d'un jornal i 
mig de mules, situada en el seu terme i 
partida de la "Muntanya". En alou del Mtir. 
de Pedralbes.

Piera 04/09/1796Sastre92

de Pons L'apoderat 
d'en Mariano 
Ignacio

Concedeix a rabassa morta a Antoni 
Monbert, fuster de Piera, una peça de terra 
bosc d'un jornal i mig, situada al terme de 
Piera i partida de la "Muntanya". En alou del 
Mtir. de Pedralbes.

Piera 04/09/1796Sastre91

de Pons L'apoderat 
d'en Mariano 
Ignacio

Estableix a rabassa morta a Joan Soler, pagès 
de Piera, una peça vinya d'un jornal, situada 
en el seu terme i partida del "Busquet". En 
alou del Mtir. de Pedralbes.

Piera 20/11/1796Sastre100

de Pons L'apoderat 
d'en Mariano 
Ignacio

Concedeix a Isidre Grifol, terriser de Piera, 
una peça de vinya d'un jornal de mules, 
situada en el seu terme i partida de "Font de 
Clergues". En alou del Mtir. de Pedralbes.

Piera 20/11/1796Sastre101

de Pons El procurador 
d'en Mariano 
Ignacio

Estableix a primers ceps a Salvador Escayol, 
serrafero (serraller?) de Piera, una peça 
herma d'un jornal i mig de mules, situada en 
el seu terme i partida "Les Feixes de 
Samuntà". En alou del Mtir. de Pedralbes.

Piera 12/02/1797Sastre111

de Pons Mariano 
Ignacio

Estableix a Isidre Fàbregas, terrisser de 
Piera, una peça herma i campa de dos 
jornals de bous, situada en el seu terme i 
partida "Clot de Torrados". En alou del Mtir. 
de Pedralbes. Cens redimible a l'Est. 12 
lliures.

Piera 06/10/1797Sastre120

de Pons El procurador 
d'en Mariano 
Ignacio

Concedeix a parts a Joseph Guixà, pagès del 
terme de Piera, una peça herma de dos 
jornals de mules, situada en el seu terme de 
pertinences del Mas (Manso) Companys o 
Rius. En alou del Mtir. de Pedralbes.

Piera 01/12/1797Sastre123

de Pons El procurador 
d'en Mariano 
Ignacio

Una altra concessió a Francesc Fuster, pagès 
de Piera, una peça de terra herma de dos 
jornals de mules, situada en el seu terme i 
partida de la "Muntanya". En alou del Mtir. 
de Pedralbes.

Piera 03/12/1797Sastre125
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de Pons El procurador 
d'en Mariano 
Ignacio

Una altra concessió a Jaume Figueras, 
cisteller de Piera, d'una peça herma de dos 
jornals de mules, situada en el seu terme i 
partida de la "Muntanya"; i en alou del Mtir. 
de Pedralbes.

Piera 03/12/1797Sastre124

de Pons El procurador 
de Joan 
Francesc 
Xavier

Estableix a rabassa morta a Jaume Martí, 
pagès de Piera, una peça herma de dos 
jornals dee mules, situada en el seu terme 
de pertinences de l'Heretat de la Costa. Alou 
de Pedralbes.

Piera 18/04/1803Sastre214

de Pons El procurador 
de Joan 
Francesc 
Xavier

Estableix una altra rabassa morta a Joseph 
Castells, pagès de Piera, una peça herma de 
dos jornals de mules, situada en el seu 
terme de pertinences de l'Heretat de la 
Costa. Alou de Pedralbes.

Piera 18/04/1803Sastre215

Domènech Antoni Ven a Josef Ferrer de Piera tota la plantació, 
drets i treballs en aquella peça vinya que a 
rabassa morta té en el seu terme i partida la 
Creu de Portell de l'Heretat del Bonastre dels 
Torrents d'un jornal i mig de mules. Alou de 
Pedralbes. Preu 75ll.

Piera Pagès 13/04/1801185

Domènech Antoni Ven a Francesc Ferrer, boter (cubero) de 
Piera, la plantada, drets i treballs, que té fets 
en aquella vinya, que a rabassa morta té en 
el seu terme i partida la "Farrana", 
pertinences terres de Bartholomé Casadevall 
d'un jornal i mig de bous. Preu 80ll.

Piera Pagès 15/03/1805229

Domènech Madrona i 
Antoni (mare i 
fill)

Ven "alquitar" a Ramon Ferrer, pagès de 
Piera, un tros de terra o part de la plantada 
de vinya d'un jornal de bous, situada en el 
seu terme i partida de "Ferrana". En alou del 
Mtir. de Pedralbes. Preu 90 lliures.

Piera 27/11/1796Vilarrubias103

Escofet Ignacia Vídua de Piera estableix a primers ceps 
(rabassa morta) a Jaume Domenech, paleta 
de Piera, una peça de vinya de 9 jornals de 
cavar, situada al terme i partida "Xuriguera". 
En alou del Mtir. de Pedralbes.

Piera 23/08/179550

Escofet Joseph Ven a Joseph Codorníu, pagès de Piera, una 
Era amb una porció de terra a ella contigua, 
situada a Piera a prop de l'Escola. Es té en 
alou pel Mtir. de Pedralbes. Preu 180 lliures.

Piera Pagès 02/07/1797119

Escofet Joseph Estableix a Antoni Vidal, caporal de 
l'esquadra de Piera, un tros de terra herma, 
situada en aquesta Vila a prop del Portal del 
Romenyà. Alou de Pedralbes. L'adquisidor 
haurà de pestar anualment a l'Estab. i el 
cesns redimible 12 lliures de pensió.

Piera Pagès 28/12/1804Romenyà224
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Estalella Onofre Prord del RD Cristoval Garriga Pvre de Piera 
reven a Carlos i Theresa Tarrida i Pagès, 
consorts de Piera, una peça de terra campa 
amb oliveres i part herma de 8,5 jornals de 
nules, partida de la "Carral". Preu 435ll 6s 
11d. Alou Mtir Pedralbes.

Piera Procurador 28/07/179549

Estalella Onofre Estableix a Joan Bonastre i Canals del Mas 
(Manso) Pujó, pagès de Piera, una peça de 
terra amb algunes oliveres, part campa i part 
bosca de dos jornals i mig de mules, situada 
en el seu terme i partida de la "Muntanya". 
En alou del Mtir. de Pedralbes.

Piera Procurador de 
Mariano Ig. de 
Pons i Sastre

21/08/179678

Estalella Onofre Estableix a primers ceps a Josep Barata 
Cillero de Piera una peça campa i bosca d'un 
jornal i mig de mules, situada al mateix 
terme i partida. En alou del Mtir. de 
Pedralbes.

Piera Procurador de 
Mariano Ig. de 
Pons i Sastre

21/08/179680

Estalella Onofre Estableix a Josep Castells, pagès de Piera, 
una peça de terra amb la seva casa i corral 
de set jornals de mules, situada en el seu 
terme i partida de la "Muntanya". En alou 
del Mtir. de Pedralbes.

Piera Procurador de 
Mariano Ig. de 
Pons i Sastre

21/08/179681

Estalella Onofre Estableix a Felix Canals, pagès de Piera, a 
primers ceps una peça de bosc d'un jornal de 
mules, situada en el seu terme i partida de la 
"Muntanya". En alou del Mtir. de Pedralbes.

Piera Procurador de 
Mariano Ig. de 
Pons i Sastre

21/08/179677

Estalella Onofre Estableix a Josep Serra, terrisser de Piera, 
una peça bosca d'un jornal demules, situada 
en el seu terme i partida de la "Muntanya". 
En alou del Mtir. de Pedralbes.

Piera Procurador de 
Mariano Ig. de 
Pons i Sastre

21/08/179679

Estalella Onofre Concedeix a primers ceps a Ramon Castells, 
pagès de Piera, una peça de terra bosca d'un 
jornal de mules, situada en el seu terme i 
partida de la "Muntanya". En alou del Mtir. 
de Pedralbes.

