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Numero
de
docume
nt

1

2

Remitent

Vicente Munner

Ramon Alsius i
Malagelada

Receptor

Miguel Alsius

Data

Lloc
escriptura
carta

Descripció

Temàtica

Llengua

17 d'octubre de
Barcelona?
1861?

Carta de Vicente Munner, Catedràtic
de la facultat de farmàcia, a Miquel
Alsius Fina en la qual felicita a la
família pel discurs de llicenciatura
que va fer el seu fill Pere Alsius i
Torrent i que li varen valer
l'excempció del pagament de tres mil
llicenciatura, diploma
reals i un diploma honorífic. També
honorífic, discurs,
s'adjunta l'original del discurs com a
farmàcia, àcids
obsequi per la mare de Pere Alsius.
Es desconeix la data i lloc
d'escriptura de la carta però si que
trobem un segell de correus posat a
Barcelona i datat a 17 d'octubre de
1861. S'adjunta el discurs referent
als àcids.

Anys 30 del
segle XX

Article mecanografiat de Ramon
Alsius i Malagelada amb el títol "Full
de la nostra història" "El perquè
celebrem la nostra Festa Major el dia
24 d'octubre". En aquest article es
descriuen les informacions sobre les
relíquies de Sant Martirià que es
troben recollides a "L'Ensaig Històric Historia Relíquies Sant
Castellà
Martirià
de la vida de Banyoles" de Pere
Alsius. Entre ells, trobem els fets
esdevinguts l'1 de febrer de 1599 en
el qual es va obrir l'arqueta de Sant
Martirià per comprovar-ne el seu
contingut i s'acceptà passar la festa
de Sant Martirià del 24 de novembre
al 24 d'octubre.

Banyoles

Castellà

Format

Carpeta núm. 1

Carpeta núm.1

Carpeta núm. 1

Carpeta núm. 1

3

4

Santiago
Joan Alsius
Sobrequés i Vidal

Luis Álvarez de
Brunagals?

Joan Alsius

11 de novembre
Girona
de 1958

Carta del Catedràtic Santiago
Sobrequés Vidal a Joan Alsius en la
qual s'explica que el Sr. Sobrequés va
investigar els primers anys d'estudi investigació històrica,
de Pere Alsius i Torrent. En la carta biografia, estudis,
s'adjunten professors, assignatures i catedràtics,
notes dels cursos 1850/51, 1851/52 i assignatures, notes
1852/53. Aquestes dades les envia a
Joan Alsius perquè aquest senyor vol
fer una biografia del seu avi.

3 de juliol de
1943

Carta de Luis Álvarez de Brunagals?
(no es llegeix bé el segon cognom)
del Museo Arqueologico Provincial de
Gerona on es contesta
afirmativament una carta de Joan
llibres, Santa Maria de
Alsius on es demanava l'existència
Castellà
Porqueres, restauració
d'un llibre titulat "Santa Maria de
Porqueras". En la carta també es
confirma la restauració de l'església
de Santa Maria de Porqueres a la
primavera següent i després de
restaurar Sant Pere de Roda i Besalú.

Girona

Castellà

5

Apunts de la llicenciatura de
Farmàcia de Pere Alsius. Quadern
apunts, farmàcia,
núm. 6 de química sobre principis de
quaderns, química
la Sèrie Ciànica. S'en desconeix la
data

Castellà

6

Apunts de la llicenciatura de
Farmàcia de Pere Alsius. Quadern
núm. 7 de Química que comprèn la apunts, farmàcia,
continuació de la sèrie Ciànica.
quaderns, química,
Aquest quadern correspon als cianurs
senzills. S'en desconeix la data.

Castellà
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Apunts de la llicenciatura de
Farmàcia de Pere Alsius. Quadern
apunts, farmàcia,
núm. 8 de química que conclou la
quaderns, química,
sèrie Ciànica. S'en desconeix la data.
Apunts de la llicenciatura de
Farmàcia de Pere Alsius. Quadern
núm. 14 de química sobre les
combinacions de l'àcid Tàrtric amb
l'òxid antimònic. S'en desconeix la
data.
Apunts de la llicenciatura de
Farmàcia de Pere Alsius. Apèndix a
les llibretes 3ª i 4ª sobre Anàlisis
elemental de química. S'en desconeix
la data.
Apunts de la llicenciatura de
Farmàcia de Pere Alsius. Llibreta 6ª
sobre Química vegetal. S'en
desconeix la data.
Apunts de la llicenciatura de
Farmàcia de Pere Alsius. Llibreta 7ª
on es descriuen substàncies vegetals
i s'expliquen els seus usos
terapèutics i cosmètics. S'en
desconeix la data.
Apunts de la llicenciatura de
Farmàcia de Pere Alsius. Llibreta 8ª
on es descriuen substàncies vegetals
i s'expliquen els seus usos
terapèutics i cosmètics. S'en
desconeix la data.
Apunts de la llicenciatura de
Farmàcia de Pere Alsius. Llibreta 9ª
on es descriuen substàncies vegetals
i s'expliquen els seus usos
terapèutics i cosmètics. S'en
desconeix la data.

Castellà

apunts, farmàcia,
quaderns, química,

Castellà

apunts, farmàcia,
quaderns, química,

Castellà

apunts, farmàcia,
quaderns, química,

Castellà

apunts, farmàcia,
quaderns, química,

Castellà

apunts, farmàcia,
quaderns, química,

Castellà

apunts, farmàcia,
quaderns, química,

Castellà

apunts, farmàcia,
quaderns, química,

Castellà

apunts, farmàcia,
quaderns, química,

Castellà

16

Apunts de la llicenciatura de
Farmàcia de Pere Alsius. Full plegat
en format de quartilla sobre les sals apunts, farmàcia,
d'argent i l'òxid mercuriós. En la
quaderns, química,
primera pàgina hi trobem el número
18. S'en desconeix la data.

Castellà

17

Apunts de la llicenciatura de
Farmàcia de Pere Alsius. Full plegat
en format de quartilla on hi trobem la
lliçó 17 sobre l'òxid plúmbic i la lliçó apunts, farmàcia,
18 sobre els òxids mercúric i
quaderns, química,
bismútic. En la primera pàgina hi
trobem el número 19. S'en
desconeix la data.

Castellà

18

Apunts de la llicenciatura de
Farmàcia de Pere Alsius. Full plegat
en format de quartilla on hi trobem
apunts, farmàcia,
part de la lliçó 18 sobre els òxids
quaderns, química,
mercúric i bismútic. En la primera
pàgina hi trobem el número 20. S'en
desconeix la data.

Castellà
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Apunts de la llicenciatura de
Farmàcia de Pere Alsius. Llibreta 10ª
on es descriuen substàncies vegetals
i s'expliquen els seus usos
terapèutics i cosmètics. S'en
desconeix la data.
Apunts de la llicenciatura de
Farmàcia de Pere Alsius. Llibreta 11ª
on es descriuen substàncies vegetals
i s'expliquen els seus usos
terapèutics i cosmètics. S'en
desconeix la data.
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Apunts de la llicenciatura de
Farmàcia de Pere Alsius. Full plegat
en format de quartilla on hi trobem la
lliçó 19 sobre els òxids cúpric i
apunts, farmàcia,
càdmic i part de la lliçó 20 sobre
quaderns, química,
l'òxid àuric i el platínic. En la primera
pàgina hi trobem el número 21. S'en
desconeix la data.
Apunts de la llicenciatura de
Farmàcia de Pere Alsius. Full plegat
en format de quartilla on hi trobem
part de la lliçó 20 sobre l'òxid àuric i apunts, farmàcia,
el platínic part de la lliçó 21 sobre
quaderns, química,
l'òxid antimònic i l'estanyós. En la
primera pàgina hi trobem el número
22. S'en desconeix la data.

Castellà

Castellà

21

Apunts de la llicenciatura de
Farmàcia de Pere Alsius. Full plegat
en format de quartilla on hi trobem
part de la lliçó 21 sobre l'òxid
apunts, farmàcia,
antimònic i l'estanyós i la lliçó 22
quaderns, química,
sobre l'òxid estànic. En la primera
pàgina hi trobem el número 23. S'en
desconeix la data.

Castellà

22

Apunts de la llicenciatura de
Farmàcia de Pere Alsius. Full plegat
en format de quartilla on hi trobem la
apunts, farmàcia,
classificació dels àcids i la descripció
quaderns, química,
de l'àcid Cròmic. En la primera
pàgina hi trobem el número 35. S'en
desconeix la data.

Castellà

23

Apunts de la llicenciatura de
Farmàcia de Pere Alsius. Full plegat
en format de quartilla on hi trobem la
apunts, farmàcia,
descripció dels àcids Cròmic, Sulfúric
quaderns, química,
i fosfòric. En la primera pàgina hi
trobem el número 36. S'en
desconeix la data.

Castellà
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Apunts de la llicenciatura de
Farmàcia de Pere Alsius. Full plegat
en format de quartilla on hi trobem la
descripció de l'àcid fosfòric i part de apunts, farmàcia,
quaderns, química,
la lliçó 29 sobre els àcids bòrics,
oxàlic i fluorhídric. En la primera
pàgina hi trobem el número 37. S'en
desconeix la data.

Castellà

25

Apunts de la llicenciatura de
Farmàcia de Pere Alsius. Full plegat
en format de quartilla on hi trobem
part de la lliçó 29 sobre els àcids
apunts, farmàcia,
bòrics, oxàlic i fluorhídric i part de la
quaderns, química,
lliçó 30 sobre els àcids carbònic i
silícic. En la primera pàgina hi trobem
el número 38. S'en desconeix la
data.

Castellà

26

Apunts de la llicenciatura de
Farmàcia de Pere Alsius. Full plegat
en format de quartilla on hi trobem
apunts, farmàcia,
part de la lliçó 30 sobre els àcids
quaderns, química,
carbònic i silícic i part la lliçó 31
sobre els àcids clorhídric i bromhídric.
En la primera pàgina hi trobem el
número 39. S'en desconeix la data.

Castellà

27

Apunts de la llicenciatura de
Farmàcia de Pere Alsius. Full plegat
en format de quartilla on hi trobem
part la lliçó 31 sobre els àcids
apunts, farmàcia,
clorhídric i bromhídric i sobre els
quaderns, química,
àcids iodhídric, cianhídric i sulfhídric.
En la primera pàgina hi trobem el
número 40. S'en desconeix la data.

Castellà
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Apunts de la llicenciatura de
Farmàcia de Pere Alsius. Full plegat
en format de quartilla on hi trobem la
apunts, farmàcia,
descripció dels àcids iodhídric,
quaderns, química,
cianhídric i sulfhídric. En la primera
pàgina hi trobem el número 41. S'en
desconeix la data.

Castellà

29

Apunts de la llicenciatura de
Farmàcia de Pere Alsius. Full plegat
en format de quartilla on hi trobem la
descripció dels àcids iodhídric,
apunts, farmàcia,
cianhídric i sulfhídric i part de la lliçó quaderns, química,
sobre l'àcid níbric. En la primera
pàgina hi trobem el número 42. S'en
desconeix la data.

Castellà

30

Apunts de la llicenciatura de
Farmàcia de Pere Alsius. Full plegat
en format de quartilla on hi trobem
part de la lliçó sobre l'àcid níbric i
part de la lliçó sobre l'àcid clòric. En
la primera pàgina hi trobem el
número 43. S'en desconeix la data.

apunts, farmàcia,
quaderns, química,

Castellà

31

Apunts de la llicenciatura de
Farmàcia de Pere Alsius. Full plegat
en format de quartilla on hi trobem
part de la lliçó sobre l'àcid clòric i
apunts, farmàcia,
part de la lliçó sobre l'àcid tàrtric i el quaderns, química,
cítric. En la primera pàgina hi trobem
el número 44. S'en desconeix la
data.

Castellà

32

Apunts de la llicenciatura de
Farmàcia de Pere Alsius. Full plegat
en format de quartilla on hi trobem
part de la lliçó sobre l'àcid tàrtric i el
apunts, farmàcia,
cítric, la lliçó sobre l'àcid Lucinic i
quaderns, química,
Benzoic i part de la lliçó sobre els
àcids acètic i fòrmic. En la primera
pàgina hi trobem el número 45. S'en
desconeix la data.

Castellà
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35
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37

Apunts de la llicenciatura de
Farmàcia de Pere Alsius. Full plegat
en format de quartilla on hi trobem
part de la lliçó sobre els àcids acètic i
fòrmic i part de la lliçó dels
Alcaloides. En la primera pàgina hi
trobem el número 46. S'en
desconeix la data.
Apunts de la llicenciatura de
Farmàcia de Pere Alsius. Full plegat
en format de quartilla on hi trobem
part de la lliçó dels Alcaloides. En la
primera pàgina hi trobem el número
47. S'en desconeix la data.
Apunts de la llicenciatura de
Farmàcia de Pere Alsius. Full plegat
en format de quartilla on hi trobem
part de la lliçó dels Alcaloides. En la
primera pàgina hi trobem el número
48. S'en desconeix la data.
Apunts de la llicenciatura de
Farmàcia de Pere Alsius. Full plegat
en format de quartilla on hi trobem
part de la lliçó dels Alcaloides i part
de la lliçó sobre el procediment
general toxicològic. En la primera
pàgina hi trobem el número 49. S'en
desconeix la data.
Apunts de la llicenciatura de
Farmàcia de Pere Alsius. Full plegat
en format de quartilla on hi trobem
part de la lliçó sobre el procediment
general toxicològic. En la primera
pàgina hi trobem el número 50. S'en
desconeix la data.

apunts, farmàcia,
quaderns, química,

Castellà

apunts, farmàcia,
quaderns, química,

Castellà

apunts, farmàcia,
quaderns, química,

Castellà

apunts, farmàcia,
quaderns, química,

Castellà

apunts, farmàcia,
quaderns, química,

Castellà

Carpeta núm. 1

Carpeta núm. 5

38

Apunts de la llicenciatura de
Farmàcia de Pere Alsius. Full plegat
en format de quartilla on hi trobem
part de la lliçó sobre el procediment apunts, farmàcia,
general toxicològic i part de la lliçó
quaderns, química,
sobre casos d'enverinament. En la
primera pàgina hi trobem el número
51. S'en desconeix la data.
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Banyoles

Discurs sobre monedes en una
exposició numismàtica. El text
descriu la col·lecció de monedes de
l'exposició i explica els criteris
d'organització de les monedes de
l'exposició. De la col·lecció en
destaquen monedes espanyoles i
discurs, monedes,
catalanes des de les encunyades per
exposició numismàtica,
Alfons III d'Aragó a les de Ferran VII,
medalles
Castellà
monedes gregues, monedes de
commemoratives,
Nàpols i Sicília i medalles
Societat del Foment
commemoratives. Pel que sembla,
aquesta exposició es va fer a la
Societat del Foment. En la primera
pàgina hi trobem un llistat dels
cognoms dels expositors de
monedes. Caldria consolidar alguns
talls del tercer full del discurs.

Banyoles

programes, vetllada
Programa d'una vetllada literariliterari-musical,
musical on hi trobem els noms dels
participants,
participants i les seves intervencions.
intervencions,
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23/05/1884
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26/07/1994
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04/06/1885

Banyoles

Programa d'una vetllada literària. Hi
trobem el llistat de participants i
intervencions.
Programa d'una vetllada literària. Hi
trobem el llistat de participants i
intervencions.

programa, vetllada
literària, participants,
intervencions
programa, vetllada
literària, participants,
intervencions

Castellà

Castellà

Castellà

Castellà
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Programa de la vetllada literària en la
Societat del Foment i el discurs del
Sr. Coromina, president de la
Societat del Foment. En aquest text,
el Sr. Coromina dóna les gràcies pel
nomenament com a president de la
Societat i en substitució del Dr.
Mascaró. El discurs també parla de la
plaga de la fil·loxera que afecta a les
vinyes de la comarca, sobre les
avantatges de crear una caixa
d'estalvis a Banyoles, sobre els
visitants al Balneari de la Puda i
sobre la repercussió i difusió de les
activitats de la Societat en la premsa
catalana.

programes, vetllades
literàries, Societat del
Foment, discursos, Sr.
Coromina, presidents,
Dr. Mascaró,
nomenaments,
plagues, vinyes,
Castellà
fil·loxera, avantatges,
caixa d'estalvis,
visitants, Balneari de la
Puda, difusió,
activitats, premsa
catalana

103

Discurs del Sr. Alsius on s'esmenten
alguns problemes de veu per dir el
discurs i demana l'ajuda dels socis de
la Societat del Foment per ajudar als
afectats dels terratrèmols ocorreguts
a Andalusia. També lloa la caritat
espanyola la de la caritat catalana.

discursos, Sr. Alsius,
problemes, veu, ajuda,
socis, caritat, Societat
Castellà
del Foment, afectats,
terratrèmols,
Andalusia,

104

Programa de la vetllada a favor de
programes, vetllades,
l'Hospital de Banyoles. La part
hospital, Banyoles,
musical estava dirigida pel Mestre
Candi Candi, Sr.
Castellà
Candi i amb la cooperació dels Srs.
Gallart, Sr. Trullals, Sr.
Gallart i Trullals. En aquest acte el Sr.
Alsius. Discursos
Alsius hi fa un discurs.

102

02/12/1883

25/08/1883

Banyoles

Banyoles
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107

29/06/1883

Societat del
Foment

01/05/1888

01/02/1854 28/02/1854

Banyoles

Vetllada de la Societat del Foment on
s'inaugura el local de casa Roura com
a biblioteca nacional i es felicita a
Pere Alsius pel seu sant. Trobem un
discurs d'inauguració de la biblioteca
vetllada, Societat del
on es dóna les gràcies a Joan
Perpinyà, Josep Corominas, Eudald Foment, local, casa
Roura, biblioteca
Quintana i Leopold Cánovas per la
seva donació de llibres i les gestions nacional, felicitacions,
Pere Alsius, sant,
realitzades perquè la biblioteca
discurs, inauguració,
gaudis de la subscripció de les
Joan Perpinyà, Josep Castellà
revistes "Archivos de Terapeutica
Corominas, Eudald
medica y quirurgica" i al diari
Quintana, Leopold
il·lustrat la Estafeta". També hi
Cánovas, revistes,
trobem un llistat de la col·lecció
subscripcions,
bibliogràfica de la biblioteca, una
ressenya de les obres més importants medicina, Abdon
i un text novel·lat sobre el naixement Corominas,
de la Medicina a càrrec d'Abdon
Corominas. Aquest darrer escrit està
parcialment afectat per la humitat i hi
ha algunes parts que no es llegeixen
correctament.

Banyoles

Circular de la Societat del Foment per
a la convocatòria dels socis per
celebrar l'acte de celebració dels fets circular, Societat del
del 2 de maig de 1808. El document Foment, convocatòria, Castellà
socis, acte, celebració
ha patit efectes d'humitat i caldria
consolidar i integrar alguns talls i
estreps.

Banyoles

Discurs sobre la fil·loxera, de com
s'han replantat les vinyes amb ceps
americans i dels problemes dels
treballs per fer aquesta substitució al
Departament de l'Herault. Aquest
discurs va ser pronunciat per un
representat del Departament de
l'Herault durant la visita d'un grup de
catalans a les vinyes d'aquesta zona.

discurs, fil·loxera,
departament
d'Herault, vinyes,
visita,

Català
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109
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01/02/1854 28/02/1854

01/02/1854 28/02/1854

01/02/1854 28/02/1854

23/02/1884

Banyoles

Discurs pronunciat a la Societat del
Foment sobre l'efecte de la fil·loxera
discurs, fil·loxera,
a la nostra comarca i la importació de
societat del Foment,
ceps americans. També hi trobem les
ceps americans,
tasques que es proposa realitzar per
plagues
eliminar la plaga de la fil·loxera.
Inclou un esborrany del discurs.

