Localització

Carpeta núm. 1

Carpeta núm. 1

Carpeta núm. 4

Id Carpeta Identificació llibre

Autor

Titol

Any publicació

1

Real
Real Academia
1 Academia de de la Historia. 1882
la Historia
Año de 1882

1

Repertorio de
Geografía
deducido de
Don Francisco los principios
2
1853
Verdejo Paez de Geografia
astronómica,
física y
politica.

4

Per las bodas
del distingit
escriptor sicilià
Dr. Joseph
Pitré amb la
1877
senyoreta
Donya
Francisca
Paula Vitrano

Francisco
3 Maspons i
Labrós

Editorial

Imprenta de
G. Hernando

Imprenta de
Don José
Repullés

Lloc Edició

Descripció

Temàtica

Llengua

Madrid

Catàleg dels
Acadèmics de la
Real Academia de
Historia de 1882
Història Real
en format de
Academia
llibret. Trobem al
Sr. Pere Alsius i
Torrent a la
pàgina 38.

Madrid

Llibre de text
sobre Geografia
física, nacional i
internacional
propietat de Pere
Alsius.

geografia,
llibre de text,
geografia
fisica,
Castellà
geografia
espanyola,
geografia
internacional.

Petit quadern
amb un escrit per
celebrar el
casament PitréVitrano. També se
li envià al Sr. Pere
Alsius per l'afecte
de l'autor del text,
el Sr. Francisco
Maspons i Labrós

casament,
estampa,
Renaixensa,
Joseph Pitré,
Francisca
Català
Paula Vitrano,
Francisco
Maspons i
Labrós

Estampa de la
Barcelona
Renaixensa

Castellà

Pàgs

Carpeta núm. 9

Carpeta núm. 9

Carpeta núm. 9

9

9

9

Cástich de Deu
(novela de
Joseph Cortils
4
costums) y
y Vieta
Cerca-Nius
(Idili)

5

Enrich Claudi
Follías
Girbal

Felipe de
6
Saleta

Sueños en
verso

1868

1870

Biblioteca
Econòmica de Barcelona
"La Catalana"

Joseph Cortils
y Vieta,
Novel·les. En el
Cástich de
dors de la portada
Deu, Cercahi trobem una
Nius,
Català
dedicatòria de
Biblioteca
l'autor al Sr. Pere
Econòmica de
Alsius. En català
"La Catalana",
costums, idili

Grau Cumané
Girona
y Fabrellas

Recull de follíes
pensades per
Enrich Claudi
Girbal.

follíes, Enrich
Claudi Girbal,
Girona

Francisco
Dorca sucesor Gerona
de J. Grases

Recull de poesies
sobre l'amor i la
música. En el dors
de la portada hi
trobem una
dedicatòria de
l'autor al Sr. Pere
Alsius.

Poesia, Felipe
de Saleta,
Castellà
Gerona, amor,
música

Català

Carpeta núm. 10

10

Consejo
Provincial de
7 Fomento de la
Provincia de
Gerona

Contribución
al estudio de
la enfermedad
de los ajos
1915
denominada
Boixat en
Bañolas

Imprenta y
Librería de la
Viuda e Hijo
de José
Franquet y
Serra

Girona

Monografia que
estudia les causes
de la malaltia
Boixat que varen
patir els alls de la
zona de Banyoles.
En trobem
diversos
exemplars.

monografia,
causes,
malaltia,
Boixat, alls,
Banyoles

Castellà

8 V.V.A.A.

Calendari Guía de
Banyolas y sa
comarca per
l'any del
senyor 1891

1891

Estampa "La
Renaixensa"
Xucla 13,
Baixos

Banyoles

Recull de diverses
dades d'interès al
llarg de l'any com
dies de mercat,
festes, fires i el
santoral. El llibre
també inclou una
recopilació de
dades històriques,
de població, de
cançons populars,
sobre diverses
parròquies, sobre
el servei de
Correus, sobre
fauna de Banyoles
i sobre fonts del
voltant de
Banyoles. Al final
de la publicació,
hi trobem anuncis
dels
patrocinadors
d'aquest llibre.

recull, dies de
mercat, festes,
fires, santoral,
cançons
populars,
Català
parròquies,
correus, fauna,
Banyoles,
fonts, anuncis

136

Capsa taronja

13

Iltre.
Commission
Municipale
Fête du
9
des Sciences Poisson
Naturelles de
Barcelone

1910

Aquesta obra
tracta sobre el
projecte de
repoblació de
peixos a Banyoles,
Manresa i
Terrassa i
l'exposició que
s'ha organitzat al
voltant d'aquesta
actuació. El llibret
està en francès.

projecte,
repoblació,
peixos,
Banyoles,
Francès
Manresa,
Terrassa,
exposició Fête
du Poisson

Capsa vermella
ratllada

14

Llevador y
registre dels
10 Família Alsius
bens de D.
Miquel Alsius

11 Pere Alsius

Reseña
Históricodescriptiva de
la Gloriosa
Imagen de
Nuestra
Señora del
Mont.

1865

Banyoles

Llibre que recull
notícies dels
capítols
matrimonials,
testaments,
obituaris,
naixements,
concòrdies,
vendes i cessió de
béns, llicències,
àpoques,
inventaris, censals
i altres notícies
de la família Alsius
des de 1742 a
2009. Inclou
també un arbre
genealògic de la
família.

capítol
matrimonial,
testament,
obituari,
naixement,
concòrdia,
venda, cessió, Català
llicència,
àpoca,
inventari,
censal, família
Alsius, arbre
genealògic

Obra que tracta
sobre la geografia
i la història de les
ocupacions
humanes de la
muntanya de la
Mare de Déu del
Mont.

Història,
geografia,
Mare de Déu
del Mont,
ocupacions,

Castellà

12 Pere Alsius

13 Pere Alsius

Serinyà Reseña
Histórica de
este pueblo
desde la mas
1895
remota
antigüedad
hasta nuestros
dias

Discurso que
en el acto de
la solemne
distribución de
premios del
1883
certamen
celebrado por
la Asociación
Literaria de
Gerona

Nomenclator
Celestino
Geografico
Pujol i Camps
14
Historico de la 1883
i Pere Alsius i
Província de
Torrent
Gerona

Imprenta y
librería de
Girona
Paciano Torres

Obra que tracta
sobre la població
de Serinyà des de
la vessant
geogràfica i
històrica des del
paleolític fins a
època medieval.

Serinyà,
historia,
Castellà
geografia,
paleolític, edat
mitjana

Imprenta y
librería de
Girona
Paciano Torres

Discurs que fa un
repàs
paleontològic de
la zona de la
província de
Girona. Explica la
geografia, el clima
i la fauna
prehistòrica
d'aquesta regió.
També hi trobem
un apartat sobre
l'elaboració
d'eines de pedra
en el paleolític.