Piera Procurador de 
Mariano Ig. de 
Pons i Sastre

21/08/179682

Estalella Onofre Concedeix una altra rabassa a Francesc 
Notó, pagès de Piera, una peça de terra 
bosca d'un jornal i mig de mules, situada en 
el seu terme i partida de la "Muntanya". En 
alou del Mtir. de Pedralbes.

Piera Procurador de 
Mariano Ig. de 
Pons i Sastre

21/08/179683

Estalella Onofre Concedeix una altra rabassa a Miquel 
Casanovas, pagès de Piera, una peça de tres 
jornals de mules, situada al mateix terme i 
partida. En alou del Mtir. de Pedralbes.

Piera Procurador de 
Mariano Ig. de 
Pons i Sastre

21/08/179684
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Estalella Onofre Concedeix una altra rabassa a Pau Musardó, 
pagès de Piera, una peça de dos jornals de 
mules, situada al mateix terme i partida. En 
alou del Mtir. de Pedralbes.

Piera Procurador de 
Mariano Ig. de 
Pons i Sastre

21/08/179685

Estalella Onofre Concedeix una altra rabassa a Pau Solana, 
pagès de Piera, una peça bosca d'un jornal i 
mig de mules, situada al mateix terme i 
partida. En alou del Mtir. de Pedralbes.

Piera Procurador de 
Mariano Ig. de 
Pons i Sastre

21/08/179686

Estalella Onofre Concedeix una altra rabassa a Francesc 
Castells, pagès de Piera, una peça de terra 
bosca d'un jornal de mules, situada en el seu 
terme i partida de la "Muntanya". En alou 
del Mtir. de Pedralbes.

Piera Procurador de 
Mariano Ig. de 
Pons i Sastre

21/08/179687

Esteve José Ven a Josef Jorba i Vendrell de Piera una 
casa amb sortida pel darrere (retro), situada 
a la mateixa Vila, sota la "Riba". Alou de 
Pedralbes, al cens de 3 sous 9 diners. Preu 
180 lliures.

Piera Terrisser 31/12/1802213

Estrada Pere Bonaventura Viala li estableix una peça de 
terrra de bosc de dos jornals de mules en el 
terme de Piera a l'Heretat de Ca n'Aguilera.

Piera Pagès 30/08/179425

Estrada Pere Ven a Joseph Ros, comerciant de Piera, tots 
els drets i treballs que té i li corresponen en 
aquella part de plantada de vinya, situada en 
el seu terme i partida "La mena", concedeix 
a rabassa morta Manel Codorníu, cirurgià. 
Alou de Pedralbes. Preu 90ll.

Piera Pagès 10/11/1799147

Fábregas Isidre Es concedida a parts per Buenaventura Viala 
i Aguilera, notari de Tàrrega, una peça de 
terra herma i bosc de dos jornals de mules 
en el terme de Piera i partida de 
"Puigdemuiga".

Piera Serraller 29/08/179421

Farré Salvador Compra a Mariano Cases, notari, una vinya 
situada al terme de Piera y partida 
anomenada "Lo Collet" per 57 lliures i 10 
sous.

Piera Teixidor de lli 28/11/190410

Feixas Antoni Ven a Francesc Rovira, boticari de Piera, tota 
la plantada que a rabassa morta té en el seu 
terme i partida del "Coll del Bosch" de deu 
jornals de cavar. Alou del Mtir. de Pedralbes. 
Preu 52 lliures.

Piera Pagès 07/09/1800171
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Ferrer Ramon Compra a Josef Pagès, pagès de Piera, una 
peça de terra campa i herma amb alguns 
arbres de tres jornals de bous del terme de 
Piera i partida de "El Rieral" per 250 lliures.

Piera Pagès 19/06/179417

Ferrer Jaume Firma revenda a Cananovas de la mateixa 
peça de terra (un tros de terra campa d'un 
jornal i mig de bous, situada en el seu terme 
i partida del "Rieral". En alou del Mtir. de 
Pedralbes), confessant haber rebut per ella 
112 lliures i 2 sous.

Piera Pagès 29/04/179668

Figueras Jaume Ven a Josef Ribas, pagès de Piera, tots els 
drets i accions que li pertanyen en aquella 
peça herma de dos jornals de mules, situada 
en el seu terme i partida de la "Muntanya". 
En alou del Mtir. de Pedralbes. Preu 11 
lliures 5 sous.

Piera Cisteller 16/01/1799139

Gabarró Joan El procurador d'en Bonaventura Viala li 
concedeix a parts una peça de terra herma 
d'un jornal i mig de mules situada al terme 
de Piera i propietat de l'Heretat Aguilera.

Piera Pagès 03/02/179544

Gabarró Pere El procurador d'en Bonaventura Viala li 
estableix una peça de terra d'un jornal i mig 
de mules, situada al terme de Piera i 
propietat de l'Heretat Aguilera.

Piera Paleta 03/02/179545

Garriga Joan Ven a Joseph Rovira i Mir, pagès de Pierola, 
tot el dret sobre un hort amb aigua per regar 
de mig jornal de bous en el terme de Piera i 
partida de la "Mar de l'Aigua", que en Jordi 
Ginebreda posseïa.

Piera Mestre de 
primeres lletres

28/09/179431

Gavarró Antoni Ven a Pau Ros, pagès de Piera, una casa amb 
sortida pel darrere (retro), situada a la Vila 
de Piera i Carrer de St. Sebastià. Alou de 
Pedralbes. Preu 600 lliures.

St. Pere de 
Riudebitlles

Paperer 11/10/1804222

Ginabreda Jaume Ven a Joan Bonastre de Masquefa la 
plantada, drets i treballs, que té en la vinya a 
rabassa, que té del pare del comprador. Es 
té en alou pel Mtir. de Pedralbes. Preu 160 
lliures.

Barcelona Sabater 18/06/1797118

Gonzàlez Joan Ven "alquitar" a Miquel Casano, pagès de 
Piera, tot el dret de lluir i quitar de Jaume 
Ferrer, pagès de Piera, un tros de terra 
campa d'un jornal i mig de bous, situada a 
Piera i partida del "Rieral". En alou del Mtir. 
de Pedralbes. Preu 195 lliures.

Piera Batxiller en 
Medicina

29/04/179667
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Gonzàlez Joan Ven a Salvador Martí, pagès de Piera, un tros 
de terra campa amb algunes oliveres, 
situada en el seu terme i partida del "Rieral". 
En alou del Mtir. de Pedralbes. Preu 700 
lliures.

Piera Metge 03/08/179676

Gonzàlez Joan Ven "alquitar" a Salvador Martí, pagès de 
Piera, una peça vinya d'un jornal i mig de 
mules, situada en el seu terme i partida del 
"Rieral". Es té en alou pel Reial Mtir. de 
Pedralbes. Preu 300 lliures.

Piera Metge 25/12/1797127

Guixà Jaume Jaume Guxà signa un debitori amb Jaume i 
Pere Torras (fill) de 280 lliures. En el cas de 
no cobrarles dins de 6 anys li vendran una 
vinya i els seus drets de 2 jornals de mules 
situada terme de Piera i partida "Ventallols".

Pierola Pagès 19/01/17947

Guixà Josef Ven a Francesc Jorn, pagès del terme de 
Piera, els drets i treballs que té fets en 
aquella meitat de terra herma de dos jornals 
de mules, situada al mateix terme i de 
pertinences de Casa Rius. Alou de Pedralbes. 
Preu 45 lliures.

El Bedorc 
(Piera)

Pagès 21/01/1800160

Julià Joseph El procurador Bonaventura Viala li concedeix 
a parts una peça de terra herma de dos 
jornals de mules, situada al terme de Piera i 
propietat de l'Heretat i Mas Aguilera.

Piera Paleta 20/12/179434

Julià Antoni El procurador Bonaventura Viala li concedeix 
a parts una peça de terra d'un jornal i mig de 
mules situada al terme de Piera i propietat 
de l'Heretat i Mas Aguilera.