Català

Banyoles

Esborrany de la segona part del
discurs pronunciat a la Societat del
Foment sobre la influència de la
qualitat del terreny en la vida de les
parres que en ell es planten. En
aquest discurs es denuncia que a
Espanya es procura poc pel terreny
on es conrea mentre que a França,
Bèlgica o Anglaterra s'utilitzen adobs
químics per augmentar la producció
del terreny. Inclou una còpia del
primer full.

discurs, Societat del
Foment, qualitat,
terreny, parres,
Espanya, França,
Bèlgica, Anglaterra,
adobs químics,
producció

Català

Banyoles

Discurs pronunciat a la Societat del discurs, Societat del
Foment sobre la necessitat de plantar Foment, qualitat,
ceps americans per acabar amb la
terreny, parres,
plaga de la fil·loxera i la influència de Espanya, França,
la qualitat del terreny en la vida de Bèlgica, Anglaterra,
les parres que en ell es planten.
adobs químics,
S'esmenta un discurs pronunciat en producció, ceps
el mateix acte per Joaquim Moreló. americans

Català

Barcelona

Exemplar de "El Correo Catalan" on
en l'apartat "Correspondencias
particulares del Correo Catalan" hi
trobem la convocatòria a la
Conferència sobre la fil·loxera i com
triar les variants de ceps americans
resistents a la fil·loxera que realitzarà
la Societat del Foment el primer
diumenge de quaresma a Banyoles.

conferència, Societat
del Foment, fil·loxera,
Castellà
Banyoles, ceps
americans
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15/04/1883

Banyoles
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11/02/1883

Banyoles
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29/06/1883

Banyoles
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10/12/1882

Banyoles
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07/01/1883

Banyoles

Carpeta núm. 5

119

27/08/1884

Banyoles

Banyoles

12/11/1882

Banyoles

Programa i discurs en una vetllada de
la Societat de Foment a Banyoles a
favor del Sant Hospital. Hi trobem
especificats els ingressos i despeses vetllada, programa,
d'aquesta institució des de l'1 d'agost discurs, Societat del
de 1881 a l'1 d'agost de 1883 i es
Foment, Banyoles,
denuncia que l'hospital depèn de la
caritat per poder fer-se càrrec de les
despeses.
discurs, organització
Discurs sobre la "Organitzación
municipal, Banyoles,
municipal de Banyoles durante los
temps feudals, època
tiempos feudales" en el qual s'explica
meideval, carta
la Carta Municipal de 1303.
municipal, 1303
Programa d'una vetllada literària
programa, vetllada
organitzada per la Societat del
literària, Societat del
Foment.
Foment
Programa d'una vetllada literària
programa, vetllada
organitzada per la Societat del
Foment. Parcialment està afectat per literària, Societat del
la humitat i caldria consolidar alguns Foment
estreps del document.
Programa d'una vetllada literària
programa, vetllada
organitzada per la Societat del
Foment. Parcialment està afectat per literària, Societat del
la humitat i caldria consolidar alguns Foment
estreps del document.
Programa d'una vetllada literària
programa, vetllada
organitzada per la Societat del
Foment. Parcialment està afectat per literària, Societat del
la humitat i caldria consolidar alguns Foment
estreps del document.
Programa d'una vetllada literària
programa, vetllada
organitzada per la Societat del
Foment. Parcialment està afectat per literària, Societat del
la humitat i caldria consolidar alguns Foment
estreps del document.

Castellà

Castellà

CastellàCatalà

Castellà

Castellà

Castellà

Castellà

Discurs de la Sessió inaugural de la
discurs, inauguració,
biblioteca organitzada per la Societat
biblioteca, Societat del Castellà
del Foment. També inclou un llistat
Foment, llibres
de llibres que inclou la biblioteca.
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15/01/1882

Banyoles
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22/05/1884

Banyoles
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Banyoles

123

124

125

26/09/1883

Programa d'una vetllada literària
organitzada per la Societat del
Foment en motius de l'obertura de
l'exposició de pintures i monedes.
Programa d'una vetllada literària
organitzada per la Societat del
Foment. Caldria integrar un forat en
el document.
Programa d'una vetllada on el Sr.
Alsius va pronunciar el discurs
"Neules i vi bo". Es suposa que és
una vetllada de la Societat del
Foment.

programa, vetllada
literària, Societat del
Foment, exposició de
pintures i monedes

Castellà

programa, vetllada
literària, Societat del
Foment

Castellà

programa, vetllada,
Societat del Foment,
discurs, Sr. Alsius

CastellàCatalà

Banyoles

Discurs de la Societat del Foment on
discurs, Societat del
es commemora l'aniversari de la
Foment, aniversari,
constitució d'aquest societat i es fa
constitució,
Castellàhomenatge a la poetessa Dolors
homenatge, poetessa, Català
Moncerdà de Macià. L'estat del
Dolors Moncerda de
document és delicat i caldria integrarMacià.
lo i consolidar-ne alguns estreps.

Barcelona

Poesia de Dolors Moncerdà de Macià
elaborada en ocasió de l'Aplec a les poesia, poetessa,
Dolors Moncerda de
Estunes. L'estat del document és
Macià, aplec, Estunes
delicat i caldria integrar-lo i
consolidar-lo.

Català

Barcelona

Poesia de Dolors Moncerdà de Macià
titulada "Lo vint y cuatre de Maig".
L'estat del document és delicat i
caldria integrar-lo i consolidar-lo.

Català

poesia, poetessa,
Dolors Moncerda de
Macià, "Lo vint y
cuatre de Maig"

Carpeta núm. 5

126

Carpeta núm. 6

127

Carpeta núm. 6

128

Carpeta núm. 6

129

Banyoles

Banyoles

1889

Banyoles

Banyoles

Discurs pronunciat en la Societat del
Foment en el qual el Sr. Alsius
representava al President aquell dia.
Es repassen les activitats de la
Societat durant el darrer any. Es
tracta el tema de la fil·loxera,
l'establiment d'una caixa d'estalvis a
Banyoles, de l'auxili de la Societat als
habitants de la plaça de les Rodes a
raó de l'epidèmia de verola durant
l'estiu passat del temporal d'aigua de
la passada tardor, sobre les vetllades
literàries, l'ampliació de la biblioteca
de la Societat, la creació d'una escola
de dibuix, aclariments sobre els
estatuts de la Societat i el balanç
econòmic de l'any anterior. L'estat
del document és delicat i caldria
integrar-lo i consolidar-lo.
Esborrany de l'apartat "VIII. Sellos
de los jurados" del que sembla un
tractat històric més ampli que
tractaria dels "Segells municipals de
Banyoles".
Escrit a màquina de "Balsones y
sellos. Notas arqueologicas sobre
Bañolas.". En aquest text es
descriuen els diferents escuts de
Banyoles que trobem en els
monuments arqueològics de la ciutat.
També inclou un llistat de
monuments on hi trobem escuts de
Banyoles. També inclou un esborrany
escrit a mà.
Llibreta amb una recopilació de
dibuixos de segells de municipals de
Banyoles, Esponellà, de Romanyà
d'Empordà, del Prat de Llobregat,
Crespià i Girona.

discurs, Societat del
Foment, Sr. Alsius,
president, fil·loxera,
caixa d'estalvis,
Banyoles, plaça de les
Rodes, verola,
Castellà
temporal d'aigua,
vetllades literàries,
biblioteca, escola de
dibuix, estatuts, balanç
econòmic

segells, jurats, segells
Castellà
municipals, Banyoles

escuts, Banyoles,
monuments
arqueològics,

Castellà

dibuixos, segells,
Banyoles, Esponellà,
Romanyà d'Empordà,
Prat de Llobregat,
Crespià, Girona

Castellà
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23/12/1807

Barcelona
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06/10/1790

Girona
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14/01/1791

Palamós
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Banyoles

Banyoles

17/04/1758

Llibreta amb una recopilació de
llibreta, dibuixos,
dibuixos i descripcions dels segells
segells municipals,
municipals de Banyoles.
Banyoles
Notificació del jutge subdelegat Blas
de Aranza y Doyle en la qual s'ordena notificació, jutge, Blas
als senyors corregidors i els seus
de Aranza y Doyle,
tinents, als alcaldes majors i als seus plet, Geronimo Riera y
subdelegats i altres jutges
Fina, Geronima Fina y
l'examinació i declaracions dels
Ribas, examinació,
testimonis en el plet de Geronimo
declaracions,
Riera y Fina contra Geronima Fina y testimonis
Ribas.
testimoniatge. Joan
Testimoniatge del mestre de cases
Duran, mestre de
Joan Duran i el mestre fuster Llorenç
cases, fuster, Llorenç
Bartra de Banyoles en el qual es
Bartra, Banyoles,
comprometen a reparar els 5 masos,
mansos, molins
els dos molins sucrers i onze cases
sucrers, cases, noble,
propietat del noble Juan de Manresa
Juan de Manresa y de
y de Albertí. Inclou segell.
Albertí
contracte, adquisició,
Contracte d'adquisició de fustes
fustes, Banyoles,
necessàries per a la reparació de 5
mansos, molins
masos, dos molins sucrers i onze
sucrers, cases, noble,
cases de Banyoles propietat de Juan
Juan de Manresa y de
Manresa y de Albertí de Girona.
Albentí, Girona,
Inclou segell.
Palamós
Esborrany manuscrit i un altre de
llibre, Guerra de la
mecanografiat sobre el llibre sobre la
Independència, Sr.
Guerra de la Independència que
Alsius,
escrigué el Sr. Alsius.

Castellà

Castellà

Castellà

Castellà

Català

Sentència en llatí sobre les disputes
sentència, Banyoles,
històriques entre el monestir de Sant
Santa Maria dels
Esteve i l'església de Santa Maria dels
Turers, Monestir de
Turers. Es recorden diverses disputes
Sant Esteve
històriques d'aquests dos temples.

Llatí

Full de notes sobre els Capellans
notes, capellans
majors de Santa Maria dels Turers de majors, Santa Maria
Banyoles des de 1294 a 1750.
dels Turers, Banyoles

Català

61

Notes en format de quartilla sobre la
ciutat de Banyoles que Pere Alsius a
les cròniques catalanes. En especial
s'esmenta un jueu literat que es deia
León de Bañolas i hi trobem una breu
biografia Fra Miquel Agustí que
notes, historia,
nasqué a Banyoles i una descripció
Banyoles, León de
del seu llibre "Llibre dels secrets de Bañolas, Fra Miquel
agricultura, casa de camp y pastoril". Agustí, Sr. Tort,
En una pàgina solta amb el número 4 Barcelona, Plaça del
hi trobem un esborrany de carta de Rei
Pere Alsius sobre el Sr Tort i família
que vivien a la plaça del Rei de
Barcelona. No se sap a qui va dirigida
la carta. Aquestes notes estan
formades per 14 pàgines.

Castellà
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Esborrany d'un article d'una revista
que es desconeix sobre noves dades
sobre l'antiguitat del Diluvi de la
conca de Banyoles. L'article explica el
descobriment de dos queixals o
molars i ossos de les extremitats de
l'espècie Hipopotamus Antiquus
datats en el Quaternari en el Pla
d'Usall. Es fa esment de l'obra "Breu
ensaig geologich de la conca de
Banyoles". També hi trobem una
descripció de les dents en català. En
la part del darrera dels fulls hi
trobem un estat de moviments de
malalts de l'Hospital de Banyoles de
1862 i una compte de despeses en
conceptes de l'Hospital de Banyoles
del segon semestre de 1863

article, dents,
quaternari, ossos,
diluvi, conca,
Banyoles, Pla d'Usall,
Hipopotamus
Antiquus, Hospital

Castellà i
català
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Dibuix en color de la Creu de l'abat
de Banyoles. S'hi pot veure el nom
de F. Monsalvatge.

dibuix, creu, abat,
Banyoles, F.
Monsalvatge
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05/09/1873

Banyoles

Transcripció de la factura de Narcís
Ferrer, d'ofici plater, per l'elaboració
d'una creu i un anell pel Sr-. Abat de
Banyoles. Imprès hi surt el nom de F.
Monsalvatje.
Breu biografia de Fra. Miquel Agustí i
descripció de la seva obra "Llibre dels
secrets de l'agricultura, casa de camp
y pastoril."
Transcripció d'un text en llatí sobre
els privilegis donats pel rei d'Aragó
Alfons II a l'abat de Banyoles a Lleida
i en data de 12 calendas de juny de
l'any 1287. A la portada de la
transcripció hi trobem el nom de Sr.
D. Enrique C. Girbal.

Narcís Ferrer, plater,
creu, anell, Abat,
Banyoles, factura, F.
Monsalvatje

Castellà

Castellà

privilegis, rei d'Aragó,
Alfons, abat, Banyoles, Llatí
Enrique C. Girbal

67

Transcripció de l'al·legació jurídica
per l'abat i el reial monestir de Sant transcripció, al·legació
Esteba de Banyoles de la congregació jurídica, abat, monestir
benedictina claustral Tarraconense y de Sant Esteba,
Cesaraugusta elaborada pel notari
Banyoles, Ignacio
Castellà
Ignacio Texidor de Perpinyà a l'any Texidor, notari,
1756 i d'un altre text de 1786 en
Perpinyà, defensa,
defensa dels Drets de l'Abat i el seu drets, Juan José Barea
monestir escrit a Madrid pel llicenciat y Ortiz, Madrid
Don Juan José Barea y Ortiz.

68

Transcripció d'acta de la construcció
exposició dels termes de Banyoles
dels quals l'Abat i el Monestir de
Banyoles tenen la jurisdicció civil i
criminal donada pel rei Jaume II
d'Aragó a 8 d'idus de Maig de 1326.
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i

Transcripció en llatí d'un privilegi de
Pere IV d'Aragó del 12 d'abril de
1354 en el qual es reafirma la
jurisdicció civil i criminal per l'Abat de
Banyoles segons la Sentència de
Bianya. En la portada hi trobem un
resum del privilegi en castellà.
Dibuix d'un escut d'armes.

transcripció, acta de la
construcció i exposició,
termes, Banyoles,
Llatí
abat, monestir, rei,
Jaume II d'Aragó
transcripció, privilegi,
rei, Pere IV d'Aragó,
jurisdicció civil i
Llatí i
criminal, abat,
castellà
Banyoles, Sentència de
Bianya
dibuix, escut d'armes
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72

31/01/1838

24/10/1971 07/03/1974

Banyoles

Rebut a favor d'Isabel Torres de la
seva pensió de guerra donada per
l'Ajuntament de Banyoles. Com que
Isabel Torres no sap escriure, firma
Juan Marimon.

Banyoles

Relació mecanografiada dels objectes família Alsius,
de la col·lecció de Pere Alsius i
col·lecció de Pere
Torrent que la família Alsius fa
Alsius i Torrent,
entrega en dipòsit al Museu Comarcal dipòsit, Museu
de Banyoles. En el llistat hi trobem
Comarcal de Banyoles,
objectes de sílex, ossos, fòssils,
sílex, ossos, fòssils,
monedes de coure i un esquelet
monedes, donació,
d'infant. En un full apart hi trobem el Ramon Alsius i
Català
comprovant d'una donació de Ramon Malagelada, Jaume
Alsius i Malagelada a Jaume Butinyà i Butinyà i Granés,
Granés del permís de demolició del permís demolició,
temple vell de Santa Maria dels
temple vell, Santa
Turers de l'any 1269 amb els segells Maria dels Turers,
de cera del Bisbe de Girona i del
segells, Bisbe de
Capítol.
Girona, Capítol
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04/11/1814

Banyoles

Text escrit a Banyoles pel Jutge
municipal Sebastià Franch. La lletra
no és gaire comprensible i no s'entén
gaire bé el document.
Transcripció de la pàgina 530 del
Llibre Sextus Sacnis? En el qual hi
podem trobar el testament del prior
del Monestir de Sant Esteve escrit pel
secretari F. Fort

pensió de guerra,
rebut, Isabel Torres,
Ajuntament de
Banyoles, Juan
Marimon

jutge municipal,
Sebastià Franch

transcripció, Sextus
Sacnis, testament,
prior, monestir de Sant
Esteve, secretari, F.
Fort
facsímil, subscripció,
Facsímil de la subscripció del bisbe D.
bisbe, Andrés Bertran,
Andrés Bertran de Girona, de l'abat
Girona, abat, Pere,
Pere del monestir de Sant Esteve de
monestir de Sant
Banyoles i del rei D. Joan II de 1431
Esteve, Banyoles, rei,
en paper ceba.
Joan II
Còpia de la pàgina 25 del llibre
España sagrada,
"España Sagrada" amb anotacions
monestir de Sant Pere,
sobre el monestir de Sant Pere de
Besalú. Hi trobem escrit un epitafi en Besalú, epitafi
llatí.

Castellà

Castellà

Català

Llatí

Llatí i
castellà
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Escrit sobre la comparació històrica monestir, Sant Pere de
entre el monestir de Sant Pere de
Besalú, Sant Llorenç
Besalú i el de Sant Llorenç del Mont. del Mont

78

Descripció arquitectònica d'una
església i descripció artística dels
retaules gòtics que conté. En
especial, s'en descriu en detall i s'hi
inclou un esquema de les mides
d'aquest. Per la descripció dels
retaules es suposa que aquesta
església és la del monestir de Sant
Llorenç del Mont. S'en desconeix la
data i el lloc en la qual va ser escrita
aquesta descripció.

79

Descripció de les epigrafies dels
monuments de Banyoles sota el títol
de "Monuments Epigrafics catalans
Bañolas".Aquest article inclou la
transcripció de les inscripcions de 10
monuments de Banyoles i comarca
així com una breu descripció d'alguns
dels monuments en els quals hi
epigrafies,
trobem aquestes inscripcions. El text
monuments, Banyoles,
transcriu les inscripcions de la
inscripcions,
inundació de l'estany de l'any 1676
transcripcions,
que es troba a la plaça de les Rodes,
inundació, estany,
la de la restauració de la font pública
Castellà
Casa Consistorial,
davant de la casa consistorial de l'any
Santa Maria dels
1636, la de la inauguració de la font
Turers, Santa Maria
de Santa Maria dels Turers el 1442,
del Collell, Vilavenit,
la de la làpida que commemora
Puigpalter
l'aparició de la Mare de Déu a Santa
Maria del Collell el 1493, una
inscripció de 1622 a Vilavenut, la de
la pica de l'aigua beneïda de Santa
Maria dels Turers i la d'una creu de
Puigpalter de 1809 entre d'altres. Es
desconeix la data en el qual es va
escriure l'article.

Banyoles

església, arquitectura,
retaule gòtic,
Castellà
monestir, Sant Llorenç
del Mont

Carpeta núm. 2

80

24/10/1955

Banyoles
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1855

Banyoles
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Llistat dels llibres propietat de la
Família Alsius rebuts en dipòsit a la
Biblioteca del Centre d'Estudis
Comarcals de Banyoles. Inclou 76
publicacions.
Llibreta de la "Junta de auxilios i
favor de los pobres de la villa de
Bañolas, con motivo de la epidemia
colérica". La llibreta inclou l'acta de
fundació de la Junta de la qual el Sr.
Pere Alsius n'era el president i el
llistat de gent auxilida i les despeses
de l'activitat d'aquesta Junta.
Transcripció de la "Sentencia del
Canonge Bianya" de 1296. En
aquesta Sentència Jaume II confirma
la jurisdicció civil i criminal al
monestir de Banyoles de l'any 1296.
La transcripció es va fer a partir
d'una còpia de l'original feta pel Sr.
Enrich C. Girbal.

llibres, revistes, família
Alsius, Biblioteca del
Castellà
Centre d'Estudis
Comarcals de
Banyoles, dipòsit,

Pere Alsius, Junta de
auxilios, pobres,
Castellà
Banyoles, còlera, actes

Sentència, Canonge
Bianya, rei, Jaume II,
jurisdicció civil,
Castellà i
jurisdicció criminal,
llatí
monestir de
Banyoles,1296, Enrich
C. Girbal

83

Transcripció de l' "Arancel de los
actos de la Concordia de 4 Enero
1638" en el qual hi trobem els acords
presos entre els cures de Santa Maria
dels Turers i el Monestir de Banyoles.