Discurs,
premis,
certamen,
Asociación
Literaria
Gerona,
castellà
paleontologia,
província,
Girona,
geografia,
clima, fauna,
eines de pedra

Imprenta i
Librería de
Girona
Paciano Torres

Obra que recull
les diferents
denominacions de
cada poble de la
província de
Girona fins a l'any
1400.

denominacion
s, pobles,
Castellà
província,
Girona

E. Hernández La Mandíbula
Pacheco i
15
Neandertaloid 1915
Hugo
e de Bañolas
Obermaier

Instituto
Nacional de
Madrid
Ciencias Físico naturales

Es tracta d'una
memòria sobre la
mandíbula
trobada per Pere
Alsius on s'explica
la troballa del
fòssil i es descriu
la mandíbula. El
primer capítol
tracta sobre la
geografia i
geologia de
Banyoles i
voltants. Al final
de la memòria, hi
trobem un resum
de la memòria
amb alemany i
fotografies de la
mandíbula.

memòria,
mandíbula,
Pere Alsius,
troballa, fòssil,
geografia,
Castellà geologia,
alemany
Banyoles,
resum,
alemany,
fotografies

16 Pere Alsius

El
Magdalenense
en la provincia
de Gerona

Banyoles

Obra manuscrita
enquadernada en
la qual es fa una
descripció de les
troballes
arqueològiques
(eines lítiques,
ossees i restes
d'animals)
d'aquest període
localitzades a
Serinyà. També hi
trobem una
explicació dels
períodes del
paleolític i una
descripció de
Serinyà i les coves
que hi podem
trobar. També hi
ha un petit
esment a la cova
de les goges de
Sant Julià de
Ramis.

obra,
manuscrita,
descripció,
troballes,
arqueològique
s, lítiques,
ossees,
castellà
animals,
Serinyà,
paleolític,
coves, coves
de les goges,
Sant Julià de
Ramis

541

17 Pere Alsius

Notas folchlóricas

Banyoles

Obra manuscrita
enquadernada en
la qual s'explica la
vida dels homes
del paleolític i el
neolític a la
comarca de
Banyoles i
s'expliquen
llegendes com la
de Gerió, del drac,
de les goges de
l'estany i de Sant
Jordi Desvalls o de
les encantades de
Parets d'Empordà
entre d'altres.

obra,
manuscrita,
vida, homes,
paleolític,
neolític,
comarca,
Banyoles,
llegendes,
Gerió, drac,
goges,
encantades,
Parets
d'Empordà

català

93

Capsa blava
AQUA

12

18 Pere Alsius

19

El
Magdalenense
en la provincia
de Gerona

Georgii
Pharmacopeia
1731
Ernesti Stahly Baetana

Gabrielem
Hertz

Banyoles

Obra manuscrita
enquadernada en
la qual hi trobem
68 làmines sobre
diferents troballes
arqueològiques a
les coves de
Serinyà. Entre
aquestes làmines,
destaquen plànols
de la Bora Gran
d'en Carreras,
dibuixos i
fotografies d'eines
lítiques i d'os i
fòssils de
fragments
d'esquelets
animals i humans.

obra,
manuscrita,
làmines,
troballes
arqueològique
s, coves,
Serinyà,
plànols, Bora
castellà
Gran d'en
Carreras,
dibuixos,
fotografies,
eines lítiques,
os, fòssil,
animals,
humans

68

Venècia

Obra
enciclopèdica que
recull receptes de
fórmules de
farmàcia.

obra,
enciclopèdica,
receptes,
llatí
fórmules,
farmàcia

512

20

Joanne de
Loeches

Josephi
21
Jacksonii

Tyrocinium
pharmaceuticu
m theorico practicum,
Galeno
1751
chimicum
Auctum,
correctum et
Reformatum

Joannis Jolis

Pharmacopoei
a
extemporanea
1763
sive
Praescriptoru
m Chilias

Antonium
Perlini

Barcelona

Obra de teoria i
pràctica de
farmàcia que
explica la manera
d'elaborar
medicaments.
L'obra és en llatí i
les censures,
llicències
d'impressió i el
discurs del pròleg
són en castellà.

obra, teoria,
practica,
farmàcia,
medicaments,
llatí - castellà
censures,
llicències
d'impressió,
discurs

434

Venècia

Obra
enciclopèdica
sobre remeis
mèdics.

obra,
enciclopèdica, llatí
remeis, mèdics

664

22 C. Despretz

23

24

Tratado
elemental de
fisica

Calepino de
Salas

Ch. Dopter y Manual de
E. Sacquépée bacteriologia

1839

Imprenta
Fuentenebro

Madrid

Obra que
reprodueix el curs
de física que
realitza C.
Despretz en el
col·legi reial
d'Enric IV a París.
En aquestes
classes
s'expliquen
diferents
experiments de
física i les
fórmules que els
expliquen. L'obra
està dividida en
dos volums.

1839

Imprenta
Fuentenebro

Madrid

Diccionari llatí castellà

diccionari,
llatí, castellà

llatí - castellà 1147

Obra que descriu
físicament, sobre
patologies que
generen o la
manera de tractar
i cultivar, … els
diferents tipus de
bacteris. Obra en
dos volums

obra,
descripció,
bacteris,
patologia,
cultiu

castellà

1927

Salvat editores Barcelona

obra, curs,
física,
Despretz,
col·legi reial
castellà
d'Enric IV,
París,
experiments,
física, fórmules

1147

1483

Principios de
Francisco
Geografia
25
1853
Verdejo Paez astronomica,
física y política

26

Academia
española

Nuevo
diccionario de
1863
la lengua
castellana

Imprenta de
D. José
Repullés

Madrid

Obra de batxiller
dividida en els
apartats de lliçons
d'astronomia, de
geografia física de
la terra i de
geografia política
que descriu les
diferents regions
de la terra i els
països que
composen
aquestes àrees.
En aquestes
lliçons també s'hi
troben problemes
a resoldre. Al final
de l'obra hi
trobem diferents
mapes.

Llibreria de
José Ribet,
editor,
fusteria, 10

Barcelona

Diccionari de
sinònims
castellans

obra, batxiller,
lliçons,
astronomia,
geografia
fisica, terra,
geografia
castellà
politica,
regions,
països,
problemes,
mapes

448

diccionari,
sinònims,
castellà

1018

castellà

27

Raimundo
28
Fors i Cornet

Revista
matritense de
farmacia
1850
practica y
Quimica
industrial

Tratado de
farmacia
operatoria

1841

Imprenta de T.
Madrid
Fortanet

Recull d'articles
d'aquesta revista
que tracta
matèries de
química
farmacèutica,
orgànica i
industrial, de
farmàcia pràctica,
sobre medicina,
toxicologia, …

articles,
revista,
química,
farmacèutica,
orgànica,
castellà
industrial,
farmàcia
pràctica,
medicina,
toxicologia

590

Imprenta de
Jose Taulò

Obra teòrica
sobre què és una
farmàcia, la seva
organització,
instruments
necessaris per
elaborar
medicaments i
explicació de
l'elaboració de
diferents
productes mèdics.
Està dividit en dos
volums.

obra, teoria,
farmàcia,
organització,
instruments, castellà
medicaments,
elaboració,
productes

1797

Barcelona

29

30

Lecciones de
Agustin Yañez
Historia
y Girona
natural

Pedro
Bassagaña

31 E. Hédon

Barcelona

Obra teòrica que
explica que és la
història natural,
dividit en els
apartats de
mineralogia,
botànica i
zoologia. Al final
del llibre hi
trobem quadres
de classificació
dels éssers vius.

obra, teòrica,
història
natural,
mineralogia,
botànica,
zoologia,
quadre,
classificació,
éssers vius

castellà

507

Barcelona

Obra que descriu
les plantes
medicinals més
utilitzades.