Piera Paleta 20/12/179435

Junyent Joan Bonaventura Viala li concedeix a parts una 
peça de camp i bosc de dos jornals de mules 
en el terme de Piera i partida de 
"Puigdemuiga".

Piera Pagès 29/08/179422

Junyent Pere Bonaventura Viala li estableix a parts una 
peça de bosc en el terme de Piera i partida 
del "Torrent de Nadal" (omiteix l'extensió).

Piera Pagès 30/08/179427

Junyent Jacintho Bonaventura Viala li concedeis a parts una 
peça de bosc de dos jornals de mules en el 
terme de Piera i partida del "Torrent de 
Nadal".

Piera Pagès 30/08/179428
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Informació estreta d'un llibre de registres d'en Mariano Cases i Boldú, notari de Piera, amb anotacions d'en Mariano Abella, notari de Villafranca, 

d'en Josef Torrella, notari de Terrassa, d'en Josef Busquets, notari de Tarragona, i d'en Agustí Alegret, notari de Piera. (Document que fou propietat 

d'en Pau Mora i Viladoms (1758-1843), procurador del Mtir de Pedralbes - Fons documental de la família Mirallas-Vilaseca)

Id

Junyent Joseph Bonaventura Viala li concedeix a parts una 
peça herma i de bosc de tres jornals de 
mules en el terme de Piera i partida del 
"Torrent de Nadal".

Piera Pagès 30/08/179430

Junyent Valentí Bonaventura Viala li estableix una peça de 
bosc de dos jornals de mules en el terme de 
Piera a l'Heretat de Ca n'Aguilera.

Piera Pagès 30/08/179426

Llobet Joseph i 
Francisca 
(consorts)

Venen a Joseph Boldú de Piera una casa, 
situada en ella. Es té en alou pel Reial Mtir. 
de Pedralbes. Preu 353 lliures.

Piera 01/10/1798Serra133

Llorens Jaume i 
Jaume 
Llorens i 
Casals (pare i 
fill)

Venen "alquitar" a Jaume Martí de Piera una 
peça hortiva amb aigua per regar de dos 
quartans de llavor de cànem, situada en el 
seu terme i partida de les "Parelladas". Alou 
de Pedralbes. Preu 90 lliures.

Piera Pagesos 01/08/1804220

Llucià Francesc Ven a Isidre Esteva, pagès de Piera, la 
plantada de vinya, drets i treballs que té de 
la rabassa morta en el mateix terme de 
pertinences del Mas (Manso) de 
"Colldealba" propietat de Pau Boldú d'un 
jornal i mig de mules. Alou de Pedralbes. 
Preu 350ll.

Piera Pagès 22/09/1804221

Llucià i 
Miquel

Antoni Miquel, 
Jaume i 
Càndid

Venen a Josef Respall de Piera una peça 
campa i vinya de tres jornalss de mules, 
situada en el seu terme i partida de la 
"Carral". Alou de Pedralbes. Preu 450 lliures.

Piera 14/11/1802208

Margarit Miquel Compra a Joan Vilamassana tots els drets 
d'un camp i alguns arbres de 3 jornals de 
mules, a Piera i partida de "Rovira d'en 
Massaguer" per 251 lliures. Ven a Miquel 
Casanovas un camp amb oliveres d'1'5 
jornals de mules al mateix lloc per 300 lliures.

Piera Pagès 06/01/179540

Margarit Miquel i la 
seva consort 
Magdalena

Venen a Joseph Poch de St. Christhoval, 
pagès de Piera, una peça de vinya de 30 
jornals de cavar, situada en el seu terme i 
partida de la "Mena" amb les parts de fruits, 
que a rabassa morta té Joan Castells, pagès 
de Piera. Mtir. de Pedralbes. Preu 195ll.

Piera Pagès 03/12/1797126

Margarit Miquel i 
Magdalena 
(consorts)

Permuten a Joan Bonastre i Raventós del 
Mas (Manso) Pujó i en part vendre-li una 
casa amb sortida al C/ de la Verge Maria de 
Piera. I Bonastre li permuta aquella altra 
amb sortida, situada a Piera i Capcarrer. 
Alou de Pedralbes. Rebut de Bonastre 300ll.

Piera 10/04/1803Pagès212
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Propietats de vilatans de Piera
Finals s. XVIII i principis del s. XIX

Informació estreta d'un llibre de registres d'en Mariano Cases i Boldú, notari de Piera, amb anotacions d'en Mariano Abella, notari de Villafranca, 

d'en Josef Torrella, notari de Terrassa, d'en Josef Busquets, notari de Tarragona, i d'en Agustí Alegret, notari de Piera. (Document que fou propietat 

d'en Pau Mora i Viladoms (1758-1843), procurador del Mtir de Pedralbes - Fons documental de la família Mirallas-Vilaseca)

Id

Martí Antoni Joan Vilamassana, pagès de Piera, li 
estableix una peça herma, de bosc i vinya 
vella d'un jornal de bous en el terme de 
Piera i partida del "Mas Gelats". En alou del 
Monestir de Pedralbes. Entrada 30 lliures.

Piera Pagès 01/03/179546

Martorell Joseph, 
Christoval 
Ferrer i 
Gertrudias 
Ferrer i 
Martorell

Venen a Magí Nin, boter (cubero) de Piera, 
una casa amb la seva sortida pel darrere 
(retro), situada a la mateixa Vila i carrer de la 
Verge Maria. Alou de Pedralbes. Preu 300 
lliures.

Piera 25/02/1803209

Mas Christoval i 
Eulàlia 
(consorts)

Cedeixen a Josep Mas de la Masia del terme 
de Piera, un Casal que és a la part de Josep 
Vila junt amb la sortida al recta de l'altre 
casal així del davant com del darrere. Drets 
del Reial Monestir de Pedralbes.

Capellades Fuster 24/04/1796Canals66

Mas Christoval i 
Eulàlia 
(consorts)

Venen un hort amb aigua de dos quartans 
de llavor, situat en el terme de Piera i 
partida de les "Valls" a favor de (es passa per 
alt segurament). En alou del Mtir. de 
Pedralbes. Preu 235 lliures.

Capellades Fuster 01/11/1796Canals95

Mas Josef Igualada Notari 24/01/1794Torelló8

Mata Joseph Antoni 
i Theresa 
Mata i Rigol 
(consorts) i 
Joseph (fill)

Venen "alquitar" a Ramon Sabater una peça 
campa amb 12 figueres i hortet "en sus 
"fines" de dos jornals de bous, situada en el 
seu terme i partida a Vall de Vormer. Alou 
de Pedralbes. Preu 300 lliures.

Piera Pagesos 03/03/1805227

Maza Joseph Concedeix a primers ceps a Joseph Vilarrubí 
de Vallbona una peça herma d'algunes 
oliveres de mig jornal de mules, situada en el 
terme de Piera i partida de "Comallongas". 
Es té en alou pel Mtir. de Pedralbes.

Vallbona Pagès 19/11/1797Respall121

Mills Joan El procurador Bonaventura Viala li concedeix 
a parts una peça de terra herma de dos 
jornals de mules situada al terme de Piera i 
propietat de l'Heretat i Mas Aguilera.

Pierola Pagès 24/12/179437

Mir Magadalena i 
Pere (mare i 
fill)

Davant not. Mariano Abella de Villafranca, 
concedeixen una altra rabassa a Pau Rigual, 
pagès d'Hortons, cinc jornals de terra, 
situada en el terme de Piera i partida del 
Mas (Manso) "Marquetas". Alou de 
Pedralbes.

St. Sadurní 
d'Anoia

Pagesos 21/11/1799Porta152
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Propietats de vilatans de Piera
Finals s. XVIII i principis del s. XIX

Informació estreta d'un llibre de registres d'en Mariano Cases i Boldú, notari de Piera, amb anotacions d'en Mariano Abella, notari de Villafranca, 

d'en Josef Torrella, notari de Terrassa, d'en Josef Busquets, notari de Tarragona, i d'en Agustí Alegret, notari de Piera. (Document que fou propietat 

d'en Pau Mora i Viladoms (1758-1843), procurador del Mtir de Pedralbes - Fons documental de la família Mirallas-Vilaseca)

Id

Mir Magadalena i 
Pere (mare i 
fill)

Davant not. Mariano Abella de Villafranca, 
concedeixen una altra rabassa a Joan 
Domènech, de St. Sadurní, quatre jornals de 
terra herma i bosca, situada en el terme de 
Piera i partida del Mas (Manso) 
"Marquetas". Alou de Pedralbes.