Castellà
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15/02/1915

Banyoles

Recull de dades biogràfiques del Sr.
Pere Alsius en format de qüestionari
escrit el dia de la seva defunció.
Inclou dos exemplars de l'esquela del
Sr. Pere Alsius en català i un sobre
buit dirigit al Sr. Mariano Coll de
Calella i amb un segell posat a
Barcelona el 3 de febrer del 1866.

Pere Alsius,
qüestionari biogràfic,
Castellà
Banyoles, esquela,
Mariano Coll de Calella
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20/12/1907

Banyoles

Tres còpies de l'esquela de Joana
Ricard i Coll, esposa del Sr. Pere
Alsius i Torrent.

esquela, Joana Ricard i
Català
Coll, Pere Alsius i
Torrent
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1960

Barcelona
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Banyoles
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Banyoles
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Banyoles

1915?

20/10/1894

Banyoles

Girona

Esborrany del treball de Pere Alsius i
treball, llicenciatura
Malagelada en l'assignatura de
farmàcia, esborrany,
Història de la Farmàcia del 5 curs de
Universitat de
Farmàcia a la Universitat de
Barcelona, biografia, Català
Barcelona. Aquest treball recull la
bibliografia, Pere
biografia i la bibliografia de Pere
Alsius i Torrent, Pere
Alsius i Torrent. El treball està escrit
Alsius i Malagelada
en una llibreta.
Notes biogràfiques de la família
família Alsius,
Alsius entre 1903 i 1954 escrites per biografia, Josep Alsius Català
Josep Alsius i Ricard.
i Ricard
Notes biogràfiques del Sr. Pere Alsius
Pere Alsius i Torrent,
i Torrent escrites pel seu fill Josep
biografia, Josep Alsius Català
Alsius i Ricardt després de la mort del
i Ricard
primer.
Esborrany de les notes
autobiogràfiques del Sr. Pere Alsius i
Pere Alsius i Torrent,
Torrent que varen aparèixer a la
biografia, Aigua
revista "Aigua Blanca". El text explica
Blanca, naixement,
el seu naixement i la matança de
guerra carlina, carlins,
Català
joves de Banyoles a la Font Pudosa
Font Pudosa,
per part d'un escamot carlí quan les
Banyoles, matança,
víctimes celebraven el bateig del Sr.
Pere Juncà i Mirambell,
Pere Alsius i Torrent a iniciativa del
bateig
seu padrí el Sr. Pere Juncà i
Mirambell.
Llistat de les obres publicades per
publicacions, llibres,
Castellà i
Pere Alsius i Torrent. Es suposa que
Pere Alsius i Torrent,
català
aquest llistat va ser escrit pel seu fill
Josep Alsius i Torrent
Josep Alsius i Ricard.
Diploma del premi concedit per la
"Associación Literaria de Gerona" al
premi, diploma,
Sr. Pere Alsius i Torrent per la seva
"Asociación Literaria
obra "Seriña, Reseña historica de
de Gerona", Serinyà,
este pueblo desde la mas remota
Pere Alsius i Torrent, Castellà
antigüedad." El premi va ser ofert per
Comte de Serra i Santl'Excel·lentíssim Sr Comte de Serra i
Yscle, Marquès de
Sant-Yscle, Marquès de Robert i
Robert
consistí en un vas de cristall de
Bohèmia.
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08/05/1844

Banyoles
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01/06/1873 30/11/1874

Banyoles
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1881

Figueres
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02/11/1846

Barcelona
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24/10/1846 28/12/1846

Banyoles

Document firmat per Felix Boix que
Felix Boix, Alcalde,
dóna fe que el Sr. Alcalde té a casa
Banyoles, Cosme
seva a Cosme Sagrú de Montagut. En
Sagrú, Montagut,
la pàgina de darrera hi trobem un
allotjament, difamació,
text en castellà agressiu i difamatori
Jose Tarafa,
contra el Sr. Jose Tarafa, beneficiari
beneficiari, La caca
de la vila, firmat per La caca
Lasciosa
Lasciosa.
Diari del Sr. Pere Alsius sobre els fets diari, Pere Alsius, 3a
ocorreguts a Banyoles durant la
guerra carlina,
tercera guerra carlina. 34 fulls.
Banyoles
Goig imprès de la Mare de Déu del
goigos, Mare de Déu
Mont. N'hi ha 3 còpies que en caldria
del Mont
consolidar alguns talls.
Passaport a nom de Pedro Ferran i
passaport, 2ona
Floreta de Figueres. Aquest
guerra Carlina, Pedro
document l'autoritza a viatjar de
Ferran i Floreta,
Figueres a Galliners. Aquest
Figueres, autorització,
document es va lliurar durant la 2a
viatge, Galliners
Guerra Carlina.
Permís per a viatjar amb un radi de
vuit llegües durant 4 mesos a nom de
Narciso Guillem nascut a Ventalló i
permís, viatge, vuit
que vivia a Banyoles. El document
llegües, Narciso
està firmat pel Sr. Alsius. En el dors, Guillem, Ventalló,
Maties Bassedas certifica que Narciso Banyoles, Sr. Alsius,
Guillem ha estat a Ventalló el 28 de Maties Bassedas, 2ona
desembre de 1846. Aquest document Guerra Carlina
es va lliurar durant la 2ona Guerra
Carlina.

Català Castellà

Català

Català

Castellà

Castellà

Carpeta núm. 6

Carpeta núm. 6

Carpeta núm. 6

Carpeta núm. 6

141

142

143

144

01/01/1844

15/07/1844

06/01/1846

14/04/1846

Palol de
Revardit

Permís per viatjar en un radi de vuit
llegües durant 4 mesos a nom de
José Rou. El permís va ser concedit
per l'alcalde de Palol de Revardit, el
Sr. Narciso Fabrega. En el dors, hi
trobem un certificat del secretari de
l'ajuntament de Palol de Revardit, el
Sr. Pedro Ferrer, en el qual es dóna
fe de la bona actitud de José Rou i
informe que aquest senyor marxa a
viure a Banyoles. Aquest document
va ser lliurat durant l'època de les
guerres carlines.

permís, viatge, vuit
llegües, José Rou,
Palol de Revardit,
Banyoles, Alcalde
Castellà
Narciso Gabrega,
certificat, bona actitud,
secretari, Pedro Ferrer,
guerres carlines

Cassà de la
Selva

Certificat de l'alcalde de Cassà de la
Selva, el Sr. Pedro Vall-llobera, en el
qual es dóna fe de la bona actitud de
José Trobat. durant l'època de les
guerres carlines.

certificat, bona actitud,
Alcalde, Cassà de la
Selva, Pedro VallCastellà
llobera, José Trobat,
guerres carlines

Banyoles

Passaport de lliure pas per a Antonio
Puig nascut a Arles i veí de Barcelona
lliurat per l'alcalde de Banyoles, el Sr.
Juan Roura. El passaport autoritza a
viatjar de Banyoles a Girona. El
document va ser lliurat durant la
2ona Guerra Carlina.

passaport, Antonio
Puig, Arles, Barcelona,
Banyoles, Girona,
Castellà
Alcalde, Juan Roura,
2ona Guerra Carlina

Girona

Passaport per a Juan Sels de
Banyoles que l'autoritza a viatjar des
de Girona a Banyoles. El document
va ser lliurat pe Carlos Llaudes , Cap
polític de la província de Girona i
durant la 2ona Guerra Carlina.

passaport, Juan Sels,
Banyoles, Girona,
Carlos Llaudes, Cap
polític de la província
de Girona, 2ona
Guerra Carlina

Castellà
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08/01/1846

11/10/1845

27/01/1846

Vilafranca del
Penedès

Passaport per a Juan Bacedas de
Barcelona que li permet viatjar de
Barcelona a diligències. El document
va ser lliurat per Domingo Saló,
Comissario de Protección y Seguridad
Pública de Vilafranca. En el dors, hi
trobem diverses personalitats que
certifiquen el pas de Juan Bacedas
per Corbera,Mollet, Sant Celoni,
Salines, Gelida, Cardedeu, Hostalric,
Sant Hilari de Sacalm, Arbúcies,
Martorell i Vilafranca del Penedès
durant l'any 1846. El document va
ser lliurat durant la 2 Guerra Carlina.

passaport, Juan
Barcedas, Barcelona,
diligències, Domingo
Saló, Comissari de
Protecció i Seguretat
pública, Vilafranca del
Penedès, Corbera,
Castellà
Mollet, Sant Celoni,
Salines, Gelida,
Cardedeu, Hostalric,
Sant Hilari de Sacalm,
Arbúcies, Martorell,
2ona Guerra Carlina

Girona

Passaport per a Felipe Viline de
Barcelona que li permet viatjar de
Llançà a diligències. El document va
ser lliurat per Carles Llauder, Cap
polític de Girona. En el dors hi
trobem diferents autoritats que
certifiquen el pas de Felipe Viline per
Mollet, Llançà, la Bisbal d'Empordà,
Banyoles, Sant Pere Pescador,
Girona, Camallera, Sarrià de Ter,
Colomers i Besalú durant l'any 1845.
El document va ser lliurat durant les
guerres carlines.

passaport, Felipe
Viline, Barcelona,
Llançà, diligències,
Mollet, la Bisbal
d'Empordà, Banyoles,
Castellà
Sant Pere Pescador,
Girona, Camallera,
Sarrià de Ter,
Colomers, Besalú,
guerres carlines

Passaport per a José Cos de la Mota
que li permet viatjar de Banyoles a
diligències. El document va ser lliurat
per Franch Prats, Comissari de
Proteccions i Seguretat Pública. En el
dors es certifica que José Cos viatjà
de Girona a Banyoles. El document
va ser lliurat durant la 2ona Guerra
Carlina.

passaport, José Cos, la
Mota, Banyoles,
diligències, Franch
Prats, Comissari de
Castellà
Proteccions i Seguretat
Pública, Girona,
Banyoles, 2ona Guerra
Carlina
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13/10/1845

01/07/1845

07/01/1844

Sant Climent
de Llobregat

Passaport per a Joaquim Vandrell de
Sant Climent de Llobregat que li
permet viatjar de Banyoles a
diligències. El document va ser lliurat
per Climent Milà, alcalde de Sant
Climent de Llobregat. En el dors es
certifica que Joaquim Vandrell viatjà
a Girona i Banyoles. Aquest
document va ser lliurat durant
l'època de les guerres carlines.

passaport, Joaquim
Vandrell, Sant Climent
de Llobregat,
Banyoles, diligències,
Climent Milà, alcalde, Castellà
Sant Climent de
Llobregat, Girona,
Banyoles, guerres
carlines

Palma de
Mallorca

Passaport per a Antonia Beltran
nascut a Cherta i veïna de Figueres
que li permet viatjar de Figueres a
Barcelona. El document va ser lliurat
per Joaquin Maximiliano Gibert, Cap
Superior polític de les Balears. En el
dors es certifica que Antonia Beltran
viatjà a Palma, Barcelona, Masnou,
Calella, Banyoles, Figueres, Sarrià de
Ter. Aquest document va ser lliurat
durant l'època de les guerres
carlines.

passaport, Antonia
Beltran, Cherta,
Figueres, Barcelona,
Palma de Mallorca,
Joaquin Maximiliano
Gibert, Cap Superior
polític de les Balears,
Palma, Barcelona,
Masnou, Calella,
Banyoles, Sarrià de
Ter, guerres carlines

Olot

Passaport per a Juan Dorca nascut a
passaport, Juan Dorca,
Talaià que li permet viatjar de Mataró
Talaià, Mataró,
a diligències. El document va ser
diligències, Pablo
lliurat per Pablo Escubos, Alcalde
Escubos, Alcalde, Olot,
d'Olot. En el dors es certifica que
Cantonigros, Vallbona,
Castellà
Juan Dorca viatjà a Cantonigros,
Tordera, Girona,
Vallbona, Tordera, Girona, Banyoles,
Banyoles, Vidreres,
Vidreres, Mataró, Sarrià de Ter,
Mataró, Sarrià de Ter,
Calella i Olot. Aquest document va
Calella, Olot, guerres
ser lliurat durant l'època de les
carlines
guerres carlines.

Castellà

Carpeta núm. 6

Carpeta núm. 6

Carpeta núm. 6

Carpeta núm. 6

151

152

153

154

17/04/1845

07/02/1845

21/01/1846

25/01/1846

Sant Andreu
de Valomar

La Garriga

Passaport per a Rosa Alentorn
nascuda a Sant Esteve de Llémena i
veïna de Banyoles que li permet
viatjar de Mataró a diligències. El
document va ser lliurat per Gabriel
Riera, Alcalde de Sant Andreu de
Valomar. Aquest document va ser
lliurat durant l'època de les guerres
carlines.
Passaport per a Domingo Alziu de la
Garriga que li permet viatjar de
Banyoles a diligències. El document
va ser lliurat per Mena Viader,
Alcalde de la Garriga. En el dors del
document es certifica que Domingo
Alziu viatjà a Mataró, Banyoles,
Barcelona, Grausola i Sarrià de Ter.
Aquest document va ser lliurat
durant l'època de les guerres
carlines.

passaport, Rosa
Alentorn, Sant Esteve
de Llémena, Banyoles,
Mataró, diligències,
Castellà
Gabriel Riera, alcalde,
Sant Andreu de
Valomar, guerres
carlines
passaport, Domingo
Alziu, la Garriga,
Banyoles, diligències,
Mena Viader, Alcalde,
Domingo Alziu,
Castellà
Mataró, Banyoles,
Barcelona, Grausola,
Sarrià de Ter, guerres
carlines

Tortosa

Passaport per a Jaime Cardona de
Tortosa que li permet viatjar de
Banyoles a diligències. El document
va ser lliurat per Luis Herrera,
Comissari de Proteccions i Seguretat
Pública de Tortosa. En el dors del
document es certifica que Jaime
Cardona viatjà a Badalona, Girona i
Banyoles. Aquest document va ser
lliurat durant la 2ona Guerra Carlina.

Granollers

Passaport per a Pedro Oriol de
passaport, Pedro Oriol,
Banyoles que li permet viatjar a
l'Ametllada i a les seves diligències. El Banyoles, Ametllada,
document va ser lliurat per Antonio Antonio Roperto,
Roperto, Comissari de Proteccions i Comissari de
Seguretat Pública de Granollers. En el Proteccions i Seguretat Castellà
Pública, Granollers,
dors del document es certifica que
Figaró, Corcó, Bas,
Pedro Oriol viatjà a Figarò, Corcó,
Bas i Banyoles. Aquest document va Banyoles, 2ona Guerra
Carlina
ser lliurat durant la 2ona Guerra
Carlina.

passaport, Jaime
Cardona, Tortosa,
Banyoles, diligències,
Luis Herrera, Comissari
Castellà
de Proteccions i
Seguretat Pública,
Badalona, Girona,
2ona Guerra Carlina
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13/11/1839

21/03/1845

20/06/1845

15/06/1841

Girona

Passaport per a Cayetano Ros de
Banyoles que li permet viatjar a
Barcelona i a les seves diligències. El
document va ser lliurat per Ignacio
Chacon, Cap Governador militar de
Girona. En el dors del document es
certifica que Cayetano Ros viatjà a
Lloret de Mar, Barcelona, Banyoles,
Calella i la Jonquera. Aquest
document va ser lliurat durant la 1a
Guerra Carlina.

passaport, Cayetano
Ros, Banyoles,
Barcelona, diligències,
Ignacio Chacon, Cap
Castellà
Governador militar,
Girona, Lloret de Mar,
Barcelona, Banyoles,
Calella, la Jonquera,
1a Guerra Carlina

Barcelona

Passaport per a Antonio Puig nascut
a Arles i veí de Barcelona que li
permet viatjar a Sellent i a les seves
diligències. El document va ser lliurat
per Jose Maria de Gispert, Cap
Superior Polític en comissió de
Barcelona. En el dors del document
es certifica que Antonio Puig viatjà a
Moià, Sellent i Banyoles. Aquest
document va ser lliurat durant
l'època de les guerres carlines.

passaport, Antonio
Puig, Arles, Barcelona,
Sellent, diligències,
Jose Maria de Gispert,
Castellà
Cap Superior Polític,
Barcelona, Moià,
Sellent, Banyoles,
guerres carlines

Moià

Barcelona

Passaport per a Carlos Clapers que li
permet viatjar a Banyoles i a les
seves diligències. El document va ser
lliurat per Fermin Llobateras, alcalde
de Moià. En el dors del document es
certifica que Carlos Clapers viatjà a
Sellent. Aquest document va ser
lliurat durant l'època de les guerres
carlines.
Passaport per a Jayme Cabeza que li
permet viatjar a Banyoles. El
document va ser lliurat per Ramon
Ferrer y Garcés, alcalde de
Barcelona. En el dors del document
es certifica que Jayme Cabeza viatjà
a Banyoles i Girona. Aquest
document va ser lliurat durant
l'època de les guerres carlines.

passaport, Carlos
Clapers, Banyoles,
diligències, Fermin
Castellà
Llobateras, alcalde,
Moià, Sellent, guerres
carlines

passaport, Jayme
Cabeza, Banyoles,
Ramon Ferrer y
Garcés, alcalde,
Barcelona, Girona,
guerres carlines

Castellà
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15/10/1840

17/08/1842

25/08/1842

05/09/1843

Passaport per a Juan Puig de
Viladamat que li permet viatjar a
Banyoles. El document va ser lliurat
per José Custi, alcalde de Girona. En
Girona
el dors del document es certifica que
Juan Puig viatjà a Banyoles i Olot.
Aquest document va ser lliurat
durant l'època de les guerres
carlines.
Passaport per a Joaquima Olivé de
Figueres que li permet viatjar a
Banyoles. El document va ser lliurat
Figueres
per José Giral, alcalde de Figueres.
Aquest document va ser lliurat
durant l'època de les guerres
carlines.
Passaport per a Teresa Moy de
Girona que li permet viatjar a
Banyoles per residir-hi. El document
Girona
va ser lliurat per Juan Martorell,
alcalde de Girona. Aquest document
va ser lliurat durant l'època de les
guerres carlines.
Passaport per a Salvador Coll de
Girona que li permet viatjar a
Barcelona. El document va ser lliurat
pel Sr. Tosses alcalde de Santa
Coloma de Farners. En el dors del
document hi trobem diferents
Santa Coloma autoritats que certifiquen el pas de
de Farners
Salvador Coll per Cornellà, Girona,
Banyoles, Tordera, Camallera,
Pineda, Barcelona, Roses i Santa
Coloma de Farners entre 1843 i
1844. Aquest document va ser lliurat
durant l'època de les guerres
carlines.

passaport, Juan Puig,
Viladamat, Banyoles,
José Custi, alcalde,
Girona, Olot, guerres
carlines

Castellà

passaport, Joaquima
Olivé, Figueres,
Banyoles, José Giral,
alcalde, Figueres,
guerres carlines

Castellà

passaport, Teresa
Moy, Girona, Banyoles,
Juan Martorell,
Castellà
alcalde, guerres
carlines

passaport, Salvador
Coll, Cornellà, Girona,
Banyoles, Tordera,
Camallera, Pineda,
Castellà
Barcelona, Roses,
Santa Coloma de
Farners, guerres
carlines
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166

167

09/02/1843

04/02/1844

01/03/1844

24/12/1843

01/09/1713

Argelaguer

Certificat emès per l'alcalde
d'Argelaguer a favor de Jayme
Raixaels d'Argelaguer i de la seva
bona actitud. Jayme Raixaels es
trasllada a viure a Banyoles. Aquest
document va ser emès durant les
guerres carlines.

certificat, alcalde,
Argelaguer, Pedro
Pelegri, Banyoles,
Jayme Raixaels,
guerres carlines

Barcelona

Passaport per a Francisco Vidal de
Barcelona que li permet viatjar a
Girona i les seves diligències. El
document va ser lliurat per Francisco
Javier Fulgiosa, Cap Superior Polític
de la Província de Barcelona. En el
dors del document hi trobem
diferents autoritats que certifiquen el
pas de Francisco Vidal per Calella,
Girona i Banyoles. Aquest document
va ser lliurat durant l'època de les
guerres carlines.

passaport, Francisco
Vidal, Barcelona,
Girona, diligències,
Francisco Javier
Castellà
Fulgiosa, Cap Superior
Polític de la Província
de Barcelona, Calella,
guerres carlines

Palamós

Certificat de bona conducta de
l'alcalde de Palamós Juan Bohigas en
favor de Juan Cadira y Sureda de
Palamós. El document va ser emès
durant les guerres carlines.

certificat, bona
conducta, alcalde,
Palamós, Juan
Castellà
Bohigas, Juan Cadira y
Sureda, guerres
carlines

Barcelona

Passaport de Pedro Bech nascut a
Igualada i veí de Banyoles per viatjar
a Banyoles. El document va ser emès
per Jose Bertran y Ros coronel
constitucional de Barcelona. El
document va ser emès durant les
guerres carlines.