obra,
descripció,
plantes,
medicinals

castellà

665

Salvat Editores Barcelona

Obra teòrica que
defineix la
fisiologia i descriu
la fisiologia
general, les
funcions de
nutrició, funcions
de relació i
funcions de
generació. Inclou
260 dibuixos.

obra, teòrica,
fisiologia,
fisiologia
general,
funcions,
nutrició,
relació,
generació,
dibuixos

castellà

816

1820

Oficina de la
viuda Roca

Flora médicofarmacéutica 1859
abreviada

Imprenta de
Narciso
Ramirez

Compendio de
1927
fisiología

Barcelona

obra, teoria,
pràctica,
hipnotisme,
antecedents
històrics,
ciència

Barcelona

Llistat de preus de
productes de
farmàcia. Els
noms dels
medicaments
estan en llatí.

preus,
productes,
castellà - llatí
farmàcia,
medicaments

35

Padre Juan32
José Franco

El hipnotismo,
puesto en
1888
moda

Gaspar
33
Balaguer

Tarifa o
regulación de
los precios a
que deben
arreglarse en
la venta de los
1795
medicamentos
simples y
compuestos
los boticarios
del principado
de Cataluña.

oficina de la
viuda
Aguasvivas

Joaquim
34 Hysern i
Molleras

Disertatio de
nervo
odoratus

oficina de la
viuda i fills de Barcelona
Antoni Brusi

Obra mèdica
sobre el nervi
olfactiu.

obra, mèdica,
llatí
nervi, olfactiu

23

Imprenta
nacional

Nomenclator de
substàncies,
instruments i
llistat de preus
dels diferents
medicaments de
farmàcia

nomenclator,
substàncies,
instruments,
castellà
llistat, preus,
medicaments,
farmàcia

87

Joaquim
35 Hysern i
Molleras

1827

Pitetorio y
Tarifa
1865
farmaceuticos

Llibreria La
Hormiga de
Oro

Obra que descriu
la teoria i pràctica
de l'hipnotisme i
explica els
antecedents
històrics
d'aquesta ciència.

Madrid

castellà

370

36

N. E. Henry y
37
G. Guibourt

Tarifa especial
para el uso de
los
farmacéuticos
1862
del cuerpo
facultativo de
beneficiencia
municipal de
Madrid

Farmacopéa
razonada o
Tratado de
farmacia
practico y
teorico

1830

Oficina
tipografica de
Madrid
los asilos de
San Benardino

Llistat de preus
dels diferents
medicaments de
farmàcia

llistat, preus,
medicaments, castellà
farmàcia

55

Imprenta de
los Hijos de
Madrid
Doña Catalina
Piñuela

Obra teòrica i
general sobre
farmàcia. Fa un
recull històric i
bibliogràfic sobre
el tema de la
farmàcia, descriu
els ingredients
medicinals, els
instruments de
farmàcia i explica
com s'elaboren
els medicaments.
Obra en tres
volums. Al final
del tercer volum
hi trobem làmines
d'instruments de
farmàcia.

obra, teòrica,
general,
farmàcia,
recull històric,
bibliogràfic,
ingredients,
castellà
medicinals,
instruments,
elaboració,
medicaments,
làmines

1040

Guia práctica
38 Dr. Karl Konya de análisis de
orinas

39

Fray Miguel
Agustin

1921

Libro de los
secretos de
agricultura,
1722
casa de campo
y pastoril

Manuel Marín
Barcelona
editor

Obra que descriu
els elements
descriptius de
l'orina, els
productes que es
poden extreure
de l'anàlisi químic
i sobre la
crioscòpia de les
orines.

elements,
descriptius,
orina,
castellà
productes,
anàlisi químic,
crioscòpia

124

Imprenta Juan
Barcelona
Piferrer

Obra d'assaig que
tracta sobre
l'agricultura, el
conreu d'herbes,
d'arbres fruiters,
sobre com evitar
els animals que
fan malbé els
horts, sobre
l'elaboració del vi
i l'oli, sobre els
animals de granja
i sobre la caça.

obra,
agricultura,
conreu,
herbes, arbres
castellà
fruiters,
animals, horts,
vi, oli, granja,
caça

508

40

Farmacia de
Alsius y Fina
Bañolas

Llibreta
enquadernada de
deutes en la qual
hi trobem
anotades diverses
persones, les
seves adreces i el
llistat de
medicaments que
tenen pendent de
pagar a la
farmàcia entre els
anys 1880 i 1886.

41

Farmacopea
universal o
reunion
comparativa
de las
farmacopeas

Enciclopèdia
sobre els diferents
enciclopèdia,
productes
productes,
utilitzats en una
farmàcia
farmàcia. Obra en
4 volums.

A. J. L.
Jourdan

1829

Imprenta de
Don Ramon
Verges

Madrid

deutes,
llibreta,
adreces, llistat,
castellà
medicaments,
pagar,
farmàcia

castellà

142

2202

42

C. Remigio
Fresenius

43 M. P. Orfila

Analisis
Quimica
cualitativa o
Tratado de las
operciones
químicas, de
1853
los reactivos y
su acción
sobre los
cuerpos mas
generalmente
esparcidos

Elementos de
química
aplicada a la
1822
medicina,
farmacia y
artes

Imprenta de
Madrid
Manuel A. Gil

Obra sobre
anàlisis química
que explica com
elaborar diferents
procediments per
fer anàlisis
química. També hi
trobem
descripcions i
usos d'alguns
productes
químics. Obra en
2 volums.

obra, anàlisis
química,
procediments,
descripcions, castellà
usos,
productes,
químics

579

Imprenta de
Cosme
Madrid
Martinez
Segona edició

Obra que descriu
els instruments
químics, les
característiques
dels cossos, sobre
les substàncies
simples, sobre
química vegetal,
química animal, …
Obra en 2 volums.

obra,
instruments,
químics,
característique
s, cossos,
substàncies
castellà
simples,
química
vegetal,
química
animal

1016

Thomam
44
Fuller

45

Fray Narciso
Camós

Pharmacopoei
a
extemporanea
five
1722
praescriptoru
m chilias in
qua
Remediorum

Jardin de
Maria
plantado en el 1772
principado de
Catalunya

Gabrielis Hertz
Venècia
Novena edició

Obra
enciclopèdica
sobre remeis de
farmàcia

obra,
enciclopèdia,
remeis,
farmàcia

Joseph Bro
impressor

Obra que descriu
les diferents
imatges de la
Mare de Déu
trobades
miraculosament
en els diferents
bisbats de
Catalunya. També
inclou un tractat
sobre les esglésies
principals fora de
Catalunya.

obra,
descripció,
imatges, Mare
de Déu,
troballes
miraculoses, castellà
bisbats,
Catalunya,
tractat,
esglésies,
principals

Girona

llatí

280

448

Padres de la
casa de la
congregación
46
de la Mission
de esta ciudad
de Barcelona

47

René
Cerbelaud

Manual de
piadosas
meditaciones
en donde se
manifiesta la
necessidad
que todos
tenemos de
practicar la
Oracion
Mental y el
modo para
hazer los
Exercicios
Espirituales;
sino tambien
como se han
de practicar
todas las
virtudes