St. Sadurní 
d'Anoia

Pagesos 21/11/1799Porta157

Mir Magadalena i 
Pere (mare i 
fill)

Davant not. Mariano Abella de Villafranca, 
concedeixen una altra rabassa a Joan Comas, 
fuster de St. Llorenç d'Hortons, tres jornals 
de terra, situada en terme de Piera i partida 
Mas (Manso) "Marquetas". Alou de 
Pedralbes.

St. Sadurní 
d'Anoia

Pagesos 21/11/1799Porta150

Mir Magadalena i 
Pere (mare i 
fill)

Davant not. Mariano Abella de Villafranca, 
concedeixen a rabassa morta a Jaume 
Rigual, pagès de St. Llorenç d'Hortons, una 
peça de cinc jornals, situada en terme de 
Piera i partida Mas (Manso) "Marquetas". Es 
té en alou pel Reial Mtir. de Pedralbes.

St. Sadurní 
d'Anoia

Pagesos 21/11/1799Porta148

Mir Magadalena i 
Pere (mare i 
fill)

Davant not. Mariano Abella de Villafranca, 
concedeixen una altra rabassa morta a Josef 
Soler, pagès del terme de Masquefa, de tres 
jornals boscosos, situats en el terme de Piera 
i partida Mas (Manso) "Marquetas". Alou de 
Pedralbes.

St. Sadurní 
d'Anoia

Pagesos 21/11/1799Porta149

Mir Magadalena i 
Pere (mare i 
fill)

Davant not. Mariano Abella de Villafranca, 
concedeixen una altra rabassa a rancesc 
Civil, pagès de St. Llorenç d'Hortons, dos 
jornals i mig de terra campa i bosca, situada 
en el terme de Piera i partida Mas (Manso) 
"Marquetas". Alou de Pedralbes.

St. Sadurní 
d'Anoia

Pagesos 21/11/1799Porta151

Mir Magadalena i 
Pere (mare i 
fill)

Davant not. Mariano Abella de Villafranca, 
concedeixen una altra rabassa a Salvador 
Vilar, d'Hortons, dos jornals de terra bosca, 
situada en el terme de Piera i partida del 
Mas (Manso) "Marquetas". Alou de 
Pedralbes.

St. Sadurní 
d'Anoia

Pagesos 21/11/1799Porta153

Mir Magadalena i 
Pere (mare i 
fill)

Davant not. Mariano Abella de Villafranca, 
concedeixen una altra rabassa a Pau Bros, 
pagès de Masquefa, 3 jornals part boscosos i 
part vinya, situada en el terme de Piera i 
partida del Mas (Manso) "Marquetas". Alou 
de Pedralbes.

St. Sadurní 
d'Anoia

Pagesos 21/11/1799Porta154

Mir Magadalena i 
Pere (mare i 
fill)

Davant not. Mariano Abella de Villafranca, 
concedeixen una altra rabassa a Francesc 
Riera, pagès d'Hotons, quatre jornals de 
terra, situada en el terme de Piera i partida 
del Mas (Manso) "Marquetas". Alou de 
Pedralbes.

St. Sadurní 
d'Anoia

Pagesos 21/11/1799Porta155

Mir Magadalena i 
Pere (mare i 
fill)

Davant not. Mariano Abella de Villafranca, 
concedeixen una altra rabassa a Miquel 
Carcassona, pagès de Masquefa, quatre 
jornals de terra campa, situada en el terme 
de Piera i partida del Mas (Manso) 
"Marquetas". Alou de Pedralbes.

St. Sadurní 
d'Anoia

Pagesos 21/11/1799Porta156
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Propietats de vilatans de Piera
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Informació estreta d'un llibre de registres d'en Mariano Cases i Boldú, notari de Piera, amb anotacions d'en Mariano Abella, notari de Villafranca, 

d'en Josef Torrella, notari de Terrassa, d'en Josef Busquets, notari de Tarragona, i d'en Agustí Alegret, notari de Piera. (Document que fou propietat 

d'en Pau Mora i Viladoms (1758-1843), procurador del Mtir de Pedralbes - Fons documental de la família Mirallas-Vilaseca)

Id

Mir Magadalena i 
Pere (mare i 
fill)

Davant not. Mariano Abella de Villafranca, 
concedeixen a parts a Josef Valls, pagès de 
St. Llorenç d'Hortons tres jornals de terra 
campa i part bosc, situada en terme de Piera 
i partida Mas (Manso) "Marquetas". Alou de 
Pedrallbes.

St. Sadurní 
d'Anoia

Pagesos 13/03/1800Porta163

Modolell Ramon Ven a Jaume Torras, pagès de Piera, els drets 
i treballs fets en un tros de vinya de deu 
jornals de cavar, situada en el terme de Piera 
i partida de la "Ventosa" de pertinences de 
l'Heretat del Vadorch" (Bedorc). Alou de 
Pedralbes. Preu 75 lliures.

Piera Pagès 28/09/1801Albañil191

Monbert Antoni Ven a Joan Bonastre i Raventós, pagès del 
seu terme, tota aquella casa amb sortida, 
situada a la mateixa Vila i Capcarrer. Alou de 
Pedralbes. Preu 750 lliures.

Piera Fuster 05/03/1803210

Monbert Rafael Ven a Onofre Estalella i Vallès, causídic de 
Piera, una casa vulgo Casalot "no obrado" 
amb pou amb sortida pel darrere (retro), 
situada en aquesta Vila i en lo Capcarrer. 
Alou de Pedralbes. Preu 900 lliures.

Piera Fuster 21/12/1804223

Monner Vicenç Compra una casa al carrer St. Sebastià de 
Piera a Francesc Sanges també de Piera, per 
450 lliures.

Piera Pagès 20/02/179413

Monner Vicenç Signa revenda a Félix Passarell de la casa ( C/ 
St. Sebastià de Piera) i peça de terra (a l'Era 
d'en Feixes). Preu 540ll 0s 6d.

Piera Pagès 02/10/179689

Monner Antoni Hereu de confiança del R. Antoni Pagès, 
prevere que fou de Piera, estableix a 
Salvador Bosch, pagès de Piera, una peça de 
vinya de 26 jornals de cabar en el seu terme 
i partida Font dels "Clergues". Alou de 
Pedralbes. Cens 13ll 16s equivalents a 460ll.

Piera Prevere 26/10/1803216

Monner Jaume Concedeix a parts a Antoni Mussarro, pagès 
de Piera, una peça herma d'un jornal i mig 
de mules, situada al mateix terme i partida 
de pertinences de Casa Torre de la Mata. 
Alou de Pedralbes.

Piera Pagès 22/04/1801Torre de la 
Mata

186

Monpert Antoni Ven a Josef Miralda, vidrier de Piera, els 
drets i treballs que tenia en aquella peça que 
a rabassa morta posseïa en el seu terme i 
partida "Muntanya" de pertinences de Casa 
Rius d'un jornal i mig de mules. Alou de 
Pedralbes. Preu 183 lliures.

Piera Fuster 22/03/1800165
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Propietats de vilatans de Piera
Finals s. XVIII i principis del s. XIX

Informació estreta d'un llibre de registres d'en Mariano Cases i Boldú, notari de Piera, amb anotacions d'en Mariano Abella, notari de Villafranca, 

d'en Josef Torrella, notari de Terrassa, d'en Josef Busquets, notari de Tarragona, i d'en Agustí Alegret, notari de Piera. (Document que fou propietat 

d'en Pau Mora i Viladoms (1758-1843), procurador del Mtir de Pedralbes - Fons documental de la família Mirallas-Vilaseca)

Id

Mont Joseph Ven a Joseph Rovira, pagès de Piera, una 
casa al carrer de la Creu de la mateixa vila 
per 775 lliures.