Passaport, Pedro Bech,
Igualada, Banyoles,
Jose Betran Ros,
Castellà
coronel constitucional,
Barcelona, guerres
carlines

Girona

Sentència apostòlica agravatòria i
reagravatòria contra l'església de
Santa Maria dels Turers de Banyoles
per a la concòrdia amb el monestir
de Sant Esteve.

Sentència apostòlica
agravatòria, església,
Santa Maria dels
Turers, Banyoles,
concòrdia, monestir,
Sant Esteve

Castellà

Llatí
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25/09/1836

10/03/1814
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1908
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s. XX
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1891?

Banyoles

Nomenament militar expedit a favor
de Miquel Alsius com a Tinent Segon
de la Quarta Companyia del Batalló
Nacional de Banyoles per
l'Ajuntament Constitucional de
Banyoles.

Banyoles

transcripció, carta,
Transcripció d'una carta de José Ros,
José Ros, Martirian
Martirian Oller i Juan Frigola, regidors
Oller, Juan Frigola,
i secretari de Banyoles, a Francisco
regidors, secretari,
Rovira, Comandant General de
ajuntament, Banyoles,
Castellà
l'Empordà. La carta explica que els
Francesc Rovira,
enemics francesos han evacuat
Comandant General de
Banyoles i que han deixat intactes les
l'Empordà, francesos,
obres de fortificació a Can Puig de la
obres, fortificació, Can
Bellacasa.
Puig de la Bellacasa

Banyoles

Banyoles

nomenament, Miquel
Alsius, Tinent Segon,
Quarta companyia,
Castellà
Batalló Nacional de
Banyoles, ajuntament
constitucional

programa, festes,
Programa de les festes d'homenatge
homenatge, centenari,
del centenari de la Guerra de la
Català
Guerra de la
Independència i del Doctor Rovira i
Indepència, Doctor
altres herois d'aquesta guerra.
Rovira, herois
sermó patriòtic, Honor
Sermó Patriòtic titulat "Honor y
y patriotismo, Frederic
patriotismo" de Frederic Dalmau
Dalmau, Catedràtic de Castellà
Catedràtic de Filosofia i Lògica de
Filosofia i Lògica,
Girona.
Girona,
"Notas heràldicas sobre Bañolas" de
Pere Alsius i Torrent. Les notes
tracten sobre el segell i l'escut de la
ciutat.

Notes heràldicas sobre
Bañolas, Pere Alsius i
Castellà
Torrent, segell, escut,
Banyoles
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26/07/1909

Lugo
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01/03/1915

Madrid
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01/11/1879

Girona
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Banyoles

Carta mecanografiada del Sr. José C.
Puñeiro a Narciso Franch, alcalde
constitucional de Banyoles. La carta
repassa la vida i activitats durant la
Guerra de la Indepència del Doctor
Francesc Rovira.

carta, José C. Puñeiro,
Narciso Franch, alcalde
constitucional,
Banyoles, Lugo,
Castellà
Guerra de la
Independència, Doctor
Francesc Rovira

targeta, dol, comtes
Targeta de dol dels comtes de Cedillo
de Cedillo, vescomtes
i vescomtes de Palazuelos per la mort
Castellà
de Palazuelos, mort,
del Sr. Pere Alsius i Torrent.
Pere Alsius i Torrent
diploma, Associació
Diploma de l'Associació literària de
literària de Girona,
premi, Pere Alsius,
Girona el qual testimonia el premi
d'una ploma de plata daurada a Pere Reseña historicoCastellà
Alsius per l'obra "Reseña historicodescriptiva de la
descriptiva de la gloriosa imagen de gloriosa imagen de
Nuestra Señora del
Nuestra Señora del Mont".
Mont".
Dos esborranys del Tractat de
Prehistòria. Aquesta obra descriu el
Paleolític i les seves fases, descriu el
paleolític de la província de Girona i
al final es centra amb les coves de
Serinyà. Finalment, el tractat descriu tractat, Prehistòria,
Paleolític, magdalenià,
diverses eines lítiques. El primer
Castellà
esborrany consta de quatre llibretes i Girona, Serinyà, coves,
el segon esborrany està compost de eines lítiques
dues llibretes. La segona llibreta del
segon esborrany inclou una nota on
s'explica que a Serinyà es va trobar
un exemplar lític de forma molt
especial.
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Banyoles

Banyoles

Banyoles

Obra titulada "La Bora Gran d'en
Carreras". Aquesta obra descriu
Serinyà i llavors es centra en la cova
de la Bora Gran d'en Carreras fent
una descripció arqueològica i
paleontològica. Descriu els
instruments de Sílex, ossis i de
closques marines que s'hi han trobat.
Finalment, hi trobem una descripció
de la fauna i climatologia paleolítica
de la zona i les restes humanes
trobades a la zona. La llibreta consta
de 155 pàgines. En una fulla a part,
hi trobem un esborrany del Resum
Paleontològic.
Obra titulada "Arqueologia
prehistorica paleolítica. Los Sílex
magdalenicos de Serinyá" on hi
trobem una breu introducció sobre
les eines lítiques del Magdalenienc.
La llibreta només té escrites dues
pàgines. A part, trobem 4 fulls amb
un esborrany més extens de la
introducció i dos fulls amb un capítol
d'aquesta obra.

Obra, Bora Gran d'en
Carreras, Serinyà,
coves, descripció,
arqueologia,
paleontologia, Sílex,
instruments, ossis,
closques marines,
fauna, climatologia,
paleolític, restes
humanes

Castellà

obra, Arqueologia
prehistorica paleolítica.
Los Sílex magdalenicos Castellà
de Serinyá", eines
lítiques, Magdalenienc

Obra titulada "El Reno en la província
de Gerona". Aquest text tracta sobre obra, "El Reno en la
l'existència del Ren a partir de les
província de Gerona",
troballes arqueològiques d'ossos a les Ren, Serinyà, coves,
Castellà
coves de Serinyà. Es descriuen les
troballes
troballes i les espècies de rens que hi arqueològiques
havia durant la prehistòria. 6 pàgines
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Banyoles

20/05/1872

Barcelona

Carta en la qual el Sr. Juan Serra li
Juan Serra, Pere
envia la prova dels gravats dels sellos
Alsius, gravats, sellos, Català
al Sr. Pere Alsius i es queda els
Barcelona
motllos dels sellos.
Notes antropològiques sobre la
Banyoles, notes
salutació entre persones a Catalunya antropològiques,
Català
titulades "Salutació popular". 5
Catalunya, "Salutació
pàgines
Popular"

181
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Banyoles
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Banyoles

Notes antropològiques sobre el
notes antropològiques,
Llenguatge. La seva definició i sobre llenguatge, definició, Català
el llenguatge corporal.
llenguatge corporal
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Banyoles

Notes antropològiques sobre com es
notes antropològiques,
Català
fan els "Anuncis municipals". 2
anuncis municipals
pàgines

Banyoles

notes antropològiques,
Notes antropològiques sobre la
col·locació dels fidels
"Col·locació dels fidels en la iglesia" i
Català
en la iglesia, protocol,
el protocol durant la missa. 2 pàgines
missa

185

Pere Alsius

obra, "El
Magdeleniense en la
província de Gerona",
Serinyà, Caldes de
Malavella, Romanyà de
Castellà
la Selva, magdalenià,
Cova Gran d'en
Carreras, ossos, Ren,
Mr. Harlé, Revista
Cataluña

Carpeta núm. 7
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Juan Serra

Obra titulada "El Magdeleniense en la
província de Gerona". Aquest text
descriu Serinyà, el jaciment
prehistòric de Caldes de Malavella,
Romanyà de la Selva, el període
magdalenià i la Cova Gran d'en
Carreras on es va trobar una capa
magdaleniana d'óssos. Entre aquests,
s'hi va trobar óssos de Ren fet que
va crear una gran confusió ja que es
creia que el Ren no havia traspassat
els Pirineus. El text també explica
que Mr. Harlé vingué a fer una
observació ocular i es convencé que
eren ossos de Ren. També es
descriuen les eines de pedra i d'ós
que es van trobar en els jaciments
magdalenians. Inclou dibuixos
d'algunes d'aquestes eines. El text va
ser publicat a la Revista Cataluña.
221 fulls en format quartilla.

Banyoles

Notes antropològiques sobre el
protocol dels "Anuncis eclesiàstics".

notes antropològiques,
protocol, Anuncis
Català
eclesiàstics

31/01/189227/01/1893

Barcelona

Carta enviada al Sr. Pere Alsius en
raó del seu nomenament com a
corresponsal de Banyoles de "La
Asociacion Artistico-Arqueologica
Barcelonesa". També hi trobem una
carta del 27 de gener de 1893 en el
qual se li demana al Sr. Pere Alsius
que enviï els seus treballs a "La
Asociacion Artistico-Arqueologica
Barcelonesa".

carta, Asociación
Artistico-Arqueologica
Barcelonesa,
Castellà
corresponsal,
Banyoles, Barcelona,
Pere Alsius, treballs

29/08/1877

Banyoles

"Cèdula personal" de Pere Alsius i
Torrent.

cèdula personal, Pere
Alsius i Torrent,
Banyoles

189

"Apuntes de Caligrafia para uso de
Dña. Dolores Alsius" en els quals es
donen lliçons sobre les plomes. En la
part del darrera del llibret hi trobem
un escrit sobre la classificació de
fòssils trobats a la zona de Banyoles.

Apuntes de Caligrafia
para uso de Dña.
Dolores Alsius, lliçons, Castellà
plumes, classificació,
fòssils, Banyoles
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190

Carta del Sr. Tomàs Soler a Pere
Alsius i resposta del Sr. Alsius al
remitent sobre la presentació d'un
pla d'assignatures i el personal per
ensenyar-les.

Cartes, Tomàs Soler,
Pere Alsius,
ensenyament, pla
d'assignatures,
personal
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187
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Asociacion
ArtisticoArqueologica
Barcelonesa

Tomàs Soler

Pedro Alsius

Pere Alsius

01/05/186431/05/1864

Banyoles

Poesia sense títol de caràcter religiós. poesia, religiosa

Banyoles

Notes antropològiques sobre el
tractament social entre persones
segons la seva posició social.

Castellà

Castellà

Castellà

notes antropològiques,
tractament social,
Català
persones, posició
social
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195

Banyoles

19/05/1896

Targeta dels fotògrafs de la Real
Casa Moliné y Albareda on, en el
dors, hi trobem una salutació
afectuosa dedicada al Sr. Alsius.

28/09/1877
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Banyoles
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Banyoles
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Banyoles
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01/08/1907

Dibuixos sobre eines lítiques del
paleolític. 6 dibuixos. Entre aquests
hi trobem un ullal d'hipopòtam (H.
antiquus) i una dent incisiva de H.
antiquus descoberts al Pla d'Usall per
Esteve Bach i raspalls complexos
descoberts a Serinyà.
Pàgines 3, 4, 21 i 22 del Correo
Catalán on hi trobem diferents
notícies.

Banyoles

Banyoles

dibuixos, eines lítiques,
Català
paleolític

Correo catalán,
notícies

targeta, fotògrafs de la
Real Casa, Moliné y
Català
Albareda, salutació,
afectuosa, Pere Alsius

programa, bases,
Programa i bases del "Certamen
Certamen Cientifich Cientifich - Literari de Banyoles"
Literari de Banyoles",
organitzat pel "Circol dels Catolichs".
"Circol dels Catolichs"
Esborrany de notes sobre el veïnat
esborrany, notes,
de la parròquia de Sant Martí
veïnat, parròquia, Sant
d'Ollers. Es tracta el repartiment de Martí d'Ollers,
delmes d'Ollers i Espesens pels vols repartiment, delmes,
de l'any 1362.
Ollers, Espesens
esquema, estructura,
Esquema de l'estructura del llibre "El
llibre, "El
magdaleniense en la província de
magdaleniense en la
Gerona".
província de Gerona"
quadre, classificació,
Quadre de la classificació de
mamífers, aus, rèptils,
mamífers, aus, rèptils i invertebrats
invertebrats, classes,
especificant-ne les classes, ordres,
ordres, famílies,
famílies i Gèneres.
gèneres
Quadre de la classificació de diversos
invertebrats com "vivalvos" i
"conchiferos" i descripció d'algunes
famílies d'aquesta darrera classe.

Castellà

Català

Català Llatí

Castellà

Castellà

quadre, classificació,
invertebrats, vivalvos,
Castellà
conchiferos,
descripció, famílies
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Banyoles
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Banyoles
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Francisco Arnau y
Fidel Fita
Pueyo

24/03/1874

Gerona

Notes sobre una excursió del Sr. Pere
Alsius a Montserrat amb la
companyia d'un personatge al que se notes, excursió, Pere
l'anomena "El Gitano". Podria ser que Alsius, Montserrat, El Català
Gitano
aquest text fos una memòria del
rapte de Pere Alsius durant la 3era
Guerra Carlina.
Esborrany de l'obra "La civilización
magdalenica en la província de
Gerona". En aquest text s'explica
esborrany, obra, "La
l'etapa magdalenià del paleolític, la
civilización
polèmica de si a la península ibèrica
magdalenica en la
hi havien restes magdalèniques i
província de Gerona",
s'expliquen quatre jaciments
magdelenià, jaciments,
Castellà
d'Espanya on s'han trobat restes
Altamira, Cau de les
magdalèniques. Entre aquests quatre
Goges, Sant Julià de
jaciments, en destaquen les coves
Ramis, coves, Serinyà,
d'Altamira, el Cau de les Goges de
Sr. Alsius, Mr. M. E.
Sant Julià de Ramis i les coves de
Harlé
Serinyà reconegudes en una primera
fase pel Sr. Alsius i després per Mr.
M. E. Harlé.
Carta del Sr. Francisco Arnau y Pueyo
a l'atenció del Sr. Fidel Fita en la qual carta, Francisco Arnau
el remitent li passa les dades sobre la y Pueyo, Fidel Fita,
dades, capellania
capellania major de Banyoles.
Castellà
Aquestes consisteixen en un llistat de major, Banyoles,
secretaris del vicariat des de 1757 a secretaris del vicariat,
1867 i els mossens des de 1867 a
mossens, Gerona
1897.
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207

01/09/1825 30/09/1825

01/05/1888 31/05/1888

27/02/1794

Mahon

"Listas Cronologicas de los soberanos
de las naciones modernas de Europa
y de algunas otras de Asia, desde el
momento de la fundación de las
monarquias, hasta el presente;
sacadas de las mejores obras
cronologicas francesas y españolas
por Don Francisco Javier de Tapia
Ruano." El llistat cronològic comença
amb l'emperador romà Octavi August
el 31 a.C. i el darrer és Amadeu de
Saboya de la monarquia espanyola el
1871.

llistat cronològic, reis,
Europa, Asia,
Castellà
Francisco Javier de
Tapia Ruano

Barcelona

Còpia en fotografies del "Missatje a
S.M. Donya Maria Cristina de
Habsburg-Lorena, Reyna regent
d'Espanya, Comtesa de
Barcelona".En aquest text, diferents
intel·lectuals de Catalunya, entre ells
el Sr. Alsius, defensen Catalunya, les
seves constitucions i llibertats i es
demana a Maria Cristina d'HabsburgLorena que les defensi.

"Missatje a S.M. Donya
Maria Cristina de
Habsburg-Lorena,
Reyna regent
d'Espanya, Comtessa Català
de Barcelona",
intel·lectuals,
Catalunya, Sr. Alsius,
constitucions, llibertats

Madrid

"Relación de los meritos, titulos y
exercicios literarios de Don Fr.
Joaquin Laplana, Monge y Abad del biografia, relació,
Real Monasterio de San Esteban de la mèrits, títols, exercicis
Villa de Bañolas, de la Congregacion literaris, Joaquin
Castellà
Benedictina Claustral Tarraconense y Laplana, abat,
Cesaraugustana de los Reynos de la monestir Sant Esteve,
Corona de Aragon." Biografia del que Banyoles
va ser abat de Sant Esteve de
Banyoles des de 1792.
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transcripció, acta,
Transcripció de l'acta de casament
casament, Joan
entre, Joan Fabrega, ferrer de
Fabrefa, ferrer,
Serinyà i Margarita, filla de Pere Puig Serinyà, Margarita,
de la parròquia de Falgons, el 1441. Pere Puig, parròquia
Varen ser casats pel frare Georgii
Falgons, frare Georgii
Rosteyll del monestir de Sant Pere de Rosteyll, monestir de
Besalú, el notari públic fou Pere
Sant Pere de Besalú,
Vitalis i els testimonis foren Pere
notari públic, Pere
Romeri, presbiter de l'església del
Vitalis, testimonis,
monestir, i Francesc Costa, monjo del Pere Romeri, presbiter,
monestir. També s'especifica la dot. Francesc Costa,
monjo, dot
Dibuixos d'una moneda de 1822.
Dibuix, moneda
transcripció, capítol,
Transcripció del Capítol i ordinacions
ordinacions, Calvari,
del Calvari a càrrec de Ponç Abat de
Ponç, Abat, Sant
Sant Esteve de Banyoles
Esteve, Banyoles
Esquema parcial de l'estructura de
esquema, estructura,
l'"Ensaig historich sobre la vila de
llibre, "Ensaig historich
Banyoles" en el qual trobem una
sobre la vila de
breu descripció dels capítols del V al Banyoles", descripció,
XII.
capítols

Llatí

Llatí
Llatí

català

transcripció, acta,
redempció, servitut
personal, arxiu privat,
Casa Genover,
Llatí Serinyà, Joan de Prat, castellà
cambrer, monestir,
Sant Pere, Besalú,
Bernat de Prat

211

Transcripció de l'acta de redempció
de servitud personal del 16 gener de
1368 de l'Arxiu privat de Casa
Genover (Ferrer de les Torres) de
Serinyà. En el text Joan de Prat deixa
de ser cambrer del monestir de Sant
Pere de Besalú amb l'autorització de
Bernat de Prat.16 gener de 1368.