1750

Formulaire des
principales
spécialités de 1905
Parfumerie et
de Pharmacie

Pablo Campins
Barcelona
impressor

Paris

Manual religiós
sobre la pràctica
de la meditació i
les oracions
mentals del ritus
catòlic.

manual,
religiós,
pràctica,
meditació,
castellà
oracions
mentals, ritus
catòlic

448

Obra en la qual es
descriuen les
fórmules de
farmàcia per
ordre alfabètic. En
cada una de les
receptes hi
trobem els
ingredients
necessaris i el
procediment per
elaborar el
producte.

fórmules,
farmàcia,
receptes,
ingredients,
elaboració

690

francès

48

Fructuoso
Plans y Pujol

Lecciones de
fármacozoologia y de
1881
mineralogia y
geologia
farmaceuticas

Imprenta de
Jaime Jepús

Barcelona

Obra teòrica
sobre la farmàcia,
els tipus de
medicaments,
sobre la
farmacologia
natural, sobre la
zoologia
farmacèutica,
sobre fisiologia
animal, la
classificació dels
animals, els
diferents tipus
d'òrgans, sobre
mineralogia
farmacèutica, la
classificació dels
diferents
minerals, les
aigües medicinals
i sobre geologia
farmacèutica.

farmàcia,
medicaments,
farmacologia
natural,
zoologia
farmacèutica,
fisiologia
animal,
classificació, castellà
òrgans,
mineralogia
farmacèutica,
minerals,
aigües
medicinals,
geologia
farmacèutica

977

Flora
farmacéutica
de España y
Portugal
precedida de
Juan Teixidor varios
49
1871
y Cos
capítulos
preliminares y
determinación
de materiales
farmaceuticos
exoticos

Imprenta de
José M.
Ducazcal

Madrid

Obra que descriu
les plantes
medicinals. S'hi
pot trobar la
classificació de la
flora i, de cada
planta, hi trobem
una descripció, on
es troba i quins
són els seus usos
medicinals.
També hi trobem
un capítol sobre
instruments
farmacèutics per
extreure els
productes
medicinals de les
plantes. Hi
trobem alguns
dibuixos de
plantes.

plantes
medicinals,
flora, usos
medicinals,
castellà
descripció,
instruments
farmacèutics.
Dibuixos

1240

50 Mr. Le Roy

La medicina
curativa o la
purgación

1828

Oficina de
José Ferrer de Valencia
Orga

Obra que descriu
les causes de
diferents
malalties, els
diferents humors,
sobre l'aplicació
de diferents
productes
medicinals i
mètodes curatius.

causes,
malalties,
humors,
productes
medicinals,
mètodes
curatius

castellà

484

Historia
natural de las
drogas simples
o curso de
J.historia
51
1852
B.G.Guibourt natural
esplicado en la
escuela de
farmacia de
París

D. Manuel A.
Gil

Madrid

Obra que explica
l'estructura i
classificació
minereològica, els
productes que es
poden extreure
de minerals, en
quines regions
d'Espanya es
poden trobar
diferents
minerals, sobre la
classificació de les
plantes, els
productes que es
poden extreure
de les plantes i
sobre la
classificació
d'animals i els
productes que es
poden extreure
dels animals. Obra
en quatre volums

estructura,
classificació
minereològica,
productes,
minerals,
castellà
regions,
Espanya,
plantes,
animals

1736

52 Dorvault

53

Bernardo
Giner Aliño

La Botica o
repertorio
general de
farmacia
practica

Tratado de
abonos

1853

1900

D. José Trujillo Madrid

Obra sobre la
gestió d'una
farmàcia sobre
instruments
farmacèutics, el
calendari, com
formular,
receptes de
medicaments,
sobre verins,
homeopatia,
química
farmacèutica i
economia d'una
farmàcia.

F. Vives Mora Valencia

Obra sobre el
cultiu de terres i
obra, cultiu,
els diferents tipus
terres, adobs
d'adobs a aplicarhi.

gestió,
farmàcia,
instruments,
calendari,
formular,
receptes,
castellà
medicaments,
verins,
homeopatia,
química,
economia

castellà

1736

537

Tratado
practico de
analisis
quimica de las
54 Ossian Henry
1858
aguas
minerales,
potables y
economicas

Federico
55
Tremols

Lecciones de
farmacia
quimicoinorganica

1871

Imprenta de
Manuel
Alvarez

Madrid

Administracio
Barcelona
n

Obra dedicada a
l'estudi i anàlisis
d'aigües minerals.
Hi trobem una
classificació
d'aigües minerals,
la descripció dels
elements que es
troben en les
aigües i de la
manera de
conduir les aigües
amb tubs i canals.

obra, estudi,
anàlisis, aigües
minerals,
castellà
classificació,
elements,
tubs, canals

475

Obra teòrica
d'estudi que
defineix termes al
voltant de la
farmàcia, les lleis
químiques, les
combinacions
químiques
inorgàniques,
sobre
medicaments i
descripció de
cossos químics.

obra, estudi,
farmàcia, lleis
químiques,
combinacions,
castellà
química
inorgànica,
medicaments,
cossos

952

56

Traité de
J. Pelouze i E.
chimie
Fremy
générale

57 M. Repullés

1854

Pharmacopea
1817
Hispana

Librairie de
Paris
Victor Masson

Obra d'estudi
sobre química que
tracta sobre la
nomenclatura de
cossos químics,
equivalències
químiques, sobre
cristal·lització dels
cossos, de
mecànica química
i descripció de
diferents
elements químics.
Obra en dos
volums.

obra, estudi,
química,
nomenclatura,
cossos
químics,
equivalències francès
químiques,
cristal·lització,
mecànica,
descripció,
elements

1243

Obra mèdica amb
un diccionari de
conceptes de
farmàcia i sobre
l'elaboració de
receptes
mèdiques.

obra, mèdica,
diccionari,
conceptes,
llatí
farmàcia,
elaboració,
receptes
mèdiques

358

58 M. Repullés

59 M. Repullés

Farmacopea
española

1865

Pharmacopea
1803
Hispana

Manual
práctico de
Inspección y
Juan Morros y
60
reconocimient 1910?
Garcia
o de las
Substancias
Alimenticias

Revisió
actualitzada de
l'obra mèdica
publicada el 1817
amb un diccionari
de conceptes de
farmàcia i sobre
l'elaboració de
receptes
mèdiques.

obra, mèdica,
diccionari,
conceptes,
farmàcia,
castellà
elaboració,
receptes
mèdiques,
revisió

631

Typographia
Ibarriana

Obra mèdica amb
un diccionari de
conceptes de
farmàcia i sobre
l'elaboració de
receptes
mèdiques.

obra, mèdica,
diccionari,
conceptes,
farmàcia,
llatí
elaboració,
receptes
mèdiques

396

Imprenta de
Maximino A.
Miñón

Obra d'estudi i
anàlisis d'aliments
on trobem una
classificació
d'aliments, les
diferents malalties
que s'hi poden
trobar i sobre els
anàlisis químics a
aplicar-hi.

obra, estudi,
anàlisis
químic,
aliments,
classificació,
malalties,

676

Madrid

Imprenta
nacional

Lleó

castellà

Real Junta
Superior
Petitorio
61 gubernativa
farmaceutico
de la facultad
de farmacia

1803

Ludovico
Jammes

Memorandum
de botanica
farmaceutica
para la
1896
licenciatura y
el doctorado
en farmacia