Barcelona Mestre penjador 10/05/179414

Ordines El R P Fr 
Ramon 
(marmessó 
d'Ignaci Pujol, 
estudiant 
Piera)

Ven a Joseph Fons, pagès de Piera, una casa 
i sortida, situada a Piera i en "lo capcarrer". 
Alou del Mtir. de Pedralbes, al cens de 1796. 
Preu 525 lliures.

Piera Capellà 23/11/1798Trinitario134

Orpí Ramon En nom propi i en el del seu fill Pere, 
resident a Barna, venen a Bartholomé 
Subirana, pagès de Piera, un hort amb aigua 
per regar de dos quartans de llavor de 
cànem situat en el terme i partida Parellada. 
En alou del Mtir. de Pedralbes. Preu 140 
lliures.

Piera 
(resident a 
Barcelona)

Sastre 11/04/179548

Pagès Josef Ven a Ramon Ferrer, pagès de Piera, una 
peça de terra campa i herma amb alguns 
arbres de tres jornals de bous del terme de 
Piera i partida de "El Rieral" per 250 lliures.

Piera Pagès 19/06/179416

Pagès 
(Margarit)

Magdalena Compra a Joan Vilamassana tots els drets 
d'un camp i alguns arbres de 3 jornals de 
mules, a Piera i partida de "Rovira d'en 
Massaguer" per 251 lliures. Ven a Miquel 
Casanovas un camp amb oliveres d'1'5 
jornals de mules al mateix lloc per 300 lliures.

Piera 06/01/179541

Pallerols Miquel Concedeix a primers ceps a Joan Ribas, 
pagès del terme de Piera, una peça herma i 
vinya d'un jornal de bous, situada en el seu 
terme de pertinences de la "Casa del Estab." 
Alou del Mtir. de Pedralbes.

Piera Pagès 26/03/1797Crexell115

Pallerols Miquel i Miquel Venen a Joan Bonastre i Canals del Mas 
(Manso) Pujó tot el dret de lluir i quitar del 
mateix Bonastre una peça campa d'oliveres i 
dos figueres de vuit quartans de llavor, 
situada al terme de Piera. En alou del Mtir. 
de Pedralbes. Preu 50 lliures.

Piera Pagès 29/05/1796Miquel71

Parellada Ramon Permuta a Miquel Enrich i Aguilera del 
terme d'Òdena mig jornal de bosc, mateix 
terme i partida dels "Pins Alzs". Alou de 
Pedralbes. I Enrich a Parellada una peça 
herma de mig jornal de bous, mateix terme i 
partida "Crexens". Alou de Pedralbes.

El Bedorc 
(Piera)

Pagès 31/07/1799Enrich144

Parera Joseph Empenyora a Joseph Modolell, sastre de 
Piera, tota aquella Farmàcia (Botica) amb el 
"cuarto" de pertinences de la casa que té a 
la "Plassa de Piera". Alou de Pedralbes. Preu 
230 lliures.

Piera Espardenyer 10/05/1802Brú203
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Propietats de vilatans de Piera
Finals s. XVIII i principis del s. XIX

Informació estreta d'un llibre de registres d'en Mariano Cases i Boldú, notari de Piera, amb anotacions d'en Mariano Abella, notari de Villafranca, 

d'en Josef Torrella, notari de Terrassa, d'en Josef Busquets, notari de Tarragona, i d'en Agustí Alegret, notari de Piera. (Document que fou propietat 

d'en Pau Mora i Viladoms (1758-1843), procurador del Mtir de Pedralbes - Fons documental de la família Mirallas-Vilaseca)

Id

Parera Joseph Estableix a Jaume Caellas, pagès de Piera, 
una vinya de quatre jornals de mules, 
situada en el seu terme i partida del 
"Falgarà". Alou de Pedralbes. Entrada 200 
lliures.

Piera Espardenyer 05/06/1802Brú204

Parera Josef Davant not. Agustí Alegret de Piera, ven a 
Joan Bonastre i Raventós del Mas (Manso) 
Pujó el dret de lluir i quitar de Joseph 
Monner i Bros, fuster de Piera, un hort amb 
aigua per regar de 4 quartans de llavor de 
cànem, partida de les "Valls". Preu 200ll.

Piera Espardenyer 21/03/1803Brú211

Pere Esteva 
i Maria 
Malvehÿ 
(consorts) 
de Masquefa

Miquel Savi 
d'Hortons

Permutaren, Savi, plantada i treballs d'una 
peça de terra d'un jornal i mig de mules, 
partida Pla de la Torre, alou Pedralbes; i 
Esteva, plantada de vinya junt a Pau Esteva i 
d'un tros de terra de Francesc Cartró de dos 
jornals, alou Srs. Castell Gelida.

Hortons i 
Masquefa, 
respect.

Pagesos 10/04/179661

Piquer Pau Bonaventura Viala li concedeix a parts una 
peça de bosc de dos jornals de mules en el 
terme de Piera i partida del "Torrent de 
Nadal".

Piera Pagès 30/08/179429

Pons Joseph Ven perpétuament a Martin Estany, pagès 
de la mateixa localitat, danys i treballs que 
aquella peça de terra que posseia a primers 
ceps en el terme de la dita villa i partida la 
Mena del Coll del Bosch. En alou del Mtir. de 
Pedralbes. Preu 100 lliures

Piera Pagès 22/03/179547

Puiggalí Antoni El procurador Bonaventura Viala li concedeix 
a parts una peça de terra herma d'un jornal 
de mules situada al terme de Piera i 
propietat de l'Heretat i Mas Aguilera.

Piera 20/12/179436

Pujol Joseph i 
Francesc 
(pare i fill)

Venen a Francesc Ferrer, traginer de 
Capellades, una peça vinya que Joseph 
Llupià té plantada de tres jornals de mules, 
situada a Capellades i partida "Poyora". En 
alou del Mtir. de Pedralbes. El comprador 
s'encarrega de 33ll 6s 6d del cens. Preu 260ll.

Capellades Paraires 
(pelaÿres)

30/12/1798136

Pujol Joseph Ven a Antoni Carafí, pagès de Piera, tota la 
plantada, drets i treballs, que té fets en 
aquella vinya, que a rabassa morta té en el 
mateix terme i partida de les "Valls" de 12 
jornals de cavar. Alou de Pedralbes. Preu 60 
lliures.

Piera Pagès 15/03/1805228

Pujol Joseph Pierola Pagès 12/01/1794Sanjoan4
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Propietats de vilatans de Piera
Finals s. XVIII i principis del s. XIX

Informació estreta d'un llibre de registres d'en Mariano Cases i Boldú, notari de Piera, amb anotacions d'en Mariano Abella, notari de Villafranca, 

d'en Josef Torrella, notari de Terrassa, d'en Josef Busquets, notari de Tarragona, i d'en Agustí Alegret, notari de Piera. (Document que fou propietat 

d'en Pau Mora i Viladoms (1758-1843), procurador del Mtir de Pedralbes - Fons documental de la família Mirallas-Vilaseca)

Id

Ribas Joseph Ven a Magí Nin, boter (cubero) de Piera, tota 
la plantació, drets i treballs que li 
corresponen en aquella vinya, que té a 
rabassa morta en el seu terme i partida 
"Juncarets". Alou del Mtir. de Pedralbes. 
Preu 324 lliures 15 sous.

Piera Pagès 09/12/1798135

Ribas Josef Ven a Josef Pallerols, pagès de Piera, tots els 
drets en aquella peça de terra vinya d'un 
jornal i mig de mules, situada en el seu 
terme de pertinences del Mas (Manso) 
"Gelats", que li condeceix a parts Joan 
Vilamassana. Alou de Pedralbes. Preu 25ll.