212

transcripció, acta,
redempció, servitud
Transcripció de la petició de cobrir la personal, arxiu privat,
vacant de capellà a l'església de
Casa Genover,
Llatí
Santa Maria dels Turers amb Guillem Serinyà, Joan de Prat,
ça plana. 1334-1335.
cambrer, monestir,
Sant Pere, Besalú,
Bernat de Prat
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214

Banyoles

Pere Alsius

1873

Llistat de distribució de diners i
aliments als monjos, capellans i
nuncis externs del monestir de Sant
Esteve de Banyoles durant les
festivitats de l'any. També hi trobem
una relació de costums del monestir
durant els dies festius.
Còpia de correspondència enviada al
Sr. Pere Alsius. Recull una carta del
bisbat de Girona en el qual es
nomena Professor de Teologia
dogmàtica del Col·legi de la casa
missió de Banyoles al receptor.
També hi trobem una carta de
l'Alcaldia de Banyoles en la qual la
institució agraeix l'oferiment d'un
local per col·locar-hi els ferits de
l'acció d'Argelaguer al Director
d'estudis i Professor de Teologia
dogmàtica del col·legi de la Casa
Missió de Banyoles. El govern militar
de la Província de Girona notifica que
ha rebut l'escrit del Sr. Alsius en el
qual s'anuncia que s'ha hagut
d'amputar la cama el tinent del 6è
Batalló Francs (Agustin Ferrando).
Per últim, una carta de l'alcaldia de
Banyoles notifica que s'ha rebut el
permís del Governador Civil per
incautar la campana Martiriana del
Monestir per construir canons.

llistat, distribució,
diners, aliments,
monjos, capellans,
nuncis externs,
Català
monestir, Sant Esteve,
Banyoles, festius,
costums

còpia,
correspondència, Pere
Alsius, bisbat de
Girona, professor,
teologia dogmàtica,
Col·legi de la casa
missió, Banyoles,
Castellà
Ajuntament, ferits,
acció d'Argelaguer,
Director d'estudis,
govern militar, tinent,
amputació, cama, 6
batalló de Francs,
martiriana, canons
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28/10/1873

Girona
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15/03/1420

Tortosa
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1344

Barcelona
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1867

Girona
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20/06/1864

Banyoles

Correspondència sobre la necessitat
de fondre tres campanes del
monestir de Sant Esteve per fer-ne
canons degut al possible imminent
atac de les tropes de Carles. També
hi ha un escrit per demanar que no
es fongui la campana martiriana així
com el Governador Civil accepta no
fondre les campanes ja que els veïns
recullen la quantitat de diners
equivalent per fabricar els canons. 2
fulls.

correspondència,
fondre, campanes,
monestir, Sant Esteve,
Banyoles, martiriana,
atac, tropes, Carles,
Governador Civil

transcripció, privilegi
de protecció i
salvaguarda, rei,
Alfons d'Aragó,
monestir, Sant Esteve
de Banyoles, pobles,
jurisdicció, abat,
Guillem de Pau,
biografia
transcripció,
Transcripció de la confirmació de
confirmació, rei, Pere
Pere IV d'Aragó de diferents
IV d'Aragó, diplomes,
diplomes concedits pels seus
antecessors, monestir,
antecessors al monestir de Banyoles.
Banyoles
Goigs de Nostra Senyora de
l'Assumpció que es canten a la
goigs, Nostra Senyora
parroquial església de Santa Maria
de l'Assumpció,
dels Turers de la vila de Banyoles. En església, Santa Maria
el dors, hi trobem un recull de
dels Turers, Banyoles,
notícies de l'assassinat de l'Abat de assassinat, Abat,
Cartellà el 25 d'abril de 1622 i sobre Cartellà, contagi,
un contagi que es produí al carrer
carrer Escrivanies
Escrivanies el 1652.
Informe sobre la inspecció de
informe, inspecció,
l'hospital de la vila de Banyoles.
hospital, Banyoles,
També es recull una ressenya sobre
ressenya històrica
la història de l'hospital.
Transcripció del privilegi de protecció
i salvaguarda concedida per Alfons
d'Aragó al monestir de Banyoles i a
tots els pobles de la seva jurisdicció,
sent abat del mateix Fra Guillem de
Pau. En català també hi trobem una
breu biografia de l'abat Guillem de
Pau.

LlatíCastellàCatalà

Llatí-Català

Català

Castellà
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1261
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09/07/1622
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01/01/1417
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224

11/01/1458

04/04/1336

Girona

Banyoles

Transcripció d'una pàgina del llibre
dels privilegis del monestir de Sant
Esteve de Banyoles.

transcripció, llibre,
privilegis, monestir,
Llatí
Sant Esteve, Banyoles

Transcripció de la butlla de Gregori transcripció, butlla,
XVé concedint a la Congregació
Papa, Gregori XV,
benedictina aragonesa participació en Congregació
los privilegis y gràcies de les
benedictina
Congregacions Casiniensa, del Cister aragonesa, privilegis,
i altres.
gràcies
transcripció, registre
Transcripció de la pàgina 126 sobre
d'eleccions, llibre de
el registre d'eleccions del Llibre de
notes, Narcís Bresti,
notes volum II en el qual Narcis
Joan Gostar, Bernat
Bresti, Joan Gostar, Bernat Vilar i
Vilar, Guillem Pius,
Guillem Pius com a jurats de la
jurats, universitat,
universitat de Banyoles.
Banyoles

Llatí

Llatí

Banyoles

Transcripció del requeriment de Joan
Canadalt Douzel de la Jonquera a
Pons Vilardell per fer constar les
diligències de l'Abat de Banyoles al
seu germà en el vescomtat de
Peralada.

transcripció,
requeriment, Joan
Canadalt, La Jonquera,
Pons Vilardell,
Llatí-català
diligències, Abat de
Banyoles, vescomtat
de Peralada

Banyoles

Transcripció del full 38 del 10è llibre
notalarum en el qual l'abat Ramon
Coll demana a la cúria eclesiàstica
reclamant la restitució d'un códice de
jurisprudència usurpat al Monestir de
Banyoles.

transcripció, llibre
notalarum, abat,
Ramon Coll, cúria
eclesiàstica, restitució,
Llatí
códice de
jurisprudència,
usurpat, monestir de
Sant Esteve, Banyoles
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13/06/1576

19/10/1599

Banyoles

Transcripció de part del liber
notalarum de Joan Figueras (15761578) en el qual trobem una
dispensació d'irregularitats de l'abat
Bartolomeu de Montagut i una
explicació de la importància dels
documents d'aquesta època. També
hi trobem diversos registres
d'intimacions en el liber notalarum
sobre vacants al monestir de Sant
Esteve a finals del segle XVI.

Girona

Transcripció de part del liber
notalarum de Joan Figueras en el
qual el bisbe de Girona Francisco
Arevalo de Cuaço mana a tots els
fidels d'anar a missa en les festivitats
transcripció, llibre
i s'acusa que alguns fidels no van a
notalarum, missa,
missa el 24 de novembre ( festa de
festa, Sant Martirià,.
Sant Martirià) perquè estan venent i
Fira, mercat, bisbe,
comprant a la Fira de Sant Martirià
Arevalo de Cuaço,
que es fa des de temps immemorial.
novembre, octubre,
Per evitar aquests abstencions, el
obertura, caixa de
bisbe ordena que la festivitat de Sant
relíquies
Martrià es celebri el dia 24 d'octubre.
També s'esmenta l'episodi en el qual
el bisbe de Girona va obrir la caixa de
les relíquies de Sant Martirià el febrer
de 1599.

Banyoles

J.M. Bofill

Barcelona

Apèndix amb el llistat de
documentació transcrita.
Carta enviada pel Sr. J.M. Bofill
referent a l'obertura (junt al Sr. Pere
Alsius i el Sr. Josep Gou) de 6
sepultures en la roca de Sant Miquel
d'Endul que es troba a uns 2
quilòmetres de Banyoles seguint la
carretra d'Olot i a prop de l'estanyol
d'en Teixidor.

transcripció, llibre
notalarum, Joan
Figueras, dispensació
d'irregularitats, abat,
Català-Llatí
Bartomeu de
Montagut, intimacions,
vacants, monestir de
Sant Esteve, Banyoles

transcripció, apèndix,
llistat, documentació

Català-Llatí

Català

Carta, J.M. Bofill,
obertura, sepulcres,
Pere Alsius, Josep
Gou, Sant Miquel
Català
d'Endul, Banyoles,
carretera, Olot,
estanyol d'en Teixidor
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1871

Banyoles

Banyoles

Relació de peces romanes trobades
en els voltants de la vila de Banyoles peces romanes,
pel Sr. Pere Alsius i Fidel Fita.
Banyoles, Pere Alsius, Català
Aquestes peces van ser enviades al Fidel Fita, museu
museu de Banyoles posteriorment.
Dibuix d'un tall de ceràmica romana i
dibuix, ceràmica
referència escrita al llibre Cornellas,
romana, referència,
Català
Gramatica inglesa. Diccionario de
llibre, Cornellas,
Velazquez de la Academia inglésGramatica inglesa
español - español - francés
transcripció, Enrich C.
Transcripció feta pel Sr. Enrich C.
Girbal, reial diploma,
Girbal d'un reial diploma concedit per
Pere IV d'Aragó,
Pere IV d'Aragó al monestir de
Llatí-català
monestir de Sant
Banyoles per a celebrar les fires de
Esteve, Banyoles, fires,
Sant Martirià. Any 1368.
Sant Martirià
transcripció, acta,
Transcripció d'una acta del comte de
comte, Barcelona,
Barcelona Ramon Berenguer lliurat al
Llatí
Ramon Berenguer,
monestir de Banyoles. El document
monestir de Sant
data del 22 de març de 1139.
Esteve, Banyoles

233

Transcripció d'algunes clàusules
d'una carta de venda pel rei Pere IV
d'Aragó al monestir de Banyoles. El
document data de 1344.

transcripció, clàusules,
venda, rei, Pere IV
Llatí
d'Aragó, monestir de
Sant Esteve, Banyoles

234

Transcripció d'algunes cartes dels
jurats de Girona als de Banyoles, a
l'abat del monestir i al rei entre 1416
i 1420 conservades a l'Arxiu
Municipal de Girona. Tracta les
destruccions de la vila de Banyoles
per part d'uns bandolers de Monells.
10 fulls.

transcripció, cartes,
jurats, Girona,
Banyoles, abat,
monestir de Sant
Esteve, rei, Arxiu
municipal de Girona,
destruccions, vila,
bandolers, Monells

Castellà català

Transcripció de les ordinacions
capitulars i consuetudinàries pel
règim intern del Monestir de
Banyoles. Document datat del segle
XIV.
Transcripció d'una acta referent al
monestir de Banyoles i datada de
866.
Transcripció de part del registre de
títols entre 1807 i 1830 conservat a
l'Arxiu municipal de Figueres.
Breus regests sobre documentació
del segle XVII referents al monestir
de Sant Esteve de Banyoles.

transcripció, cartes,
jurats, Girona,
Banyoles, abat,
monestir de Sant
Esteve, rei, Arxiu
municipal de
Girona,vexacions,
població
transcripció,
ordinacions capitulars i
consuetudinàries,
Monestir de Sant
Esteve, Banyoles
transcripció, acta,
monestir de Sant
Esteve, Banyoles
transcripció, registre,
títols, Arxiu Municipal
de Figueres
regests, monestir,
Sant Esteve, Banyoles,
segle XVII
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Inventari dels pergamins i manuscrits
antics que es conserven a l'arxiu
municipal de Banyoles. Hi trobem
documentació entre 1253 i 1625.

inventari, pergamins,
manuscrits antics,
arxiu municipal,
Banyoles
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Carta en la qual s'explica la tasca de
recopilació de documentació històrica
sobre Banyoles feta pel Sr. Pere
Pere Alsius, apèndixs,
Alsius i les dificultats per publicar els
Ensaig històric,
Castellà
apèndixs de "l'Ensaig històric".
despeses
També es demana al receptor que
carregui amb les despeses de la
publicació d'aquesta part de l'obra.
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Recull dels epitafis del segle XII del
claustre de Banyoles.
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Transcripció d'algunes cartes dels
jurats de Girona al rei entre 1440 i
1446. Els documents tracten sobre
les vexacions de l'abat sobre la
població de la vila. 4 fulls.

Català

Llatí castellà

Llatí castellà
Llatí

Llatí

Castellà

Pere Alsius, apèndixs,
Llatí Ensaig històric,
Castellà
despeses
Llistat de llibres deixats pel prior
llistat, llibres deixats,
Castellà
caputxí Narcís Fàbregas durant l'any prior caputxí, Narcís
1870.
Fàbregas
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Transcripció d'un precepte del rei
precepte, rei, franc,
dels francs Ludovic dirigit al monestir
Ludovic, monestir,
de Sant Pere de Rodes. El document
Sant Pere de Rodes
està datat del 947.
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acta, consagració,
Transcripció d'una acta de la
consagració de l'església del monestir església, monestir de Llatí
de Banyoles feta l'any 1086.
Sant Esteve, Banyoles.
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Còpia manuscrita de la " Sant Mer o
sea disertacion historico-crítica sobre
el espiritu monastico desde la
reconquista al siglo XII en la
província de Gerona".
Exemplar número 375 del diari
tradicionalista "El Baluarte" del 29 de
maig de 1895. Recull un article sobre
una baralla amb autoritats que es va
produir a Banyoles.

còpia, Sant Mer,
monestirs, Girona

Llatí

Castellà

diari tradicionalista, El
Baluarte, baralla,
Castellà
autoritats, Banyoles
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Notes manuscrites titulades " Breves
noticias historicas y geograficas de
varios pueblos de la provincia de
Gerona". En el dors del primer full hi
trobem una ordre i regulació sobre el
mercat de Girona del Mariscal de
Camp José Carratalà.

249

Ressenya històrica sobre la capella
de Santa Bàrbara de Pruneres
titulada " Capilla de Santa Barbara
ressenya historica,
Virgen y Martir erigida en el Priorato capella, Santa Bàrbara, Castellà
del Monte de Pruneras obispado de Pruneres
Gerona." Trobem dues còpies
d'aquest text.

noticies històriques y
geogràfiques,
província, Girona,
ordre, regulació,
mercat, Girona,
Mariscal del Camp,
José Carratalà

Castellà
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1960

Esborrany escrit a màquina de la
biografia i bibliografia de Pere Alsius i
Torrent elaborada pel seu nét Pere
Alsius. L'escrit recull una breu
descripció de l'ambient cultural i
científic de l'època a Catalunya i
alguns passatges del diari que el Sr.
Alsius va escriure l'agost de 1885 a
raó de l'epidèmia del còlera que es
declarà a Banyoles.
Apunts de la llicenciatura de
Farmàcia de Pere Alsius. Full plegat
en format de quartilla on hi trobem
part de la lliçó sobre casos
d'enverinament. En la primera pàgina
hi trobem el número 52. S'en
desconeix la data.
Apunts de la llicenciatura de
Farmàcia de Pere Alsius. Full plegat
en format de quartilla on hi trobem
part de la lliçó sobre casos
d'enverinament. En la primera pàgina
hi trobem el número 53. S'en
desconeix la data.
Apunts de la llicenciatura de
Farmàcia de Pere Alsius. Full plegat
en format de quartilla on hi trobem
part de la lliçó sobre casos
d'enverinament. En la primera pàgina
hi trobem el número 54. S'en
desconeix la data.

esborrany, biografia,
bibliografia, Pere
Alsius, ambient
cultural, ambient
científic, còlera,
Banyoles

Castellà

apunts, farmàcia,
quaderns, química,

Castellà

apunts, farmàcia,
quaderns, química,

Castellà

apunts, farmàcia,
quaderns, química,

Castellà

Apunts de la llicenciatura de
Farmàcia de Pere Alsius. Full plegat
en format de quartilla on hi trobem
part de la lliçó sobre casos
apunts, farmàcia,
d'enverinament i part de la lliçó sobre quaderns, química,
l'ensaig de les ligues de plata. En la
primera pàgina hi trobem el número
55. S'en desconeix la data.

Castellà
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Apunts de la llicenciatura de
Farmàcia de Pere Alsius. Full plegat
en format de quartilla on hi trobem
part de la lliçó sobre l'ensaig de les
apunts, farmàcia,
ligues de plata, de ligues d'or i part
quaderns, química,
de la lliçó de determinació de la
riquesa dels minerals de plom. En la
primera pàgina hi trobem el número
56. S'en desconeix la data.
Apunts de la llicenciatura de
Farmàcia de Pere Alsius. Full plegat
en format de quartilla on hi trobem
part de la lliçó de determinació de la
riquesa dels minerals de plata i de
ferro. En la primera pàgina hi trobem
el número 57. S'en desconeix la
data.
Apunts de la llicenciatura de
Farmàcia de Pere Alsius. Full plegat
en format de quartilla on hi trobem
part de la lliçó de determinació de la
riquesa dels minerals de ferro i part
de la lliçó de falsificació de
documents. En la primera pàgina hi
trobem el número 58. S'en
desconeix la data.
Apunts de la llicenciatura de
Farmàcia de Pere Alsius. Full plegat
en format de quartilla on hi trobem
part de la lliçó de falsificació de
documents i part de la lliçó d'Aigues
minerals. En la primera pàgina hi
trobem el número 59. S'en
desconeix la data.

Castellà

apunts, farmàcia,
quaderns, química,

Castellà

apunts, farmàcia,
quaderns, química,

Castellà

apunts, farmàcia,
quaderns, química,

Castellà

Apunts de la llicenciatura de
Farmàcia de Pere Alsius. Full plegat
en format de quartilla on hi trobem apunts, farmàcia,
part de la lliçó d'Aigües minerals. En quaderns, química,
la primera pàgina hi trobem el
número 60. S'en desconeix la data.

Castellà
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48

Apunts de la llicenciatura de
Farmàcia de Pere Alsius. Full plegat
en format de quartilla on hi trobem apunts, farmàcia,
part de la lliçó d'Aigües minerals. En quaderns, química,
la primera pàgina hi trobem el
número 61. S'en desconeix la data.

Castellà

49

Apunts de la llicenciatura de
Farmàcia de Pere Alsius. Full plegat
en format de quartilla on hi trobem apunts, farmàcia,
part de la lliçó d'Aigües minerals. En quaderns, química,
la primera pàgina hi trobem el
número 62. S'en desconeix la data.

Castellà

50

Apunts de la llicenciatura de
Farmàcia de Pere Alsius. Full plegat
en format de quartilla on hi trobem apunts, farmàcia,
part de la lliçó d'Aigües minerals. En quaderns, química,
la primera pàgina hi trobem el
número 63. S'en desconeix la data.

Castellà

51

Apunts de la llicenciatura de
Farmàcia de Pere Alsius. Full plegat
en format de quartilla on hi trobem apunts, farmàcia,
part de la lliçó d'Aigües minerals. En quaderns, química,
la primera pàgina hi trobem el
número 64. S'en desconeix la data.

Castellà

52

Apunts de la llicenciatura de
Farmàcia de Pere Alsius. Full plegat
en format de quartilla on hi trobem apunts, farmàcia,
part de la lliçó d'Aigües minerals. En quaderns, química,
la primera pàgina hi trobem el
número 65. S'en desconeix la data.

Castellà

53

Apunts de la llicenciatura de
Farmàcia de Pere Alsius. Diversos
apunts, farmàcia,
fulls plegats en format de quartilla on
quaderns, química,
hi trobem part de la lliçó d'àcid
tànnic. S'en desconeix la data.