Ludovico
63
Jammes

Memorandum
de materia
1896
medica y
farmaceutica

Ludovico
Jammes

Memorandum
de farmacia
quimica para
1896
la licenciatura
y el doctorado
en farmacia

62

64

Viuda de Don
Madrid
Joaquin Ibarra

Obra que dóna les
regles per fer una
inspecció a les
botigues
farmacèutiques
d'Espanya.

obra, regles,
inspecció,
botigues
castellà
farmacèutique
s, Espanya

26

De BaillyBailliere e
hijos

Madrid

Llibre de text per
l'estudi de les
diferents plantes
utilitzades en
farmàcia. L'obra
està ordenada
segons la
classificació
botànica.

llibre, text,
estudi,
plantes,
farmàcia,
classificació
botànica

castellà

296

Madrid

Llibre de text que
explica les
substàncies
medicinals que es
poden extreure
dels éssers vius.

llibre, text,
substàncies,
medicinals,
éssers vius

castellà

311

Madrid

Llibre de text que
explica com s'han
d'elaborar els
medicaments
d'origen mineral i
orgànic.

llibre, text,
elaboració,
medicaments,
castellà
origen,
mineral,
orgànic

312

De BaillyBailliere e
hijos

De BaillyBailliere e
hijos

65

Ludovico
Jammes

Memorandum
de farmacia
quimica para
1896
la licenciatura
y el doctorado
en farmacia

De BaillyBailliere e
hijos

Madrid

Llibre de text que
explica els
instruments
farmacèutics, les
operacions que
s'utilitzen en
farmàcia i els
ingredients per
elaborar diferents
medicaments.

llibre, text,
instruments
farmacèutics,
operacions,
castellà
farmàcia,
ingredients,
medicaments

302

66

Lecciones de
Agustin Yañez
Historia
y Girona
Natural

1844 - 1845

Imprenta de
Benito Espona Barcelona
y Blay

Llibre text de
primer curs de
farmàcia en el
qual s'explica què
és la Història
Natural, sobre la
fisiologia i la
classificació dels
éssers vius
separats entre la
zoologia i la
botànica. El tercer
volum de l'obra
està dedicat a la
mineralogia que
tracta les
característiques i
classificacions dels
minerals i les
formacions
geológiques. Obra
en tres volums.

llibre, text,
curs, farmàcia,
Història
Natural,
fisiologia,
classificació,
éssers vius,
castellà
zoologia,
botànica,
mineralogia,
característique
s, minerals,
formacions
geològiques

1579

Francisco
67 Carbonell y
Bravo

Elementos de
farmacia
fundados en 1824
los principios
de la química

Manual del
farmaceutico o
A. Chevalier y
68
compendio
1827
P. Idt
elemental de
farmacia

Manuel
Texero

Barcelona

Imprenta de
los hijos de D.
Madrid
Catalina
Piñuela

Obra sobre
nocions teòriques
de farmàcia i
l'elaboració de
medicaments a
partir
d'ingredients
simples, de
vegetals i,
finalment, explica
l'elaboració de
receptes
magistrals.

obra, nocions
teòriques,
farmàcia,
medicaments,
elaboració,
castellà
ingredients,
vegetals,
receptes
magistrals

239

Obra que tracta
sobre les
combinacions
químiques
utilitzades per
elaborar els
medicaments. Al
final del segon
volum, hi trobem
dibuixos
d'instruments
utilitzats a la
farmàcia.

obra,
combinacions
químiques,
elaborar,
castellà
medicaments,
dibuixos,
instruments,
farmàcia

626

Tratado de
Juan Texidor y materia
69
Cos
farmacéutica
mineral

70

71

P. Yvón y Ch.
Michel

José Ramón
de Luanco

Manual de
análisis de
orinas y de
semeiologia
urinaria

1873

1912

La alquimia en
1889
España

Imprenta de
Federico Marti Barcelona
y Cantó

Obra que tracta
sobre la
classificació dels
minerals, les edats
geològiques i, en
especial, sobre
fòssils.

obra,
classificació,
minerals,
edats
geològiques,
fòssils

castellà

832

Casa editorial
Madrid
Bailly-Bailliere

Obra que tracta
sobre com
analitzar l'orina,
els elements que
hi trobem, sobre
el procés de
formació de
l'orina i les
variacions
patològiques que
s'hi poden trobar.

obra, anàlisis,
orina,
elements,
castellà
formació,
variacions
patològiques

719

Imprenta de
Fidel Giró

Obra que recull
transcripcions i
comentaris de
pergamins i
documents que
testimonien les
activitats
d'alquimia a
Espanya des de
l'època medieval.

obra,
transcripcions,
comentaris,
pergamins,
castellà
documents,
alquimia,
Espanya,
època
medieval

237

Barcelona

72 V.V.A.A.

Dr. José de
73 Pontes y
Rosales

Diccionario de
farmacia del
colegio de
1865
farmaceuticos
de Madrid

La oficina de
farmacia
española

1880

Madrid

Primer volum del
diccionari que
defineix els
elements entorn
de la farmàcia. En
aquest volum hi
trobem les
paraules des de la
lletra A fins a
Chym.

obra,
diccionari,
elements,
farmàcia,
definicions,
paraules

castellà

724

Carlos Bailly Madrid
Bailliere

Obra on hi
trobem receptes
de medicaments,
un recull de
legislació mèdicofarmaceuticoveterinaria, sobre
toxicologia,
procediments per
analitzar diferents
productes, sobre
química
farmacèutica,
farmacologia, …

obra, receptes,
medicaments,
legislació
mèdicofarmaceuticoveterinaria,
castellà
toxicologia,
anàlisis,
productes,
química
farmacèutica,
farmacologia

913

Imprenta de
los sres.
Martinez y
Bogo

74

Hugo
Rosenberg

Pharmacompe
ndium Guía resumen de las
más
1925
importantes
Farmacopeas
oficiales

75

Antonio de
Nebrixa

Gramatica de
la lengua
latina

?

Vida y hechos
Miguel de
del ingenioso
76 Cervantes de cavallero Don ?
Saavedra
Quixote de la
Mancha

Editorial Labor
Barcelona
S.A.

Diccionari que
tradueix del
castellà al llatí els
diferents
elements químics
utilitzats a la
farmàcia. En
algunes
d'aquestes
entrades, també
hi trobem la
fórmula química
i/o una descripció
del producte i dels
seus usos.

Viuda Piferrer Barcelona

Obra que explica
la gramàtica
llatina.

obra,
gramàtica
llatina

Juan Jolis

Quart volum de
l'obra de
Cervantes que
inclou els capítols
dels llibres setè i
vuitè de l'obra
original.

obra, Quixote,
Cervantes,
Mancha,
llatí
capítols,
llibres, setè,
vuitè

Barcelona

diccionari,
castellà, llatí,
elements
químics,
castellà
farmàcia,
fórmula
química,
descripció,
producte, usos

898

328

llatí-castellà

446

77 Ramon Font

Calvari Amunt ?

Diego de
78 Torres
Villarroel

Sueños
morales,
visiones y
visitas de
1796
Torres con
Don Francisco
de Quevedo,
por Madrid.