Piera Pagès 01/01/1800158

Ribes Joseph Compra a Felix Creixell, pagès de Cabrera, 
tot el sol o tros de terra d'ample 37 pams i 
de llarg fins a unes parets per edificar una 
casa, terme de Piera i partida "Pla del 
Bedorch".

El Bedorc 
(Piera)

Paperer 02/11/1794Esbert33

Riera Francesc Davant not. Mariano Abella de Villafranca, 
ven a Francesc Mas, pagès de Masquefa, els 
drets i treballs de la plantació de vinya 
concedida a rabassa morta per Magda i Pere 
Mir de dos jornals, terme de Piera i partida 
Mas (Manso) "Marquetas". Preu 67ll.

St. Llorenç 
d'Hortons

Pagès 29/10/1801194

Riera Francesc Davant not. Mariano Abella de Villafranca, 
ven a Josef Estruch de Masquefa les millores 
i drets de dos jornals de terra vinya a rabassa 
morta plantada concedits per Magda i Pere 
Mir, St. Sadurní, terme de Piera i partida 
Mas (Manso) "Marquetas". Preu 60ll

St. Llorenç 
d'Hortons

Pagès 29/10/1801193

Rodó Joseph El procurador dels Pares i fill Bonaventura i 
Bonaventura Viala i Llopis de Tàrrega li 
concedeixen a parts una peça de terra 
herma d'un jornal i mig de mules, situada al 
terme de Piera i de pertinences de l'Heretat 
Aguilera, en alou Mtir. Pedralbes.

Piera Ferrer 24/12/179438

Romenyà Francesc Ven a Mariano de Pons i Sastre, veí de Piera, 
tota aquella peça herma d'un jornal de 
mules, situada en el seu terme i partida de la 
"Rovira".Es té en alou pel Reial Mtir. de 
Pedralbes. Preu 40 lliures.

Piera Manyà 12/12/1801195

Rovira Joseph Compra a Joseph Mont, mestre penjador, 
una casa al carrer de la Creu de la mateixa 
vila per 775 lliures. També compra a Joan 
Garriga un hort amb aigua a Piera, partida 
de "Mar de l'Aigua" (28/09/1794).

Piera Pagès 10/05/1794Mir15

Sabater Pere Compra a Pere Sabater i Súria una peça 
herma i vinya de cavar 28 jornals situada en 
el terme i partida "Castanyer" per 120 lliures.

Piera Pagès 26/12/1793Castells2
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Informació estreta d'un llibre de registres d'en Mariano Cases i Boldú, notari de Piera, amb anotacions d'en Mariano Abella, notari de Villafranca, 

d'en Josef Torrella, notari de Terrassa, d'en Josef Busquets, notari de Tarragona, i d'en Agustí Alegret, notari de Piera. (Document que fou propietat 

d'en Pau Mora i Viladoms (1758-1843), procurador del Mtir de Pedralbes - Fons documental de la família Mirallas-Vilaseca)

Id

Sabater Pere Ven a Pere Sabater i Castells una peça herma 
i vinya de cavar 28 jornals situada en el 
terme i partida "Castanyer" per 120 lliures.

Piera Pagès 26/12/1793Surià1

Sabater Pere Ven a Miquel Casanovas de Piera una casa, 
situada a la mateixa Vila i (carrer) de St. 
Sebastià. Es té en alou pel Mtir. de 
Pedralbes. Preu 425 lliures.

Piera Pagès 27/03/1797Surià114

Sabater Joseph i 
Miquel Antoni 
(pare i fill

Concedeixen a parts a Francesc Gralla del 
mateix lloc una peça herma i campa de tres 
jornals de mules, situada en el terme de 
Piera i partida del "Camp del Frexas" 
(Freixes). Alou de Pedralbes.

Vallbona 26/07/1801Tarafa190

Sagristà Joseph Ven a Isidre Grífol, terrisser de Piera, una 
peça bosca d'un jornal i mig de mules, 
situada en el seu terme i partida del 
"Falgarà". Alou de Pedralbes. Preu 72 lliures.

El Pujol 
(Piera)

Pagès 20/05/1802201

Sagristà Pere Concedeix a rabassa morta a Bonifaci 
Gabarró i Sagristà, pagès de Piera, una peça 
vinya d'un jornal de bous junt amb un 
trosset de bosc de mig jornal, situada en el 
seu terme i "Ragarot de la Argentera". Alou 
de Pedralbes.

El Pujol 
(Piera)

Pagès 21/01/1805225

Sangés Francesc Ven una casa al carrer St. Sebastià de Piera a 
Vicenç Monner, pagès de Piera, per 450 
lliures.

Piera Teixidor de vels 20/02/179412

Sangés Francesc i 
Joan (pare i 
fill)

Venen a Félix Passarell, forner de Piera, el 
dret de lluir i quitar de Vicenç Monner, 
pagès de Piera, una casa al C/ St. Sebastià de 
Piera, i un tros de terra dels "Emprius", 
situada a l'Era d'en Feixes. Alou del Mtir. de 
Pedralbes. Preu 659ll 19s 6d.

Barcelona Teixidor de vels 
i sastre, respect.

07/09/179688

Sans Josef Permuta i en part ven a Pau Almirall i Porta, 
ambdós de Piera, un tros de terra herma, 
situada en el seu terme i partida de l'Era del 
Claris. I Almirall a Sans un tros de terra  del 
Camp el "Castellet". Sans confesa haber 
rebut d'Almirall 22ll 10s.

Piera Terrisser 08/09/179693

Sans Salvador, 
procurador 
d'Antonia Puig 
i Llach (vídua)

Davant not. Josef Torrella de Terrassa, ven a 
Fermí Samaranch, "saguero" de Terrassa, el 
dret de lluir i quitar de Joan Cartellà, pelaÿre, 
una vinya de 15 jornals de cavar a la Pl. St. 
Pere i en el lloc "Robirabassa". Alou de 
Pedralbes cens 25s. Preu 50ll

Capellades Paraire (pelaÿre) 19/08/1800168
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Informació estreta d'un llibre de registres d'en Mariano Cases i Boldú, notari de Piera, amb anotacions d'en Mariano Abella, notari de Villafranca, 

d'en Josef Torrella, notari de Terrassa, d'en Josef Busquets, notari de Tarragona, i d'en Agustí Alegret, notari de Piera. (Document que fou propietat 

d'en Pau Mora i Viladoms (1758-1843), procurador del Mtir de Pedralbes - Fons documental de la família Mirallas-Vilaseca)

Id

Sans Joseph Concedeix a parts a Josep Domènech, pagès 
de Piera, un tros de terra herma i part 
plantada d'un jornal de mules, situada en el 
seu terme i partida d'"Abantallols". En alou 
del Mtir. de Pedralbes.

Piera Sastre 29/02/1796Molner54

Sastre Maria Anna 
(vídua)

Concedeix a primers ceps a Pere Isart, 
negociant de Piera, una peça de terra vinya i 
herma de tres jornals de mules, situada en el 
seu terme i partida de la "Xuriguera". En 
alou del Mtir. de Pedralbes.

Piera 16/09/1796Pasqual94

Sastre Marianna 
(vídua)

Concedeix a parts a Miquel Fons, fabricant 
de cotó de Piera, una peça part vinya i part 
herma de tres jornals de mules, situada en el 
seu terme i partida de la "Torreta". En alou 
del Motir. de Pedralbes.

Piera 10/12/1796Pasqual104

Serra Rosa i Jaume 
Serra i Sunyer 
(mare i fill)

Venen a Pau Isart, hostaler de Piera, una 
peça campa i costants de tres jornals de 
bous, situada en terme de Piera i partida 
"Font de Clergues". Alou de Pedralbes. Preu 
700 lliures.

Piera 18/04/1802200

Simó Antoni Bonaventura Viala li estableix una peça de 
bosc d'un jornal i mig de mules en el terme 
de Piera a l'Heretat de Ca'n Aguilera.

Piera Pagès 30/08/179423

Solà Francesc Permuta i en part ven a Pere Carreras, pagès 
de Pierola, tot aquell Mas (Manso) 
anomenat "Gimpans" amb totes les seves 
terres de 50 jornals en el terme de Pierola. 
Es té per l'obtentor del benefici de St. 
Miquel.