Castellà
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92

Apunts de la llicenciatura de
Farmàcia de Pere Alsius. Diversos
fulls plegats en format de quartilla on
hi trobem part de la lliçó d'àcid màlic.
S'en desconeix la data.
Apunts de la llicenciatura de
Farmàcia de Pere Alsius. Diversos
fulls plegats en format de quartilla on
hi trobem part de la lliçó de citrats,
àcid aconític i aconitats. S'en
desconeix la data.
Apunts de la llicenciatura de
Farmàcia de Pere Alsius. Full plegat
amb el resum sobre diferents tipus
de closques. S'en desconeix la data.
9 d'abril de
1858

Família Alsius 27/02/1915

Barcelona

Vic

Apunts de la llicenciatura de
Farmàcia de Pere Alsius. Quadern
sobre taxonomia vegetal.
Full de notes sobre els abats del
monestir de Sant Llorenç del Mont.
Hi trobem el nom de 12 abats des de
l'any 872 a 1539.
Transcripció en llatí de la Dotalia o
acte de la Institució de la Rectoria de
la vila de Blanes.

apunts, farmàcia,
quaderns, química,

Castellà

apunts, farmàcia,
quaderns, química,

Castellà

apunts, farmàcia,
quaderns, closques

Castellà

apunts, farmàcia,
quaderns, taxonomia
vegetal

Castellà

notes, abats, monestir,
Castellà
Sant Llorenç del Mont
llatí, dotalia, institució,
Llatí
rectoria, Blanes,
transcripció

Exemplar de la publicació "Gazeta de
Vich" del 27 de febrer de 1915 en el
qual hi trobem una breu ressenya de
la vida i obra del Sr. Pere Alsius i
Torrent escrita per J. G. Pbre després Pere Alsius i Torrent,
de la mort del Sr. Alsius. Aquesta
ressenya, biografia,
Català
publicació era de Vich i es publicava "Gazeta de Vich", J.G.
trimestralment. Va ser creada el 1914 Pbre, Vic,
per Jaume Collell i s'acabà el 1931.
La seva orientació era regionalista i
religiosa i en gramatica defensa
l'ortografia sense normes.
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01/03/191531/05/1915

Palma de
Mallorca

Exemplar del número 6 del "Butlletí Pere Alsius i Torrent,
del Diccionari de la Llengua Catalana" ressenya, biografia,
en el qual trobem (en les pàgines
"Butlletí del Diccionari
Català
226, 227 i 228) una ressenya
de la Llengua
biogràfica de Pere Alsius i Torrent
Catalana", Palma de
després de conèixer-se la seva mort. Mallorca

Banyoles

Escrit mecanografiat sobre la vida i
obra de Pere Alsius i Torrent després
Pere Alsius i Torrent,
de conèixer-se la seva mort. No se
ressenya, biografia,
sap quan esva escriure i es suposo
obres
que l'autor va ser Ramon Alsius i
Malagelada per alguna publicació.
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Banyoles
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Banyoles

Català

Discurs pronunciat en la Societat del
Foment de Banyoles sobre una
lloança a Catalunya, les seves arts i discurs, Societat del
la funció de les societats destinades Foment, Banyoles,
al foment de les manifestacions de
Catalunya,
Català
Catalanisme. També es lloa la figura catalanisme, Candi
del mestre empordanès Sr. Candi
Candi, Trulloll, Gallart
Candi i dels periodistes Trulloll i
Gallart. No s'en coneix la data.
Discurs pronunciat en una reunió de
la Joventut Catòlica de Banyoles en
el qual es recapitulen i es fa una
valoració de les activitats de l'any
discurs, Joventut
anterior i s'especifiquen els ingressos Catòlica, Banyoles,
Castellà
valoració, activitats,
i despeses de l'any anterior. S'en
desconeix la data i està en mal estat. despeses, ingressos
Ha estat afectat per humitats i caldria
consolidar alguns estreps del
document.
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Antoni Mª
Alcover, Prevere
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Amadeo Mauri
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255

Pere Alsius

14/12/1884

Banyoles

1909

Palma de
Mallorca

Girona

02/09/1913

Drs. J. Raventós
y J. Darder

Dr. Pacheco

Alsius

Josep Alsius

02/09/1913

18/03/1915

Banyoles

Discurs pronunciat en una vetllada de
la Societat del Foment de Banyoles
en el qual es fa una breu descripció
discursos, Societat del
de les funcions d'aquesta societat.
Foment, Banyoles,
Sobretot, s'en destaca l'organització
vetllades literàries,
de vetllades literàries. També hi
agricultura, indústria,
trobem una descripció negativa del
comarca
desenvolupament agrícola i industrial
de la comarca. Es tracta d'un text
incomplet.
Sol·licitud d'obtenció del Butlletí
sol·licitud, Butlletí,
enviada al Sr. Pere Alsius pel Prevere Pere Alsius, Prevere,
Antoni Mª Alcover.
Antoni Mª Alcover
Anunci de l'obertura del primer
anunci, obertura,
Centre Fotogràfic instal·lat al carrer Centre Fotogràfic,
Plateria núm. 13 de Girona dedicat a Girona, equips
la venta d'equips fotogràfics i a
fotogràfics, escola,
l'ensenyament de la fotografia.
fotografia
Anàlisis bacteriològic de dues
mostres d'aigua enviades pel Sr.
anàlisis bacteriològic,
Reixach del dipòsit i la cisterna de
aigua, Sr. Reixach,
casa seva al carrer Colom de
carrer Colom,
Banyoles. Aquest anàlisis va ser
Banyoles, Laboratori
elaborat pel Laboratori QuímicQuímic-Bacteriològic
Bacteriològic d'Alsius-Vidal de
d'Alsius-Vidal, Josep
Banyoles dirigits per Josep Alsius i el Alsius, Joan Vidal
veterinari Joan Vidal.

Castellà

Català

Castellà

Castellà

Olost

Carta enviada des del Sanatori
d'Olost al Sr. Josep Alsius en el qual
se li donen instruccions per curar a
diferents malalts.

carta, Dr. J. Raventós,
Dr. J. Darder, Sanatori
Castellà
Olost, Josep Alsius,
instruccions, curació,
malalts

Madrid

Carta del Dr. Pacheco del Museo
Nacional de Ciencias Naturales
enviada a Josep Alsius donant el
pesem per la mort del seu pare, el
Sr. Pere Alsius, també ressenyant els
principals descobriments del Sr.
Alsius pel que fa a la Prehistòria.

carta, Dr. Pacheco,
Museo Nacional de
Ciencias Naturales,
Josep Alsius, defunció, Castellà
Pere Alsius,
descobriments,
prehistòria
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Dr. Pacheco

Joaquín Mª de
Bamola

Josep Alsius

Josep Alsius

Josep Alsius

Dr. Eduardo
Pacheco

06/06/1915

12/09/1915

19/03/1915 31/03/1915

Madrid

Carta del Dr. Pacheco del Museo
Nacional de las Ciencias Naturales
enviada a Josep Alsius on se li
notifica que se li ha enviat una edició
d'una publicació sobre la mandíbula
de Banyoles i que la mandíbula va
estar a cura del col·laborador de la
Comissió a Barcelona Pere Bosch i
Gimpere. El Dr. Pacheco finalitza la
carta oferint-se per comprar la
mandibula en cas que la família
Alsius se la volgués vendre.

carta, Dr. Pacheco,
Museo Nacional de las
Ciencias Naturales,
Josep Alsius,
Castellà
publicació, mandíbula,
Banyoles, Pere Bosch i
Gimpere, compra,
família Alsius

Barcelona

Carta de Joaquín Mª de Bamola del
"Colegio de San Ignacio" de Sarrià
enviada a Josep Alsius en la qual es
despediex del Sr. Alsius ja que no ho
va poder fer en persona pel mal
temps.

carta, Joaquín Mª de
Bamola, Colegio de
San Ignacio", Sarrià,
Barcelona, Josep
Alsius, despedida

Banyoles

Carta del Sr. Josep Alsius al Dr.
Pacheco en la qual li dóna les gràcies
pel pèsam i li adjunta el capítol XXII
de l'obra inèdita de Pere Alsius el
"Magdaleniense en la província de
Gerona" així com fotografies de les
mandíbules trobades a Banyoles,
Serinyà i Torroella. En el dors, hi
trobem còpia de la carta que se li
envià al Dr. Pacheco per notificar-li la
mort de Pere Alsius.
Fragment d'una carta on es parla del
descobriment de la mandíbula i de
cedir-la al Museo Nacional de
Ciencias Naturales de Madrid.

Castellà

Castellà

carta, descobriment,
mandíbula, Museo
Nacional de Ciencias
Naturales, Madrid

Castellà
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Barcelona

Carta de Manuel Cazurro, Catedràtic,
al Sr. Pere Alsius en la qual se li
notifica el veredicte dels Sr.
Obermaier i el Dr. Pacheco sobre la
mandíbula de Banyoles que afirmen
que és la única mandíbula d'Homo
Neanderthal d'Espanya i se li anuncia
que es vol fer realitzar una publicació
sobre la mandíbula.

carta, Manuel Cazurro,
Sr. Obermaier, Dr.
Pacheco, catedràtic,
Pere Alsius,
importància,
Castellà
mandíbula, Banyoles,
Homo
Neanderthalensis,
Espanya, publicació

Banyoles

Carta de Josep Alsius a Manuel
Cazurro en la qual li dóna les gràcies
del pesem per la mort de Pere Alsius
i li notifica que ha rebut una carta del
Dr. Pacheco i li ha enviat les dades
que requeria, així com una fotografia
del lloc on es va trobar la mandíbula
de Banyoles.

carta, Josep Alsius,
Manuel Cazurro,
pèsam, gratitud,
Castellà
defunció, Pere Alsius,
Dr. Pacheco,
mandíbula de Banyoles
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Fragment d'una carta on es notifica
que el Sr. Granés ha presentat la
instància al Rectorat de l'Institut de
Girona.

carta, Sr. Granés,
instància, rectorat,
Institut de Girona
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Barcelona

Carta del catedràtic Manuel Cazurro
al Sr. Josep Alsius en la qual li
informa que ha rebut la mandíbula
de Banyoles i el primer exemplar de
la memòria sobre aquesta. També li
comunica que li envia al Sr. Alsius un
exemplar de la memòria així com li
pregunta per la millor manera de
tornar-li la mandíbula.

carta, catedràtic,
Manuel Cazurro, Josep
Castellà
Alsius, mandíbula,
Banyoles, memòria

Madrid

Primera carta enviada pel Dr.
Pacheco a Pere Alsius per demanar-li
algunes dades sobre la mandíbula
per preparar una memòria sobre
aquesta així com es demana que
s'envïi la mandíbula a l'Institut de
Barcelona per estudiar-la.

carta, Dr. Pacheco,
Pere Alsius,
mandíbula, Banyoles,
memòria, estudi,
Barcelona

260

261

264

Manuel Cazurro

Josep Alsius

Manuel Cazurro

Pere Alsius

Manuel
Cazurro

Josep Alsius

Eduardo Pacheco Pere Alsius

20/02/1915

12/04/1915

12/06/1915

01/03/1915

Castellà

Castellà
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Eduardo Pacheco

Manuel
Cazurro

Carpeta núm. 10
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Sor Concepció
Alsius

Família Alsius 04/09/1924

Vilanova i la
Geltrú

Carpeta núm. 10
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Luis Mariano
Vidal

Pedro Alsius

Barcelona

Carpeta núm. 10
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Luis Mariano
Vidal

Pedro Alsius

03/07/1883
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Antonio Itecher

Josep Alsius

30/07/1923
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19/02/1915

11/09/1936

Madrid

Barcelona

Banyoles

Targeta postal del Dr. Pacheco a
Tarjeta postal, Dr.
Manuel Cazurro en la qual es parla
Pacheco, Manuel
de l'estudi de la mandíbula de
Cazurro, estudi,
Banyoles que està acabant el Sr.
mandíbula, Banyoles,
Obermaier i de l'elaboració d'una
Sr. Obermaier,
memòria sobre el fòssil.
memòria
Carta familiar en la qual es parla de
carta, familiar, salut,
la millora de salut de Sor Concepció
Sor Concepció Alsius
Alsius.
Carta de l'enginyer de mines Luis
carta, enginyer de
Mariano Vidal a Pere Alsius en la qual mines, Luis Mariano
es parla de l'excavació d'un jaciment Vidal, Pere Alsius,
i de la falta de troballes de bones
excavació, jaciment,
mostres per a l'estudi.
mostres, estudi
Carta de l'enginyer de mines Luis
carta, enginyer de
Mariano Vidal a Pere Alsius en la qual
mines, Luis Mariano
dóna les gràcies al Sr. Alsius perquè li
Vidal, Pere Alsius,
ha enviat un exemplar de l'obra
obsequi, obra, Sr.
"Nomenclator filologico Historico "
Pujol, Nomenclator
escrita pel Sr. Alsius en col·laboració
filologico Historico
amb el Sr. Pujol.
Carta del Sr. Antonio Itecher a Josep
carta, Antonio Itecher,
Alsius sobre el viatge que va fer
Josep Alsius, viatge,
aquest senyor des de Girona fins a
Girona, Peggau,
Peggau per retorbar-se amb la
família, Marsella,
família. La carta parla de les ciutats
Venècia, Darvis, Bruk,
de Marsella, Venècia, Darvis, Bruk,
Graz
Graz i Peggau.
acta, incautació,
Acta d'incautació de les col·leccions
col·lecció
arqueològiques i numismàtiques
arqueològica,
propietat del Sr. Josep Alsius en
col·lecció
presència de l'alcalde Jacint Masgrau
numismàtica, Josep
i segons el Decret de la Generalitat
Alsius, alcalde, Jacint
de Catalunya del 8 d'agost de 1936.
Masgrau, Decret,
L'acta recull un llistat dels objectes
Generalitat de
incautats i està escrit a màquina.
Catalunya

Castellà

Català

Castellà

Castellà

Castellà

Català
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Servei
d'arqueologia Departament de
Cultura Generalitat de
Catalunya

272

Laboratori
d'Antropologia Facultad de
ciencias Universidad de
Barcelona

Carpeta núm. 10

273

Laboratori
d'Antropologia Facultad de
ciencias Universidad de
Barcelona

Carpeta núm. 10
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Carpeta núm. 10

Pere Alsius

02/05/1983

Família Alsius 21/01/1955

Família Alsius

16/06/1929 31/12/1929

Barcelona

carta, servei
d'arqueologia, Pere
Carta del servei d'arqueologia del
Alsius, mandíbula,
Departament de Cultura del
Banyoles,
Generalitat de Catalunya a Pere
curtmetratge
Alsius sol·licitant permís per filmar la
Català
divulgatiu,
mandíbula de Banyoles per un
arqueologia,
curtmetratge divulgatiu sobre
departament de
arqueologia.
Cultura, Generalitat de
Catalunya

Barcelona

Contracte de cessió per un any de la
mandíbula de Banyoles al Laboratori
d'Antropologia de la Universitat de
Barcelona per a què la peça sigui
netejada i estudiada. El contracte
està firmat per Josep Alsius i el Degà
de la Facultat de Ciencies de la
Universitat de Barcelona el Dr.
Santiago Alcobé i Noguer. També es
contracta una assegurança de
250.000 pts a raó de la destrucció o
robatori de la peça. No obstant, la
família Alsius declara que la
mandíbula té un valor superior a
250.000 pts però que s'ha firmat
aquesta assegurança per facilitar la
investigació.

contracte, cessió,
mandíbula, Banyoles,
Laboratori
d'Antropologia,
Universidad de
Barcelona, estudi,
Josep Alsius, Degà,
Santiago Alcobé i
Noguer, assegurança

Banyoles

Contracte de cessió i de pròrroga de
cessió de la Mandibula de Banyoles i
altres objectes de la col·lecció de la
família Alsius a l'Exposició Nacional
de Barcelona (1929-30). També
s'inclou un reglament de la secció de
"Arte de España" de l'Exposició
Internacional.

contracte, cessió,
pròrroga, mandíbula,
Banyoles, col·lecció,
família Alsius,
Castellà
Exposició, Nacional,
Barcelona, reglament,
Arte de España

Fotografia d'una creu esculpida en
una casa de pedra.

fotografia, creu
esculpida, casa de
pedra

Castellà

17,8 x 12,9

Carpeta núm. 10
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Fotografia d'un grup d'homes amb
barretina ballant una sardana en
semicercle en el jardí d'una casa.

Carpeta núm. 10
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Fotografia de la pesquera de Can
Serra de l'estany de Banyoles.

Carpeta núm.10
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Vista des de l'exterior de l'absis d'una
fotografia, absis,
església. Recolzat en un mur, hi
església, mossèn,
podem veure un mossèn amb
sotana
sotana.

11,6 x 8,5

Carpeta núm.10
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Vista de la part de darrera d'una
masia on hi podem veure dos homes fotografia, masia
assentats a terra. Hi han dues còpies.

5,5 x 7,2

Carpeta núm.10
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Carpeta núm.10

280

Carpeta núm.10
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Pujals dels
Pagesos

Carpeta núm.10
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Besalú

Carpeta núm.10
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Carpeta núm.10

284

Carpeta núm.10

285
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Vista d'una església semi derruïda. Hi
han dues còpies.
Vista de la porta tancada d'una
església o un monestir. Davant de la
porta, hi trobem un home observant
un sarcòfag que està penjat a la
paret.
Tarjeta postal amb una fotografia de
la Mare de Déu de Pujals dels
pagesos
Vista general de Besalú on en
destaquen el pont, el casc antic, la
muralla i l'església de Sant Pere.
Vista general de la carretera
d'entrada d'un poble acotada a
banda i banda per arbres. La
fotografia es va realitzar des d'un
punt elevat d'una casa del poble.
Fotografia d'una creu.
Fotografia d'un pont destruït. Aquest
pont podria ser el d'Esponellà. N'hi
ha dues còpies.
Fotografia d'una cascada.

fotografia, homes,
barretina, sardana,
jardí, casa
fotografia, pesquera,
Can Serra, estany,
Banyoles

12,8 x 17,7

9 x 13

fotografia, església,
semi derruïda

12,8 x 10,1

fotografia, porta,
església, monestir,
sarcòfag

6 x 8,8

fotografia, Mare de
Déu, Pujals dels
pagesos
fotografia, Besalú,
pont, casc antic,
muralla, església, Sant
Pere

14 x 9

12 x 17,3

fotografia, carretera,
entrada, poble, arbre,
casa

12 x 17

fotografia, creu

8,5 x 6,7

fotografia, pont,
destruït

9 x 12,9

fotografia, cascada

9 x 8,3
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05/01/1886

Banyoles

Discurs pronunciat en la " Velada de
Reyes e inauguración de la
Exposición de labores de 1886". El
text és una lloança de les activitats
de labors que realitzen les dones.

Carpeta vermella
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02/10/1874 20/11/1875

Banyoles

Esborrany del dietari de Pere Alsius
sobre la tercera guerra carlina.