Tratado de
79 Juan Cortázar Geometria
elemental

1852

Tomás
Carreras

Joseph
Doblado

Espinosa y
compañía

Girona

Obra religiosa en
prosa que elogia
el sacrifici per
arribar a un bé
superior i invita a
seguir les passes
de Jesús.

obra, religiosa,
elogi, sacrifici,
català
bé, passes,
Jesús

54

Madrid

Obra en prosa
que relata els
viatges en somnis
de Diego de
Torres amb
Francisco de
Quevedo per
Madrid.

obra, prosa,
viatges,
somnis, Diego
de Torres,
castellà
Francisco de
Quevedo,
Madrid

272

Madrid

Llibre d'estudi
sobre geometria
elemental que
explica els cossos
plans (en dues
dimensions) i a
l'espai (en tres
dimensions) i les
fórmules que els
defineixen.

llibre, estudi,
geometria
elemental,
castellà
cossos, plans,
espai,
fórmules

218

Tratado de
Trigonometría
80 Juan Cortázar rectilínea y
1851
esférica y de
Topografía

81

Jacint
Verdaguer

Atlàntida

1886

La filla de la
Cova Comèdia
1886
82 Agustí Vilaret
bilingüe en
tres actes

Eusebio
Aguado

Fidel Giró

La Academia

Madrid

Llibre d'estudi
sobre
trigonometria i
geometria que
inclou les
fórmules per
descriure les
rectes, triangles i
esferes així com
problemes a
resoldre i els
passos per
resoldre'ls.

llibre, estudi,
trigonometria,
geometria,
fórmules,
rectes,
castellà
triangles,
esferes,
problemes,
resolució

211

Barcelona

Obra poètica
sobre l'Atlàntida
en una edició
bilingüe on les
pàgines de
l'esquerra hi
trobem l'obra en
català i a les de la
dreta en castellà.
Inclou una
fotografia de
Mossèn Jacint
Verdaguer.

obra, poètica,
Atlàntida,
edició,
bilingüe,
pàgines,
català i
esquerra,
castellà
català,
castellà,
fotografia,
Jacint
Verdaguer

343

Barcelona

Comèdia teatral
comèdia,
en tres actes que
teatre, actes,
passa a l'interior
interior, casa
d'una casa.

català

96

83 Jaime Balmes El Criterio

84 Jaime Balmes El Criterio

1867

1872

Diario de
Barcelona

Diario de
Barcelona

Barcelona

Obra sobre
formació personal
que explica com
millorar com a
persona i ajuda a
prendre decisions
en alguns
moments de la
vida. Sisena
edició.

obra, formació
personal,
millorar,
persona,
ajuda,
castellà
prendre,
decisions,
moments,
vides

260

Barcelona

Obra sobre
formació personal
que explica com
millorar com a
persona i ajuda a
prendre decisions
en alguns
moments de la
vida. Setena
edició.

obra, formació
personal,
millorar,
persona,
ajuda,
castellà
prendre,
decisions,
moments,
vides

260

85

86

Pere Alsius y
Torrent

Pere Alsius y
Torrent

Ensaig
histórich sobre
1872
la vila de
Banyoles

Ensaig
histórich sobre
1895
la vila de
Banyoles

Obradors y P.
Barcelona
Sulé

Obra històrica
sobre la vila de
Banyoles que
repassa els
successos de
Banyoles des del
segle IX, amb la
fundació del
monestir, fins al
primer terç del
segle XIX.

obra, històrica,
vila, Banyoles,
successos,
català
Banyoles,
segle, IX, XIX,

536

F. Mateu y
Vilardell

Obra històrica
sobre la vila de
Banyoles que
repassa els
successos de
Banyoles des del
segle IX, amb la
fundació del
monestir, fins al
primer terç del
segle XIX.

obra, històrica,
vila, Banyoles,
successos,
català
Banyoles,
segle, IX, XIX,

682

Banyolas

87

Henrique
Florez

Clave historial
con que se
abre la puerta
a la Historia
eclesiástica y
política,
Chronología
de los Papas y
Emperadores,
Reyes de
España, Italia y
1798
Francia, con
los orígenes de
todas las
Monarquías,
Concilios
Hereges,
Santos
Escritores y
Sucesos
memorables
de cada Siglo.

Viuda de
Ibarra

Madrid

Obra històrica que
repassa els
diferents
governants,
institucions
religioses i
successos de la
història europea
des d'època
romana fins al
segle XVIII. Inclou
un mapa de la
península ibèrica.

obra, històrica,
governants,
institucions
religioses,
successos,
castellà
Europa, època
romana, segle,
XVIII, mapa,
península
ibèrica

450

88

Jacint
Verdaguer

El centro
89 artistico de
Olot

Lo somni de
Sant Joan
llegenda del
sagrat cor de
Jesús

?

Breve reseña
de los
descubrimient
os
arqueologicos
1878
llevados a
cabo por el
Centro
Artistico de
Olot

Llibreria y
tipografia
católica

Imprenta y
librería de
Juan Bonet

Barcelona

Obra poètica
bilingüe de
temàtica religiosa
que tracta sobre
Jesús i la salvació
dels fidels. A les
pàgines de
l'esquerra s'hi
troba l'obra en
català i a les de la
dreta en castellà.

obra, poètica,
bilingüe,
temàtica,
català i
religiosa,
castellà
Jesús, salvació,
fidels, català,
castellà

223

Olot

Petita obra que
descriu alguns
monuments
megalítics de la
comarca de la
Garrotxa. Al final
del llibre s'hi
troba una làmina
d'un dolmen
dibuixat per
Joaquim Vayreda i
de diferents
troballes
arqueològiques
dibuixades per J.
Berga

monuments,
megalítics,
comarca,
Garrotxa, Olot,
làmines,
dibuix,
castellà
Joaquim
Vayreda,
troballes
arqueològique
s, Berga

11

90

Marques de
Nadaillac

El hombre y el
1903
mono

Librería de
José Gonzalez Barcelona
Font

Obra científica
que defensa la
visió creacionista i
rebutja les idees
evolucionistes de
Darwin i els seus
deixebles.

ciència,
creacionista,
defensa,
rebuig,
evolució,
Darwin,
deixebles

castellà

66

91 V.V.A.A.

Calendari Guía de
Banyolas y sa
comarca per
l'any del
senyor 1891

1890

Estampa "La
Renaixensa"
Xucla 13,
Baixos

Barcelona

Recull de diverses
dades d'interès al
llarg de l'any com
dies de mercat,
festes, fires i el
santoral. El llibre
també inclou una
recopilació de
dades històriques,
de població, de
cançons populars,
sobre diverses
parròquies, sobre
el servei de
Correus, sobre
fauna de Banyoles
i sobre fonts del
voltant de
Banyoles. Al final
de la publicació,
hi trobem anuncis
dels
patrocinadors
d'aquest llibre.

recull, dies de
mercat, festes,
fires, santoral,
cançons
populars,
Català
parròquies,
correus, fauna,
Banyoles,
fonts, anuncis

136

92

Jacint
Verdaguer

Excursions y
viatjes

1887

La ilustració
catalana

Barcelona

Obra de viatges
que descriu
pobles, ciutats i
elements
geogràfics i
esdeveniments
que li van explicar
a mossèn Jacint
Verdaguer durant
els seus viatges a
l'Alt Pallars, a la
costa d'Àfrica, al
centre i nord
d'Europa i a
l'ermita de la
Mare de Dú del
Mont. El llibre
inclou diferents
gravats i una
dedicatòria de
Jacint Verdaguer a
Pere Alsius.