Piera Pagès 14/11/1800Rovira172

Solà Francesc (cont.2) Permuta i en part ven a Pere 
Carreras, pagès de Pierola, i finalment tota 
aquella carrerada que va de la "Pª de les 
Colominas" a la "vinya de les canyes".

Piera Pagès 14/11/1800Rovira174

Solà Francesc (cont.1) Permuta i en part ven a Pere 
Carreras, pagès de Pierola, una altra peça 
bosca de tres jornals, terme de Pierola, dita 
la "vinya de les canyes"; una altra peça 
bosca de dos jornals de bous, terme de 
Pierola, anomenada la "Serra dels Vidals";

Piera Pagès 14/11/1800Rovira173

Solà Pau i Agustí Venen a Josep Fons, pagès de Piera, els drets 
de Josep Rovira, cirurgià de Piera, un hort, 
situat en el seu terme i partida "Gallmullat", 
en alou del Mtir. de Pedralbes. Preu 140ll 
11s 9d.

Igualada "Calconero" 29/04/1796Sampcot62
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Informació estreta d'un llibre de registres d'en Mariano Cases i Boldú, notari de Piera, amb anotacions d'en Mariano Abella, notari de Villafranca, 

d'en Josef Torrella, notari de Terrassa, d'en Josef Busquets, notari de Tarragona, i d'en Agustí Alegret, notari de Piera. (Document que fou propietat 

d'en Pau Mora i Viladoms (1758-1843), procurador del Mtir de Pedralbes - Fons documental de la família Mirallas-Vilaseca)

Id

Solé Pere Davant not. Josef Busquets de Tarragona, 
ven a Salvador Ferrer i Ferrer de Vallbona 
una casa amb la seva sortida pel darrere 
(retro), situada a Piera a prop del "Portal de 
Golart". Alou de Pedralbes. Preu 900 lliures.

Tarragona Sastre 25/06/1802205

Soler Josef Davant not. Mariano Abella de Villafranca, 
renuncia a favor d'Armengol Cerdà, pagès de 
Masquefa, els tres jornals de terra bosc en el 
terme de Piera i partida Mas (Manso) 
"Marquetas" a rabassa morta concedits per 
Magdalena i Pere Mir, pagesos St. Sadurní.

Masquefa Pagès 13/03/1800164

Sunyer Jaume Ven a Pere Isart, negociant de Piera, una 
vinya de 20 jornals de cavar, situada en el 
seu terme i partida del "Rieral". Alou de 
Pedralbes. Preu 205 lliures.

Piera Hortolà 
(hortalero)

28/02/1805226

Tarafa Matheu Matheu Tarafa i Theresa, la seva dona, 
venen un tros de terra herma de dos jornals 
de mules, situada al terme de Piera i partida 
de anomenada "La Gràcia i La Drassera" per 
500 lliures.

St. Pau 
d'Ordal

Vidrier 13/02/179411

Tarafa Matheu (i 
Antonio, fill)

Venen a Rafael Vidal, vidrier de la Vila de 
Piera, una peça de terra de cinc jornals de 
mules, situada al terme de Piera i partida de 
la Grua. En alou del Mtir. de Pedralbes. Preu 
500 lliures.

St. Pau 
d'Ordal

Vidriers 14/05/179669

Tarrida Theresa 
(vídua)

Concedeix a parts a Joseph Ribas, pagès de 
Piera, un tros de terra herma i part campa 
de dos jornals de mules, situada en el seu 
terme i partida de "la Carral". En alou del 
Mtir. de Pedralbes.

Piera 16/01/1799Pagès138

Tarrida Theresa 
(vídua)

Concedeix a parts a Jaume Gavarró, pagès 
de Piera, una peça herma amb una porció de 
vinya d'un jornal i mig de mules, situada en 
el seu terme i partida la "Xuriguera". En alou 
del Mtir. de Pedralbes.

Piera 10/02/1799Pagès140

Tarrida Theresa 
(vídua)

Concedeix a parts a Onofre Estalella, causídic 
de Piera, dos trossos de terra campa de 
quatre jornals de bous, situada en el seu 
terme i partida de la "Carral". Alou de 
Pedralbes.

Piera 22/01/1801Pagès179

Termens Victòria i 
Joseph (mare 
i fill)

Venen a Eulàlia i Bartholomé Ferrer (mare i 
fill) de Vallbona el dret de lluir i quitar d'ells 
mateixos un hort amb aigua per regar, situat 
en el terme de Piera de sis quartans de llavor 
de cànem. En alou del Mtir. de Pedralbes. 
Preu 166 lliures.

Piera 06/01/1799Orpí137
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Informació estreta d'un llibre de registres d'en Mariano Cases i Boldú, notari de Piera, amb anotacions d'en Mariano Abella, notari de Villafranca, 

d'en Josef Torrella, notari de Terrassa, d'en Josef Busquets, notari de Tarragona, i d'en Agustí Alegret, notari de Piera. (Document que fou propietat 

d'en Pau Mora i Viladoms (1758-1843), procurador del Mtir de Pedralbes - Fons documental de la família Mirallas-Vilaseca)

Id

Theresa 
Esteva i 
Pagès

Josef Pagès Venen a Salvador Martí de Piera una peça de 
terra campa (conreu de cereals) amb 
oliveres de tres jornals de mules, situada en 
el seu terme i partida del "Rieral". En alou 
del Mtir. de Pedralbes. Preu 400 lliures.

Piera Pagesos 11/03/1796Josef 
Esteva i 
Pagès

56

Theresa 
Esteva i 
Pagès 
(vídua)

Josef Pagès Venen a Isidre Grífol, terrisser de Piera, una 
peça campa de sis jornals de bous, situada 
en el seu terme i partida del "Rieral". Alou 
de Pedralbes. Preu 310 lliures.

Piera Pagesos 24/07/1802Josef 
Esteva i 
Pagès

206

Torras Pere Fill de Jaume TorrasPiera Pagès 19/01/17946

Torras Jaume Jaume i Pere Torras (fill), signen debitori 
amb Jaume Guixà, pagès terme de Pierola 
de 280 lliures. En el cas de no pargarles dins 
de 6 anys li vendran una vinya i els seus 
drets de 2 jornals de mules situada terme de 
Piera i partida "Ventallols".

Piera Pagès 19/01/17945

Torras Jaume i Pere 
(pare i fill)

Cedeixen a favor d'en Jaume Ferrer i Orpí del 
Pou i Rosa Ferrer i Torras (consorts) tots els 
drets i acciones en aquell hort de tres 
quartans de llavor, situat en el seu terme i 
partida del "Prat". Alou de Pedralbes. Amb 
aquesta cessió reben 30ll.

Piera Pagesos 01/11/179699

Valls Josef i Eulàlia 
Valls i Solias 
(consorts)

Venen "alquitar" a Antoni Martí de Piera un 
hort amb aigua per regar d'un quartan de 
llavor de cànem, situat en el seu terme. Alou 
de Pedralbes. Preu 75 lliures.

Piera 19/09/1802207

Viala Buenaventura Concedeix a parts a Isidre Fábregas, cerraller 
de Piera, una peça de terra herma i bosc de 
dos jornals de mules en el terme de Piera i 
partida de "Puigdemuiga".

Tàrrega Notari 29/08/1794Aguilera20

Vidal Agustí Ven a Francesc Vidal una peça de terra part 
vinya i part bosc de quatre jornals de mules, 
situada en el seu terme i partida de la 
"Xuriguera". En alou del Mtir. de Pedralbes. 
Preu 200 lliures.

Piera Sastre 12/03/179655

Vidal Agustí Ven "alquitar" a Theresa Guilamany, vídua 
de St. Martí Sarroca (943 hab 1787), una 
casa amb sortida, sita en la Vila Piera i c/ 
Capcarrer, dos peces de terra de dos jornals 
de cavar, partida de Font de Taglas, 
"alquitar" preu 52ll 10s. Preu venda 600ll.