17/07/1883

Acta de donació d'una ploma de plata
a la Verge del Santuari de la Mare de
Déu del Mont per part de Pere Alsius.
acta, donació, ploma,
Santuari de la Aquesta ploma la va aconseguir com
plata, Verge, Santuari,
Mare de Déu a primer premi d'un concurs de
Castellà
Mare de Déu del Mont,
del Mont
ressenyes històriques sobre la Mare
Pere Alsius
de Déu del Mont. En aquesta acta, el
Sr. Alsius es reserva el dret de
recuperar la ploma en un futur.
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21/01/1985

Girona

Carpeta vermella
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16/01/1927

Girona

Carpeta vermella
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Banyoles

discurs, Velada, Reyes,
inauguración,
Castellà
exposición, labores,
lloança, activitats,
labors, dones
esborrany, dietari,
Català
Pere Alsius, tercera
guerra carlina

invitació, acte, col·legi
universitari, Girona,
Invitació d'un acte col·legi
Universitat Autònoma
universitari de Girona de la
de Barcelona,
Universitat Autònoma de Barcelona
homenatge, Pere
en el qual s'homenatge a Pere Alsius
Alsius, professor,
a càrrec del professor Narcís Soler,
Narcís Soler,
Català
es presenta el llibre "Darwin i
presentació, llibre,
Mendel, Avui" à càrrec dels
"Darwin i Mendel,
professors Joaquim Jubert i Pere
Avui", Joaquim Jubert,
Notó i es representa l'obra de teatre
Pere Notó, teatre,
"Informe per a una acadèmia" de
"Informe per a una
Kafka a càrrec del Talleret de Salt.
acadèmia", Kafka,
talleret de Salt
diari, "La Voz de
Exemplar del diari "La Voz de
Gerona", Girona, Josep Castellà
Gerona" enviat a Josep Alsius
Alsius
fotografia, escultura,
Fotografia d'una escultura de Sant
Castellà
Sant Martirià, patró,
Martirià, patró de Banyoles.
Banyoles

foli

Quartilla

Quartilla

10 x 20,8
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Luis Maiz
Eleizegui

293

298

Pere Alsius

M. Butiñá

José
Corominas

Pedro Alsius

14/06/1951

Carta mecanografiada enviada al
professor de la facultat de farmàcia
de Santiago de Compostela Luis Maiz
Eleizegui en la qual el remitent
(suposem que és Josep Alsius)
agraeix la carta enviada des de
Santiago de Compostela on hi va
estudiar farmàcia fa 50 anys i
adjunta una fotografia del seu pare.

1883

llistat, manuscrit,
publicacions,
Llistat manuscrit de publicacions
biblioteca, "Arte y
entre les que destaquen els 12
Letras", Barcelona,
volums de la Biblioteca "Arte y
Papeles de musica,
Letras" de Barcelona, Papeles de
musica, diccionaris català - castellà i diccionaris catalàcastellà, mapes,
mapes de Catalunya.
Catalunya

28/05/1883

Carta escrita per Pere Alsius com a
bibliotecari de la "Sociedad de
Fomento" de Banyoles i enviada al
Sr. José Corominas per agrair-li la
cessió de la subscripció del diari
professional "Archivos de Terapeutica
médica y quirúrgica".

15/10/1883

Banyoles

Banyoles

01/01/188631/12/1887

01/08/1943 31/08/1943

Banyoles

Invitació a una vetllada literària
organitzada per la "Juventud
Católica" de Banyoles pel dia 16
d'octubre.
Llistat de despeses i ingressos del
bienni 1883 - 85. Aquest balanç
econòmic podria ser d'un hospital.
Tríptic sobre la inauguració de l'altar
de Sant Martirià després de la seva
reconstrucció pels danys ocasionats
durant la Guerra Civil. La publicació
inclou el projecte de la reconstrucció
de l'altar a càrrec de l'arquitecte
Francesc Figueras.

carta, professor,
facultat de farmàcia,
Santiago de
Castellà
Compostela, Luis Maiz
Eleizegui, Josep Alsius,
fotografia, Pere Alsius

Castellà

carta, Pere Alsius,
bibliotecari, Sociedad
de Fomento, Banyoles,
José Corominas,
cessió, subscripció,
Castellà
diari professional,
"Archivos de
Terapeutica médica y
quirúrgica"

Quartilla

invitació, vetllada
literària, Juventud
Católica, Banyoles

Castellà

Quartilla

llistat, despeses,
ingressos,

Castellà

Quartilla

tríptic, inauguració,
altar de Sant Martirià,
Banyoles,
reconstrucció, danys, Castellà
Guerra Civil,
arquitecte, Francesc
Figueras

Quartilla
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Banyoles

24/05/1894

Banyoles

Transcripció d'un document escrit pel
rector de Santa Llogaia del Terri Faliu
Figaro el 1651. L'escrit tracta sobre el
brot de pesta que hi hagué a la
transcripció,
comarca aquell any i la petició al
document, rector,
monestir per portar Sant Martirià a
Santa Llogaia del Terri,
l'Estany. També es fa referència a la
Faliu Figaro, pesta,
Català
llegenda sobre l'alliberament de
monestir, estany, Sant
mans dels moros de la ciutat de
Martirià, llegenda,
Girona per part de Carlemany. El
alliberament, moros,
document ha estat afectat per la
Girona, Carlemany
humitat que impedeix llegir el
document en la seva totalitat i té
alguns talls que s'haurien de
consolidar.
croquis, coves,
Croquis de les coves d'Altamira i
Altamira, dibuixos,
dibuixos d'eines lítiques i òssies
Francès
eines lítiques, eines
trobades en aquestes coves.
òssees
Discurs sense títol escrit per Jaume
discurs, Jaume Marsot,
Marsot i pronunciat en la Vetllada
literària de la "Juventud Católica " de Vetllada literària,
"Juventud Católica",
Banyoles. L'escrit fa una revisió
Banyoles, revisió
històrica lloant la figura de Sant
històrica, lloança, Sant
Benet, l'ordre benedictina i el
Català
monestir benedictí de Montserrat a Benet, ordre
raó d'una peregrinació a Montserrat benedictina, monestir,
Montserrat,
per part d'alguns vilatants de
peregrinació,
Banyoles que es va realitzar pocs
Montserrat
dies després de pronunciar aquest
discurs.

Foli

25 x 20 cm.

Foli
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Banyoles

Discurs titulat "La Comarca
banyolina, Cristiana y Artística, dins
Catalunya autónoma" escrit per
Jaume Massot. L'autor fa una revisió
històrica des de la conquesta de la
nostra comarca pels mahometans i
defensa la tesis que, un cop Banyoles
i comarca fou reconquerida, fou
repoblada per habitants de tot
Europa. Llavors, l'escrit dóna
rellevància a la qualitat artística de
les esglésies parroquials d'estil
romànic de Mata, Usall, Centenys,
Pujals dels Pagesos, Sant Miquel de
Campmajor, Borgonyà, Rabós de
Terri, Serinyà, Porqueres, Cors, Sors i
Cornellà del Terri i d'algunes imatges
que es conserven en aquests
temples.
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Banyoles

Llistat de cartes del Pare Butinyà
adreçades a Pere Alsius i Torrent
entre 1865 i 1871.

llistat, cartes, pare
Butinyà, Pere Alsius

Banyoles

Rebut de la cessió de trenta cartes
escrites pel Pare Butinyà a Pere
Alsius i Torrent per a ser exposades
en l'exposició organitzada per la Casa
Mare de les Filles de Sant Josep.

rebut, cessió, cartes,
Pare Butinyà, Pere
Alsius, exposició, Casa Català
Mare de les Filles de
Sant Josep

Quartilla

Banyoles

Rebut de cessió d'una fotografia de
Pere Alsius i Torrent per exposar en
el Centenari de les Josefines a
Girona.

rebut, cessió,
fotografia, Pere Alsius,
Català
centenari, Josefines,
Girona, Banyoles

15 x 7,5 cm.

Banyoles

Carta de Pere Alsius a Francesc
Butinyà on es pregunta pel viatge a
Tarragona que feu el Pare Butinyà i
Pere Alsius li explica les troballes
d'època romana que havia fet en
unes obres al costat de l'església de
Porqueres.

carta, Pere Alsius,
Francesc Butinyà,
Tarragona, viatge,
troballes, romanes,
obres, església,
Porqueres

quartilla
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305

306

Ramon Alsius

08/02/1975

Ramon Alsius

Pere Alsius

11/02/1975

Francesc
Butinyà

01/11/1867 30/11/1867

discurs, Jaume Marsot,
" La Comarca
banyolina, Cristiana y
Artística, dins
Catalunya autónoma",
conquesta,
mahometants,
reconquesta,
esglésies, romànic,
Català
Mata, Usall, Centenys,
Pujals dels Pagesos,
Sant Miquel de
Campmajor, Borgonyà,
Rabós de Terri,
Serinyà, Porqueres,
Cors, Sors, Cornellà
del Terri, imatges

Foli

Foli

Castellà

Castellà
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Francesc Butinyà Pere Alsius

Francesc Butinyà Pere Alsius

Francesc Butinyà Pere Alsius

06/02/1865

12/08/1865

18/01/1866

Leon

Carta de Francesc Butinyà a Pere
Alsius en la qual lloa els
coneixements del Sr. Alsius en
ciències naturals, sobre un article
d'anàlisis de les aigües sulfuroses de
Banyoles, l'anima a construir un
museu a Banyoles i li pregunta pels
orígens del Dr. Isern i P. Bonfill.

carta, Pere Alsius,
Francesc Butinyà,
lloança, coneixements,
ciències naturals,
Castellà
article, anàlisis, aigües
sulfuroses, Banyoles,
museu, Dr. Isern, P.
Bonfill

quartilla

Leon

Carta de Francesc Butinyà a Pere
Alsius en la qual l'anima a construir
una piscifactoria en una llacuna de
Porqueres seguint els consells d'una
obra de Piscicultura escrit per
Mariano de la Paz Graells. També
escriu una biografia de Miquel Agustí,
sobre la crema de Banyoles per part
dels francesos el 1638 i sobre
l'epidèmia de pesta que s'inicià a
Banyoles el 1640 a partir de la
caiguda d'un corb mort a la plaça.
Per últim, el Pare Butinyà comenta
que es prepara per rebre les ordres
sacerdotals.

carta, Pere Alsius,
Francesc Butinyà,
piscifactoria, llacuna,
porqueres, Mariano de
la Paz Graells,
biografia, Miquel
Castellà
Agustí, crema,
Banyoles, francesos,
epidèmia, pesta, corb
mort, plaça, ordres
sacerdotals

quartilla

Leon

Carta de Francesc Butinyà a Pere
Alsius en la qual comenten els seus
esforços infructuosos per descobrir
noves dades d'un escriptor jueu del
qual no en sabem el nom. També es
parla de Miquel Agustí i d'una sobre
Banyoles recollit per Zurita en la qual
es comenta que l'abat de Banyoles
entregà 120 presoners francesos al
rei Pere al seu pas per Banyoles. Per
últim, pregunta al Sr. Alsius per
diferents fets de Banyoles.

carta, Pere Alsius,
Francesc Butinyà,
escriptor jueu, Miquel
Agustí, Banyoles,
Castellà
Zurita, abat,
presoners, francesos,
rei Pere

quartilla
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Francesc Butinyà Pere Alsius

Francesc Butinyà Pere Alsius

20/05/1866

20/08/1866

Leon

Carta de Francesc Butinyà a Pere
Alsius en la qual es comenten
notícies de les guerres remences del
segle XV a la nostra contrada. Es
parla de Simon de Samesó, el Sr.
Trever, de les accions de l'abat de
Banyoles Francesc Xatmar i de
l'estada de Verntallat a Banyoles.
Llavors es comenten notícies del
reverent Josep Ullastra de Banyoles,
del Sr. Perpinyà i sobre Pere Fornells
i es pregunta per l'autoria de les
rogatives a Sant Martirià.

carta, Pere Alsius,
Francesc Butinyà,
guerres remences,
segle XV, Simon de
Samesó, Sr. Trever,
accions, abat de
Banyoles, Francesc
Castellà
Xatmar, monestir,
Verntallat, Josep
Ullastra, Sr. Perpinyà,
Pere Fornells, autoria,
rogatives, Sant
Martirià

quartilla

Leon

Carta de Francesc Butinyà a Pere
Alsius en la qual li explica el seu
carta, Pere Alsius,
nomenament com a mossèn i les
Francesc Butinyà,
seves activitats dels dies següents.
nomenament, mossèn,
També explica el procés per
activitats, conservació,
conservar papallones en un àlbum.
papallones, àlbum,
També es parla del l'obra sobre
obra, documents,
documents de la Corona d'Aragó de
Corona d'Aragó,
Bofarull i es pregunta per notícies del
Bofarull, Dr. Ribot, Dr.
Dr. Ribot, el Dr. Isern i el Dr. Narcís
Isern, Dr. Narcís
Castellà
Ametller. També es congratula de
Ameller, curs,
l'obertura d'un curs de gramàtica
gramàtica llatina, Pere
llatina per part de Pere Fornells i
Fornells, conflicte,
recorda la importància d'aquests
Sant Pere de Rodes,
estudis. La carta continua explicant el
Sant Esteve de
conflicte entre el monestir de Sant
Banyoles, monestir,
Pere de Rodes i el de Banyoles que
segle X, segle XI, La
es produí durant els segles X i XI
España Sagrada
recollit en documents de l'obra la
"España Sagrada".

quartilla
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Francesc Butinyà Pere Alsius

02/11/1866

20/12/1866

31/01/1867

Leon

Carta de Francesc Butinyà a Pere
Alsius en la qual li envia el llistat de
focs que hi havia a Banyoles durant
el regnat de Pere III d'Aragó segons
els documents de la Corona d'Aragó
recollits per Bofarull. Per altra banda,
parla de l'obra de Pujades i li
pregunta al Sr. Alsius sobre l'episodi
de l'assassinat de l'abat Cartellà. Tot
seguit comenta que el seu germà
Josep Butinyà li va parlar d'un
banyolí que tenia un gran nombre de
pergamins que no deixava consultar
a ningú així com de la Casa de Baus
que tenia una gran col·lecció de
llibres antics. Per última, explica
algunes notícies dels banyolins
Frederic Castanyer, el Dr. Isern i
Frederic Adelina i es pregunta per
Josep Barceló i Josep Ametller.

carta, Pere Alsius,
Francesc Butinyà, focs,
Pere III d'Aragó,
documents, Corona
d'Aragó, Bofarull,
Pujades, assassinat,
abat Cartellà, Josep
Castellà
Butinyà, pergamins,
Casa de Baus, llibres
antics, Dr. Isern,
Frederic Castanyer,
Frederic Adelina, Josep
Barceló, Josep
Ametller

quartilla

Leon

Carta de Francesc Butinyà a Pere
Alsius en la qual li desitja unes bones
festes de nadal i li explica les
activitats que realitza durant els caps
de setmana de desembre.

carta, Pere Alsius,
Francesc Butinyà,
bones festes, nadal,
activitats, caps de
setmana

Castellà

quartilla

Leon

Carta de Francesc Butinyà a Pere
carta, Pere Alsius,
Alsius en la qual li explica un accident
Francesc Butinyà,
en un experiment químic que ferí al
accident, experiment
professor de física a resultes del qual
químic, professor,
el Pare Butinyà s'hagué d'ocupar de
física, classes,
les classes de física a més de les de
Castellà
teologia, Viage
Teologia. També explica que en
literario, P. Villanueva,
l'obra "Viage literario" de P.
segle XIV, benedictins,
Villanueva es diu que durant el segle
estudis generals,
XIV els benedictis tenien els seus
monestir, Sant Esteve,
estudis generals al monestir de Sant
Banyoles
Esteve de Banyoles.

quartilla
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Francesc Butinyà Pere Alsius

Francesc Butinyà Pere Alsius

25/06/1867

19/09/1867

17/10/1867

Leon

Leon

Leon

Carta de Francesc Butinyà a Pere
Alsius en la qual l'anima a continuar
amb les seves investigacions
científiques i li ofereix la seva
col·laboració pel que necessiti.
També comenta que està treballant
en el sermó de l'Asunta i la seva
satisfacció perquè des de fa uns anys
el pangèric es diu en castellà ja que
fa 14 anys que no parla català i
tindria dificultats a fer el sermó en
català.
Carta de Francesc Butinyà a Pere
Alsius en la qual li explica el seu
viatge per les ciutats de la Coronilla
entre les quals destaca Tarragona i el
seu museu arqueològic. També parla
dels sepulcres celtes oberts a la roca
i d'una medalla trobada pel Sr. Gou
trobats a Porqueres.

carta, Pere Alsius,
Francesc Botina,
ànims, ciència,
Castellà
investigació, sermó de
l'Asunta, pangèric,
castellà, català

quartilla

carta, Pere Alsius,
Francesc Butinyà,
viatges, ciutats,
Coronilla, Tarragona,
museu arqueològic,
sepulcres celtes,
medalla, Sr. Gou,
Porqueres

Castellà

quartilla

Carta de Francesc Butinyà a Pere
Alsius en la qual el Pare Butinyà
s'alegra de les troballes
carta, Pere Alsius,
arqueològiques que el Sr. Alsius va
Francesc Butinyà,
fer a Porqueres. També li explica que troballes
a prop de Leon s'ha trobat la ruïnes arqueològiques,
de Lancia i anima a Pere Alsius a que Porqueres, Leon,
monti un petit museu amb les
ruines, Lancia, museu,
troballes arqueològiques recent fetes Història natural, llibre,
Castellà
i d'història natural sobre la comarca. Chenú, classificar,
També li recomana un llibre de
moluscs, Manuel
Chenú per classificar mol·luscs i una Góngora, monuments
altra obra de Manuel Góngora sobre prehistòrics i celtes,
els monuments prehistòrics i celtes Andalusia, article, Edat
d'Andalusia. Per últim, li pregunta per Mitjana, Banyoles,
l'estat de l'article sobre l'Edat Mitjana jove, investigacions
històriques
a Banyoles i l'anima a aficionar a
algun jove perquè ajudi al Sr. Alsius
en les seves investigacions.

quartilla
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16/11/1867

Leon

Carpeta vermella
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Francesc Butinyà Pere Alsius

08/12/1867

Leon

Carpeta vermella
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Francesc Butinyà Pere Alsius

13/01/1868

Leon

Carta de Francesc Butinyà a Pere
Alsius en la qual es parla d'una
carta, Pere Alsius,
moneda francesa antiga que podria Francesc Butinyà,
ser del regnat de Felip l'atrevit (1270- moneda, antiga,
1280). També li explica un mètode
francesa, Felip
Castellà
per aconseguir monedes antigues a l'atrevit, sacristants,
través dels sagristans de les esglésies esglésies, excavacions,
i excavacions en tombes antigues.
tombes, túnel,
Finalment, es parla d'un túnel que
soterrani, Can Butinyà
surt del soterrani de Can Butinyà.
Carta de Francesc Butinyà a Pere
carta, Pere Alsius,
Alsius en la qual es parla de les
Francesc Butinyà,
diferències entre les mesures
germanes del carme,
antigues de Banyoles i les de
germanes terciaries,
Barcelona i d'un possible article a
escriure sobre aquest tema. També diferències, mesures
antigues, Banyoles,
comenta que no va poder entregar
els fòssils al Sr. Villanova de Madrid i Barcelona, article,
fòssils, Sr. Vilanova,
es proposa que les germanes del
Madrid, hospital,
carme s'unissin a les germanes
terciàries per obrir un hospital i una escola, Banyoles
escola a Banyoles.
Carta de Francesc Butinyà a Pere
Alsius en la qual respon a la petició
carta, Pere Alsius,
de col·locar germanes terciaries a
Francesc Butinyà,
l'hospital de Banyoles i el Pare
germanes teresines,
Butinyà proposa que a part de
hospital, col·legi,
l'hospital també s'ocupin de
pàrvols, nenes,
l'ensenyament de pàrvuls i de les
anàlisis, obres
nenes. També explica les seves
tasques actuals de les quals destaca filosòfiques, fred,
l'anàlisis d'algunes obres filosòfiques i Banyoles
pregunta al Sr. Alsius pel fred que fa
a Banyoles.

quartilla

Castellà

quartilla

Castellà

quartilla
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Francesc Butinyà Pere Alsius

09/02/1868

23/03/1868

Leon

Carta de Francesc Butinyà a Pere
Alsius en la qual li ofereix la seva
col·laboració en les investigacions
històriques del Sr. Alsius consultant
les obres que hi ha a la biblioteca. Li
agraeix que li hagi enviat una còpia
de l'autorització per construir de nou
l'església de Santa Maria dels Turers,
explica el procés per calcar objectes i
s'esmenten algunes notícies del segle
XVII a Banyoles recollides per Madoz
entre les que destaca el contagi de
pesta a Banyoles de 1640. Llavors,
s'explica la llegenda de com s'inicià
aquesta pesta a partir de que els
banyolins es passaren un corb mort
que havia caigut.