obra, viatges,
pobles, ciutats,
elements
geogràfics,
esdeveniments
, Jacint
Verdaguer,
viatges, Alt
català
Pallars, costa,
Àfrica, centre,
nord, Europa,
ermita, Mare
de Déu del
Mont, gravats,
dedicatòria

223

Memorias
historicas
sobre la
Australia y
particularment
P. Fr. Rosendo e acerca la
93
1853
Salvado
mision
benedictina de
Nueva Nursia y
los usos y
costumbres de
los salvajes

Abate
94 Guillermo
Meignan

Las profecias
mesiánicas del
antiguo
testamento o
1859
la divinidad del
cristianismo
demostrada
por la Bíblia

Imprenta de
los herederos Barcelona
de la V. Pla

Obra que descriu
geogràficament,
històricament i
socialment
Austràlia. També
inclou alguns
capítols sobre la
natura de la regió,
repassa les
accions fetes en la
missió
benedictina de
Nova Nursia i,
finalment, hi
trobem uns
capítols
antropològics que
descriuen les
costums dels
indígenes.

Australia,
geografia,
història, social,
natura, missió
benedictina, castellà
Nova Nursia,
antropologia,
costums,
indígenes

400

Librería
religiosa

Obra religiosa que
defensa la
divinitat de
Jesucrist a partir
de l'anàlisi de les
profecies de la
seva vinguda que
es troben en
l'Antic Testament.

religió,
defensa,
divinitat,
Jesucrist,
castellà
anàlisi,
profecies,
vinguda, Antic
Testament

471

Barcelona

Exercicio de
Padre Alonso perfeccion y
95
Rodriguez
virtudes
christianas

Don Manuel
96
Poy y Comes

Don Jaime
97
Balmes

1767

Elementos de
Aritmetica
Numerica y
Literal al estilo
1835
de Comercio
para
instrucción de
la Juventud

Cartas a un
esceptico en
materia de
religión

1866

Imprenta de
Maria Angela Barcelona
Marti Viuda

Obra religiosa que
dóna consells per
ser millor cristià
practicant la
mortificació, la
modèstia, la
humilitat i evitant
les temptacions.

religió,
consells,
cristià,
mortificació,
modèstia,
humilitat,
evitar,
temptacions

castellà

457

Oficina de D.
Juan Francisco
Barcelona
Piferrer
impresor

Manual
d'aritmètica que
explica
instruccions
d'operacions
aritmètiques,
fraccions i
equacions de
primer grau
aplicades al
comerç.

manual,
aritmètica,
instruccions,
operacions,
fraccions,
equacions,
comerç

castellà

454

Imprenta del
Diario de
Barcelona

Recull de 20
cartes que el Sr.
Balmes va
escriure a un seu
amic per
convèncer-lo de la
veritat de la
religió cristiana
catòlica.

recull, cartes,
Balmes, amic,
convèncer,
castellà
veritat, religió,
cristiana,
catòlica

260

Barcelona

98

99

Nuñez de
Taboada

Novisimo
diccionario
francésespañol y
españolfrancés el más
1885
completo de
cuantos se han
publicado en
España y en el
extranjero
hasta hoy día

P. F. Lorenço
de Camora

Monarchia
mystica de la
iglesia, hecha
de
hieroglyficos,
sacados de
humanas y
1603
diuinas letras :
en que se trata
de la
composicion
del cuerpo
mystico de la
Iglesia

Librería de D.
Barcelona
Juan Oliveres

Diccionari francès - diccionari,
castellà i castellà - francès,
francès
castellà

Alfonso
Rodriguez

Manual religiós
que dóna consells
per cuidar i
millorar l'ànima i
l'esperit cristià.

Saragossa

castellà

475

manual,
religió,
consells,
cuidar,
castellà
millorar,
ànima, esperit,
cristià

475

100 V.V.A.A.

101 Joan Vidal

Nota acerca de
unos huesos
fósiles
remitidos i
1877 - 1881
Nuevos datos
sobre la flora
de Cataluña

L'Estany de
Banyoles

1925

?

Recull de dos
articles. El primer
està escrit per
Fructuoso Plans i
tracta sobre
l'existència de
fòssils de ren a la
província de
Girona a partir
d'uns óssos
enviats per Pere
Alsius a l'autor de
l'article. El segon
article tracta de
les noves plantes
descobertes a
Catalunya a partir
d'una exploració
sobre el terreny
que feren Antonio
Cipriano Costa i
els seus deixebles.

articles,
Fructuoso
Plans, fòssils,
ren, Girona,
ossos, Pere
Alsius, plantes,
castellà
Catalunya,
exploració,
terreny,
Antonio
Cipriano Costa,
deixebles

20

Girona

Monografia local
centrada en
l'estany de
Banyoles però
també tractant de
la població i de
Santa Maria del
Collell.

monografia,
local, estany,
Banyoles,
població,
Santa Maria
del Collell

153

català

102 Pere Alsius

103 V.V.A.A.

Ensayo
historico de la
Yglesia
parroquial de 1870
Sta. Maria de
los Turers de
Bañolas

Obra manuscrita
que repassa la
història de Santa
Maria dels Turers
des dels indicis de
l'existència del
temple abans de
la invasió islàmica
fins a la segona
meitat del segle
XIX.

obra,
manuscrita,
història, Santa
Maria dels
Turers, indicis,
castellà
temple,
invasió
islàmica,
segona meitat,
segle XIX

Recull
d'articles de
revistes

Recull d'articles
sobre Banyoles
que es varen
publicar a la
revista de Girona,
al diari de "Lo
Geronés", el
semanario de
Bañolas i la
Renaxensa.

recull, articles,
Banyoles,
revista de
Girona,
català i
semanario de
castellà
Bañolas,
Renaxensa, Lo
Geronés, diari,
revista,

1871-1900

94

Lluís G.
104
Constans

Lluís G.
105
Constans

Dos obras
maestras del
1947
arte gótico en
Bañolas

Dos obras
maestras del
1947
arte gótico en
Bañolas

El sitio de
Emilio Grahit
106
Gerona en
y Papell
1653

1892

Talleres
Tipograficos
ARIEL S.L.

Talleres
Tipograficos
ARIEL S.L.

Barcelona

Obra que estudia
el retaule de
l'Escala i l'arqueta
de Sant Martirià
que es troben al
monestir de Sant
Esteve de
Banyoles. Es
tracta de
l'exemplar 119
dels 490 editats.

estudi, retaule,
Escala,
arqueta de
Sant Martirià, castellà
monestir de
Sant Esteve,
Banyoles

179

Barcelona

Obra que estudia
el retaule de
l'Escala i l'arqueta
de Sant Martirià
que es troben al
monestir de Sant
Esteve de
Banyoles.

estudi, retaule,
Escala,
arqueta de
Sant Martirià, castellà
monestir de
Sant Esteve,
Banyoles

179

Obra que narra el
setge de Girona
de 1653 dut a
terme per les
tropes franceses i
el fracàs d'aquest
cop.

obra, Girona,
1653, tropes,
franceses,
fracàs

34

Tipografia del
hospicio
Girona
provincial

castellà

107

108

Francesch
Petrarcha

Historia d'
Ualter e de la
pacient
Isiselda escrita
en llatí per
1883
Francesch
Petrarcha e
azzomançada
per Bernat
Metge.