Piera Sastre 16/05/179670
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Informació estreta d'un llibre de registres d'en Mariano Cases i Boldú, notari de Piera, amb anotacions d'en Mariano Abella, notari de Villafranca, 

d'en Josef Torrella, notari de Terrassa, d'en Josef Busquets, notari de Tarragona, i d'en Agustí Alegret, notari de Piera. (Document que fou propietat 

d'en Pau Mora i Viladoms (1758-1843), procurador del Mtir de Pedralbes - Fons documental de la família Mirallas-Vilaseca)

Id

Vidal Pau Concedeix a parts a Antoni Feixas, pagès de 
Piera, una peça vinya de deu jornals de 
cavar, situada en el seu terme i partida del 
"Coll del Bosch". Alou de Pedralbes.

Piera Boticari 03/09/1800170

Vidal Francesc Ven a Josef Ros els drets i treballs en aquella 
peça campa i vinya que a rabassa morta té 
en el terme de Piera i partida del "Rieral" de 
cinc jornals de bous de pertinences de 
l'Heretat del Bodú. Alou de Pedralbes. Preu 
100 lliures.

Piera Comerciant 27/03/1801182

Vidal Antoni Ven "alquitar" al R. Joseph Torner, prevere 
de Piera, aquellaa plantada drets i treballs 
que tenia en una vinya a rabassa morta de 
Jaume Monner, pagès de Piera. Es té en alou 
pel Mtir. de Pedralbes. Preu 150 lliures.

Piera Traginer 08/02/1797Delmases110

Vidal Ignacia (i els 
consorts Joan 
i Francesca 
Rovira i Vidal)

Concedeixen a parts a Joan Bonastre i Canals 
del Mas (Manso) Pujó, pagès de Piera, un 
tros de terra bosca d'un jornal de mules, 
situada al mateix terme i partida 
"Casanovas". Alou de Pedralbes.

Piera 22/07/1801Riba189

Vidal i Griñó Francesc i 
Marianna 
(consorts)

Venen a Josep Ros, pagès de Piera, una casa 
amb la seva sortida, situada a Piera en el 
Raval Superior. En té el Dret el Mtir.de 
Pedralbes. Preu 870 lliures.

Capellades Paperers 16/06/179675

Vidal i Griñó Francesc i 
Marianna 
(consorts)

Venen a Antoni Vidal, caporal d'esquadra de 
Piera, el dret de lluir i quitar de Francesc 
Parès, pagès de Piera, i dos trossos de terra, 
un hort i un camp sobre el rec existent, preu 
202ll 11s 6d. Despeses d'escriptura de 
Gracia Felipe Briñó, espardenyer.

Capellades Paperers 16/06/179673

Vidal i Griñó Francesc i 
Marianna 
(consorts)

Venen també dos trossos de terra horta, que 
composen tot l'hort d'un jornal, situat en el 
terme de Piera i partida de "Les Parellades". 
Ha de pagar el comprador un censal de 200ll 
a la Comunitat del Reial Mtir. de Pedralbes. 
Preu 327ll 8s 6d.

Capellades Paperers 16/06/179674

Vila Pau Bonaventura Viala li estableix una peça 
herma d'un jornal i mig de mules en el terme 
de Piera i partida del "Torrent de la Canal".

Piera Pagès 30/08/179424

Vilamassana Joan Estableix a primers ceps a Joan Ribas, pagès 
de Piera, una peça d'un jornal i mig de 
llaurar bous, situada en el seu terme de 
pertinences de Mas (Manso) Vilamassana. 
En alou del Mtir. de Pedralbes.

Piera Pagès 01/01/1797106
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Informació estreta d'un llibre de registres d'en Mariano Cases i Boldú, notari de Piera, amb anotacions d'en Mariano Abella, notari de Villafranca, 

d'en Josef Torrella, notari de Terrassa, d'en Josef Busquets, notari de Tarragona, i d'en Agustí Alegret, notari de Piera. (Document que fou propietat 

d'en Pau Mora i Viladoms (1758-1843), procurador del Mtir de Pedralbes - Fons documental de la família Mirallas-Vilaseca)

Id

Vilamassana Joan Concedeix a primers ceps a Antoni Martí, 
pagès de Piera, una peça vinya i part herma 
d'un jornal de bous, situada en el seu terme i 
de pertinences del Mas (Manso) "Gelats". En 
alou del Mtir. de Pedralbes. Entrada 20 
lliures.

Piera Pagès 21/01/1798128

Vilamassana Joan Concedeix a primers ceps a Joseph Ribas del 
Busquet d'una peça de vinya o cepa d'un 
jornal i mig de mules, situada en el seu 
terme i partida del Mas (Manso) Gelats. En 
alou del Mtir. de Pedralbes.

Piera Pagès 18/02/1798129

Vilamassana Joan Ven a Miquel Margarit, pagès de Piera, i a 
Magdalena Pagès (Margarit), tots els drets 
d'una peça de camp i alguns arbres de 3 
jornals de mules, terme de Piera i partida de 
"Rovira d'en Massaguer", que Francisco 
Pagès i Maria Mora tenien per 251 lliures.

Piera Pagès 06/01/1795Font39

Vinyals Jaume Ven a Jaume i Margarita Rovira i Sabater 
(consorts de Piera), tota aquella casa, 
situada en aquesta Vila, junt amb una 
sortida. En alou del Mtir. de Pedralbes. Preu 
1880 lliures.

Barcelona Pagès 12/09/1796Alba90

Xaubet Joseph Concedeix a parts a Joseph Xaus de Piera 
una peça herma d'un jornal de mules, 
situada en el seu terme i partida lo 
"Busquet". En alou del Mtir. de Pedralbes.

Piera Teixidor de lli 26/11/1797122

"Establiment a primers ceps" o "rabassa morta" era un contracte al qual s'establia un conreu en règim d'arrendament emfitèutic semblant a un arrendament 
d'un tros de terra per a conrear-hi vinya amb la condició de restar dissolt en haver mort dos terços dels primers ceps plantats.

"Dret de lluir i de quitar" és la facultat que es reserva el venedor d'un bé a carta de gràcia de poder adquirir la cosa venuda pel preu mateix de la venda.

Mossos d'esquadra. Piera tenia un dels 11 escamots de les Esquadres de Paisans Armats. Cada destacament tenia entre 5 i 9 mossos i un caporal que el 
dirigia; en aquella època el cap del cos tenia un rang de coronel de l'exèrcit, mentre que els caporals mossos s'equiparaven als tinents. A finals del segle XVIII 
hi havia 126 homes al cos.

Alou és el domini ple, absolut i lliure, franc de serveis i de tota prestació real o personal, sobre béns immobles, que diferia, així, del que hom tenia en feu o en 
emfiteusi.
Prové del mot franc "alôd", que significa domini íntegre. Els juristes medievals digueren que el qui posseïa en alou, no tenia altre senyor superior sinó Déu. Per 
costum, al Principat de Catalunya hom considerava que les terres posseïdes per vassalls dins el terme de qualsevol castell o feu pertanyien al domini directe 
del senyor jurisdiccional, llevat que els seus propietaris poguessin destruir aquesta presumpció jurídica provant que posseïen en alou.

Lliura. Unitat monetària. El seu nom prové del valor d'una lliura de pes, de plata de gran puresa, originària de Troia, a través del llatí "libra".

Lliura barcelonina. Antiga unitat monetària catalana equivalent a 20 sous o 240 diners, 2,6 pessetes (s. XIX).

Sou. Antiga unitat monetària catalana equivalent a 12 diners (1 pesseta equival a 7 sous, 6 diners).

Diner (denari). Unitat monetària inferior del sistema carolingi, utilitzada arreu d’Europa durant l’edat mitjana i un període de l’edat moderna, que prengué el nom 
del denari romà. El diner tingué com a múltiples el sou (12 diners) i la lliura (240 diners) que, en general, no foren monedes efectives, sinó unitats de compte. 
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