Libro de
Cuentas

Evarist
Ullastres

Barcelona

Obra cavalleresca,
…

Banyoles

Llibre de comptes
de la farmàcia
Alsius en la qual
s'hi varen anotar
els imports en
medicaments que
els devien els seus
clients entre 1887
i 1900.

català

llibre de
compte,
farmàcia
Alsius,
castellà
imports,
medicaments,
deutes, clients

32

217

109

Centenari de
Pere Alsius i J.
la Guerra de la 1909
Hostench
independència

Joaquim
110
Hostench

111

Pere Alsius y
Torrent

Esbarjos

1934

Ensaig
histórich sobre
la vila de
1881
Banyoles.
Apéndices á la
tercera part

Obra monogràfica
que descriu els
fets ocorreguts a
Banyoles durant
la guerra del
francès i es
descriuen les
accions heroiques
de diversos
banyolins durant
aquesta guerra.

obra, fets,
Banyoles,
Guerra del
francès,
accions
heroiques,
banyolins

català

72

Imp. F. Mateu Banyoles

obra, Joaquim
Recull de poesies
Hostench,
de Joaquim
català
Esbarjos,
Hostench.
recull, poesies

80

Imprenta del
Hospici
provincial

Tercer annex de
l'obra Ensaig
histórich sobre la
vila de Banyoles
en el qual s'hi
recullen
transcripcions de
documents
històrics de
rellevància per a
la història de
Banyoles.

140

Banyoles

Girona

tercer, annex,
obra, ensaig
historich sobre
la vila de
Banyoles,
català
transcripcions,
documents,
històrics,
història,
Banyoles

112

113

Emili Grahit i
Papell

Tipografia del
Hospici
Girona
provincial

Emili Grahit i
Obra que
Papell, obra,
transcriu el diari transcripció,
del general Blás diari, general,
de Fournás de
Blas de
l'exèrcit espanyol Fournas,
castellà
durant el setge de exèrcit
Girona de 1809
espanyol,
per part de les
setge, Girona,
tropes franceses. tropes,
franceses

75

1880

Tipografia La
Renaixensa

Barcelona

Novel·la premiada
en els Jocs Florals
de 1880 que
tracta … Algunes
pàgines tenen
aureòl·les
d'humitat.

Narcis Oller y
Moragas,
novel·la,
premi, Jocs
Florals,
aureòl·les,
humitat

català

19

1775

Oficina D.
Francisci a
Mena

?

Diccionari llatí castellà.

diccionari,
llatí, castellà

Llatí castellà

1284

?

?

Diccionari llatí diccionari,
castellà i castellà llatí, castellà
llatí.

Llatí castellà

424

El general
D.Blás de
Fournás y su
1890
diario del sitio
de Gerona en
1809

Narcis Oller y Isabel de
Moragas
Galceran

114 ?

Calepino

115 ?

Thesaurus
Hispanolatinus
utriusque
?
linguae, verbis
et phrasibus
abundas

116 ?

117 Josep Fina

Index librorum
prohibitorum
sanctissimi
domini nostri 1841
Gregorii XVI
pontificis
maximi

Llibra de
comptas de
Joseph Fina
Apotecari y lo
1766
Resumen del
llibra bell.
Comensat en
lo Any 1766

Typographia
Reverendae
Camerae
Apostolicae

Roma

llistat, llibres,
Llistat de llibres
prohibits,
prohibits pel Papa
Llatí
Papa, Gregori
Gregori XVI.
XVI

532

Banyoles

Llistat de comptes
de la farmàcia
organitzat per
pobles on es
detallen els clients
de la farmàcia i el
que han pagat a la
farmàcia. A
continuació,
s'especifiquen els
deutes que tenen
diverses persones
amb la farmàcia.

480

llistat,
comptes,
farmàcia,
català
pobles, clients,
farmàcia,
deutes

118 Josep Fina

119 Josep Fina

Llibra de
comptas de
Apotecaria de
Joseph Fina y
1771
lo Resumen de
una llibreta
vella comensat
en lo Any 1771

Llibre nou y
patit, de
comptas de la
Botiga de
Joseph Fina
1796
Apotecari y lo
resumen del
Llibre Vell
comensat en
lo any 1796

Banyoles

Llistat de comptes
de la farmàcia
organitzat per
pobles on es
detallen els clients
de la farmàcia i el
que han pagat a la
farmàcia. A
continuació,
s'especifiquen els
deutes que tenen
diverses persones
amb la farmàcia.

llistat,
comptes,
farmàcia,
català
pobles, clients,
farmàcia,
deutes

400

Banyoles

Llistat de comptes
de la farmàcia
organitzat per
pobles on es
detallen els clients
de la farmàcia i el
que han pagat a la
farmàcia. A
continuació,
s'especifiquen els
deutes que tenen
diverses persones
amb la farmàcia.

llistat,
comptes,
farmàcia,
català
pobles, clients,
farmàcia,
deutes

530

120 Josep Fina

121 Esteve Fina

Llibra de
comptas de la
Botiga de
Joseph Fina
Apotecari y lo 1796
resumen del
Llibra Vell
comensat en
lo any 1796

Llibre de notas
i receptes de la
botiga de
?
l'apotecari
Esteve Fina.

Banyoles

Llistat de comptes
de la farmàcia
organitzat per
pobles on es
detallen els clients
de la farmàcia i el
que han pagat a la
farmàcia. A
continuació,
s'especifiquen els
deutes que tenen
diverses persones
amb la farmàcia.

llistat,
comptes,
farmàcia,
català
pobles, clients,
farmàcia,
deutes

422

Banyoles

Llibre de notes i
receptes que
recull diferents
efemèrides
relacionades amb
la farmàcia, una
relació de les
hòsties produïdes
pels mossèns de
Banyoles i
diferents receptes
culinàries.

llibre, notes,
receptes,
efemèrides,
farmàcia,
hòsties,
mossèns,
Banyoles,
receptes
culinàries

280

català

122

Pere Alsius i
Torrent

123 Josep Fina

Llibre de
Conduptas

Llibre de
receptes

1855

?

Banyoles

Llistat de
conductes en el
qual es detallen
diversos clients i
el que s'han
compromès a
pagar anualment
per rebre
medicines per ells
i la família. Cal
destacar l'índex
del llibre ja que
classifica els
clients per pobles.

llibre, llistat,
conductes,
clients,
pagament
català
anualment,
medicines,
família, índex,
pobles

72

Banyoles

Receptari de
medicaments on
s'especifiquen els
ingredients i les
quantitats a
utilitzar.

receptari,
medicaments,
castellà
ingredients,
quantitats

87

124 Alsius i Fina

Llevador y
manual propi
de Alsius y
Fina

?

Banyoles

Llibre que recull
diferents notes
genealògiques,
compres, lloguers
i vendes de
propietats de les
famílies Glaudis,
Fina i Alsius i un
recompte anual
d'ingressos de
rendes i censos.

llibre, notes
genealògiques,
compra,
lloguer, venda,
propietat,
famílies,
català
Glaudis, Fina,
Alsius,
recompte
anual,
ingressos,
rendes, censos