carta, Pere Alsius,
Francesc Butinyà,
col·laboracions,
investigacions
històriques, obres,
biblioteques, còpia,
autorització, construir,
Castellà
església, Santa Maria
dels Turers, procés,
calcar, notícies, segle
XVII, Banyoles,
Madoz, llegenda,
pesta, propagació,
corb

quartilla

Leon

Carta de Francesc Butinyà a Pere
Alsius en la qual el felicita pel seu
casament que tindrà lloc el 7 d'agost
de l'any en curs i el pare Butinyà
explica que de moment no ha escrit
cap catàleg de personatges cèlebres
de Banyoles i li envia una transcripció
d'unes línies d'un facsímil que li va
enviar el Sr. Alsius. També es parla
de la polèmica per esbrinar el segle
en el qual va ser construïda la nau
principal de la parròquia de Santa
Maria dels Turers i explica la visita
d'un famós antiquari jesuïta a
Astorga per observar alguns
monuments cristians dels primers
segles.

carta, Pere Alsius,
Francesc Butinyà,
casament, catàleg,
personatges cèlebres,
Banyoles, transcripció,
facsímil, polèmica, nau Castellà
principal, Sant Maria
dels Turers, visita,
antiquari jesuïta,
Astorga, monuments
cristians

quartilla
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Francesc Butinyà Pere Alsius

24/04/1868

Leon

Carpeta vermella
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Francesc Butinyà Pere Alsius

11/05/1868

Leon

Carta de Francesc Butinyà a Pere
carta, Pere Alsius,
Alsius en la qual li ofereix la seva
Francesc Butinyà,
col·laboració en les investigacions
investigacions
històriques del Sr. Alsius ja que en la
històriques, biblioteca,
biblioteca del col·legi hi guarden
col·legi jesuïta, España
"España Sagrada" i "Viage literario de
Sagrada, Viage
Castellà
Villanueva por las iglesias de
literario de Villanueva
España". També explica un episodi
por las iglesias de
en el qual va anar a confessar als
España, confessions,
vilatants de Guaza i Hechilla i narra la
Guaza, Hechilla,
gran aflicció que tenen els pagesos
aflicció, pagesos, gran
de la zona perquè pateixen una gran
sequera
sequera.
Carta de Francesc Butinyà a Pere
Alsius en la qual l'anima a escriure la
història de Banyoles ja que està
investigant els pergamins de
carta, Pere Alsius,
Banyoles. El Pare Butinyà també
Francesc Butinyà,
proposa de fer l'obra ell mateix si el
història, Banyoles,
Sr. Alsius no l'escriu. Per un altre
pergamins, obra,
cantó, en la carta s'adjunta un dibuix
dibuix, escut, casa
de l'escut de la casa Basedas de
Basedas, biblioteca,
Banyoles i li explica que a la
Castellà
recull de documents
biblioteca tenen alguns toms del
inèdits de la Corona
recull de documents inèdits de la
d'Aragó, Bofarull,
Corona d'Aragó que escrigué
pluja, Leon,
Bofarull. Finalment, explica la gran
celebracions,
quantitat de pluja que ha caigut els
esglésies, mes de Maig
darrers dies a Leon i li pregunta al Sr.
Alsius per les celebracions en les
esglésies de Banyoles del mes de
Maig.
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quartilla
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Francesc Butinyà Pere Alsius
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Francesc Butinyà Pere Alsius

Francesc Butinyà Pere Alsius

09/06/1868

23/07/1868

10/09/1868

19/12/1868

30/01/1869

Carta de Francesc Butinyà a Pere
Alsius en la qual li envia la traducció
d'algunes frases del primer paràgraf
d'un document en llatí que li va
enviar el Sr. Pere Alsius. Per altra
banda, també es parla sobre
l'enviament a presó de Trever de
Banyoles i les estades de Verntallat a
Banyoles durant les guerres
remences. També, el pare Butinyà li
explica que ha tingut nous atacs de
calentures, anima al Sr. Alsius a
escriure la història de Banyoles i li
pregunta sobre les obres al monestir
de Banyoles.
Carta de Francesc Butinyà a Pere
Alsius en la qual beneeix el
matrimoni del Sr. Alsius amb la seva
esposa Joana i s'alegra que sigui tan
pia i bona dona.
Carta de Francesc Butinyà a Pere
Alsius on li demana perdó per ajornar
el treball sobre la història de
Banyoles i li explica que ha iniciat un
treball que recull les biografies
d'alguns sants que tenien oficis
menestrals.

carta, Pere Alsius,
Francesc Butinyà,
traducció, document,
llatí, presó, Trever de
Banyoles, Verntallat, Castellà
Banyoles, guerres
remences, calentures,
atacs, història,
monestir, obres

quartilla

carta, Pere Alsius,
Francesc Butinyà,
Castellà
benedicció, matrimoni,
esposa, Joana

quartilla

carta, Pere Alsius,
Francesc Butinyà,
ajornament, treball,
història, Banyoles,
biografies, sants,
oficis, menestrals

Castellà

quartilla

Laon

carta, Pere Alsius,
Carta de Francesc Butinyà a Pere
Francesc Butinyà,
Alsius on li explica la seva arribada a
arribada, França,
França, la seves activitats
activitats quotidianes, Castellà
quotidianes, una descripció del
paisatge, Laon,
paisatge de Laon i les seves
dificultats, entendre,
dificultats per entendre el francès.
francès

quartilla

Laon

carta, Pere Alsius,
Carta de Francesc Butinyà a Pere
Francesc Butinyà,
Alsius on li explica dos episodis
episodis, infàmia,
Castellà
d'infàmia contra els col·legis jesuïtes
col·legis, jesuïtes,
a França per part dels francmaçons.
França, francmassons

quartilla

Leon

Leon

Leon
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Francesc Butinyà Pere Alsius

23/06/1869

25/09/1869

12/02/1871

Laon

Arévalo

Salamanca

Carpeta vermella
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Francesc Butinyà Pere Alsius

25/06/1871

Salamanca

Carpeta vermella
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Francesc Butinyà Pere Alsius

03/07/1871

Salamanca

Carta de Francesc Butinyà a Pere
Alsius on li desitja un bon dia del seu
sant i explica un episodi d'atac
infructuós a les cases de la
companyia dels jesuïtes a Laon per
part dels revolucionaris de les
societats secretes durant les
eleccions.
Carta de Francesc Butinyà a Pere
Alsius on s'explica l'activitat del Pare
Butinyà com a mossèn del poble
d'Arévalo i li pregunta al Sr. Alsius
per les novetats en les seves
investigacions històriques.
Carta de Francesc Butinyà a Pere
Alsius on s'expliquen els treballs
publicats fins llavors del Pare Butinyà
així com les seves tasques en
l'observatori magnètic quan estigué a
l'Habana.

carta, Pere Alsius,
Francesc Butinyà, sant
Pere, atac, infructuós,
cases, companyia dels Castellà
jesuïtes, Lleó,
revolucionaris,
eleccions

quartilla

carta, Pere Alsius,
Francesc Butinyà,
mossèn, Arévalo,
investigacions
històriques

Castellà

quartilla

carta, Pere Alsius,
Francesc Butinyà,
treballs publicats, Pare Castellà
Butinyà, observatori
magnètic, L'Habana

quartilla

carta, Pere Alsius,
Carta de Francesc Butinyà a Pere
Francesc Butinyà,
Alsius on felicita al Sr. Alsius pel seu
article, Renaxensa,
sant. Així com es fa ressò d'un article
sant, polèmica,
Català
de la Renaxensa sobre la polèmica
neologismes,
d'utilitzar o no neologismes castellans
castellans, francesos,
i francesos al escriure en català.
català
Carta de Francesc Butinyà a Pere
carta, Pere Alsius,
Alsius on es parla sobre articles a la Francesc Butinyà,
Renaixensa i sobre les investigacions article, Renaxensa,
Català
històriques que ha fet pel senyor P. investigacions
Fita descobrint que Sant Martirià vivia històriques, P. Fita,
a Gènova.
Sant Martirià, Gènova

quartilla

quartilla
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Francesc Butinyà Pere Alsius

Francesc Butinyà Pere Alsius

16/09/1871

09/11/1871

337

338

06/01/1884

Salamanca

Carta de Francesc Butinyà a Pere
Alsius on felicita al Sr. Alsius per
l'article de pesos i mesures i el Sr.
Butinyà comenta que l'administrador
de la Renaxensa A. Trulla y Alcover li
demana l'opinió sobre la conversió
d'aquest diari en revista. També es
parla sobre la possibilitat d'escriure
un article en aquesta revista i sobre
la investigació per inventar un
instrument per mesurar els canvis
d'inclinació i declinació magnètics. El
Sr. Butinyà acaba la carta negant els
rumors sobre una possible destinació
a Filipines.

carta, Pere Alsius,
Francesc Butinyà,
article, Pesos i
mesures, Renaxensa,
administrador, A.
Català
Trulla y Alcover,
instrument, inclinació,
declinació, magnètica,
rumors, destinació,
Filipines

quartilla

Salamanca

Carta de Francesc Butinyà a Pere
Alsius en la qual el felicita per un
article sobre la Conca geològica de
Banyoles en l'últim número de la
Renaxensa i li fa algunes preguntes
sobre la introducció de l'olivera a
Europa.

carta, Pere Alsius,
Francesc Butinyà,
article, Conca
Català
geològica de Banyoles,
Renaxensa, olivera,
introducció, Europa

quartilla

Banyoles

Discurs en motiu de l'obertura de la
biblioteca pública a la Societat del
Foment. El discurs elogia la literatura
que aporta coneixement i apropa el
lector a la veritat i deplora a la
literatura que trasgiversa la realitat.

Discurs, Pere Alsius,
obertura, biblioteca
pública, Societat
foment, Banyoles,
literatura, veritat,
trasgiversió, realitat

Castellà

foli

Banyoles

Discurs sobre la funció de la història
en una vetllada de la Societat del
Discurs, història,
Foment i fa una petita explicació de
vetllada, Societat del
la vida íntima dels monjos del
Foment, vida íntima, Castellà
monestir de Sant Esteve de Banyoles.
monjos, monestir de
El document ha estat afectat per la
Sant Esteve, Banyoles,
humitat i caldria consolidar alguns
estrips.

foli
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10/03/1868

341

342

343

344

03/08/1883

Dolores Moncerdà
de Macià

03/08/1883

03/08/1883

Banyoles

Discurs titulat "De Banyolas a
Esponellá" pronunciat a la Societat
de Foment on s'elogia l'esperit català
fruit de la Renaixensa i que promou
els actes d'aquesta societat. Tot
seguit, Pere Alsius narra l'excursió
que feu la societat des de Banyoles a
Esponellà passant pel Puig de Sant
Martirià i el clot d'Espolla.

Discurs, Banyoles,
Esponellà, Societat del
Foment, esperit català,
La Renaixensa, Pere
Català
Alsius, excursió, Puig
de Sant Martirià, clot
d'Espolla

foli

Roma

Certificat papal en el qual el papa
Pius IX concedeix indulgència plena
als fidels de la Mare de Déu del Mont
que visitin un cop l'any aquest
santuari.

certificat papal, papa
Pius IX, indulgència
plena, Mare de Déu
del Mont

Castellà

foli

Banyoles

Discurs sobre una ressenya del
santuari de la Mare de Déu del Mont
pronunciat en una vetllada literària.
S'en n'han conservat dues còpies
sent una d'elles fragmentària.

discurs, ressenya,
santuari, Mare de Déu
Castellà
del Mont, vetllada
literària.

foli

Banyoles

Programa de la Vetllada literariomusical en honor de Dª Dolores
Moncerdà de Macià celebrada a la
Societat del Foment.

programa vetllada
literario-musical,
Dolores Moncerdà de
Macià, Societat del
Foment

Català

foli

Banyoles

Esborrany de la poesia de Dolores
Moncerdà de Macià que dedicà a la
Societat del Foment per la vetllada
que es celebrà el 3 d'agost de 1883.
El tema de la poesia és Banyoles.

esborrany, poesia,
Dolores Moncerdà de
Macià, Societat del
Foment, Banyoles,
vetllada literària

Català

foli

Banyoles

Discurs de Pere Alsius lloant la figura
de Dolores Moncerdà de Macià i
pronunciat en la vetllada literària de
la Societat del Foment en la qual
s'honorà aquesta poetessa.

discurs, Pere Alsius,
Dolores Moncerdà de
Macià, vetllada
literària, Societat del
Foment

Català

foli

Carpeta vermella
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15/08/1889

Banyoles

Discurs titulat "Nuestras tradiciones
populares en la leyenda pirenaica de
Canigó" en el qual es fa ressò de la
llegenda popularitzada per Jacint
Verdaguer. El text ha estat afectat
per la humitat i part del text no es
llegeix. També caldria consolidar
alguns estrips del document.

discurs, Pere
Alsius,Nuestras
tradiciones populares
Castellà
en la leyenda pirenaica
de Canigó, Jacint
Verdaguer

Banyoles

Discurs de Pere Alsius pronunciat en
una vetllada de la Juventud Catolica i
en el qual es repassa breument la
història del monestir de Sant Esteve i
de Santa Maria dels Turers de
Banyoles.

Castellà

foli

Català

quartilla

Llatí

quartilla

Castellà

foli

Castellà

quartilla
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Banyoles
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Banyoles

Carpeta taronja

351

Banyoles

discurs, Pere Alsius,
vetallada, Juventud
Catolica, Banyoles,
història, monestir de
Sant Esteve, Santa
Maria dels Turers
notes, Varietats
Notes titulades "Varietats històriques"
històriques, Piment,
en les quals es parla de la beguda
beguda alcohòlica,
alcohòlica anomenada Piment que es
sopa, Morterols,
bevia a l'Edat Mitjana, sobre una
caritat, Edat Mitjana,
sopa anomenada Morterols, sobre la
vida, obres, mossèn
caritat en època medieval i sobre la
Josep Ullastra,
vida i obres de mossèn Josep Ullastra
Banyoles, vida
natural de Banyoles.
quotidiana
transcripció,
Transcripció d'una declaració del rei
declaració, rei, Jaume
Jaume II d'Aragó en la qual dicta que
II d'Aragó, vegueria,
la vegueria de Besalú no pot unir
Besalú, Banyoles,
Banyoles a la seva jurisdicció ja que
jurisdicció, abat,
aquesta pertany a l'abat del monestir
Monestir de Sant
de Sant Esteve de Banyoles.
Esteve
Notes sobre Rocacorba en el qual es
parla de topografia de la zona. El text notes, Rocacorba,
està incomplet i en falta un tall a la topografia
part superior del document.
Descripció dels tipus de roques que
roques, terreny
es troben en el terreny diluvial de
diluvial, Banyoles,
Banyoles titulat "Rocas halladas en el
classificació
terreno diluvial de Bañolas.

foli
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Banyoles

Carpeta taronja
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Banyoles

Carpeta taronja

Carpeta taronja

Carpeta taronja
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355

356

Banyoles

Llistat de les altituds de les
muntanyes de la provincia de Girona.
Les altures estan mesurades en peus
castellans.
Llistat de censos on hi trobem
diferents persones i els cens que li
correspon a cada un i la quantitat
total al final.
Esborrany de notes històriques en les
quals trobem una crònica d'una
batalla que es produí a la nostra
comarca el 23 de juny de 1813,
l'episodi de la gran sequera de 1651,
sobre l'epidèmia de pesta de 1650 i
sobre les epidèmies de còlera de
1834, 1854 i 1865, sobre inundacions
i algunes biografies de banyolins.
També inclou un dietari de la
inundació de 1866. Caldria consolidar
algun tall del document.

Banyoles

Esborrany del relat del descobriment
de la Cova Gran d'en Carreras per
part del Sr. Pere Alsius i Torrent, de
la descripció del jaciment i les eines
prehistòriques que s'hi trobaren.

Banyoles

Esborrany del resum d'un article de
Pere Alsius publicat a la Revista de
Girona sobre apunts geològics de la
província de Girona.

Carpeta vermella

348

Banyoles

Carpeta taronja

357

Banyoles

província, Girona,
altituds, muntanyes,
peus castellans

Castellà

quartilla

relació, censos,

Castellà

quartilla

esborrany, notes
històriques, crònica,
batalla, 1813, gran
sequera, epidèmia,
pesta, còlera,
inundacions,
biografies, banyolins,
dietari

Castellà

quartilla

esborrany, relat,
descobriment, Cova
Gran d'en Carreras, Sr.
Castellà
Pere Alsius i Torrent,
jaciment, eines
prehistòriques
esborrany, resum,
article, Pere Alsius,
Castellà
Revista de Girona,
apunts, geològics,
província, Girona

Notes sobre el Rec Major en el qual
notes, rec major,
es va explicant el seu recorregut i per
recorregut, horts,
Català
quines hortes passa el curs d'aigua.
plànol, hospital,
Inclou un plànol de l'hospital de
Banyoles
Banyoles i voltants.
Esborrany de l'article "El sello de los esborrany, article,
CastellàJurados de la Universidad de la vila segell, Jurats,
de Bañolas". Inclou la transcripció en Universitat, Banyoles, Llatí
llatí d'un document.
transcripció

quartilla

quartilla

foli

foli
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C. Barraguer

Pere Alsius

23/12/1906

Barcelona

Banyoles

Carta enviada al Sr. Pere Alsius en la carta, Pere Alsius,
qual s'adjunta una fotografia del
fotografia, sepulcre,
sepulcre de Santa Eulàlia pel seu fill. Santa Eulàlia
rebut, venta, censos,
Rebut de la venta dels censos 26, 27
Miquel Ferrer,
i 28 a Miquel Frerrer de Viladesens.
Viladasens, Banyoles

360

Llistat de censos cobrats a diferents
persones des de 1789 a 1823 per la
venta de terres. El llistat inclou el
notari amb el qual es feu la venta.

Carpeta taronja

361

Llistat de diferents parcel·les de
terres en les quals Pere Alsius tenia
llistat, parcel·les,
dret de cens. En cada una d'aquestes
terres, Pere Alsius,
parcel·les s'inclou el propietari de les
propietari, censos
terres que es troben als quatre punts
cardinals de les parcel·les en qüestió.
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Carpeta taronja
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Banyoles

Carpeta taronja
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Banyoles

Carpeta taronja
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Banyoles

Carpeta taronja

22/11/1901

Banyoles

Banyoles

José Alvarez

José Alsius

25/11/1911

Gerona

llistat, censos, venta,
terres, notaris

Diferents notes històriques de Josep notes històriques,
Fina i Mn. Ramon Alsius des de 1775 Josep Fina, Mn.
a 1795.
Ramon Alsius
Carta del Sr. José Alvarez a José
carta, José Alvarez,
Alsius en la qual li envia un borrador José Alsius, borrador,
d'un contracte que desconeixem.
contracte
Notes històriques sobre l'església de notes històriques,
Santa Maria dels Turers des de 1294 església, Santa Maria
a 1764,
dels Turers, Banyoles
Llibreta a nom de Antonio Alsius en
llibreta, Antonio Alsius,
la qual hi trobem notes històriques
notes històriques, ús,
sobre l'ús de les aigües de l'Estany de
aigües, Estany,
Banyoles i dels recs que en surten
Banyoles, recs
d'ell.

Castellà

16 x 11 cm.

Castellà

13,3 x 10,5
cm.

Català

Quartilla

Català

Quartilla

Català

8,8 x 13,5

Castellà

Quartilla

Català

Quartilla

Català

15,2 x 10,3

Esborrany de la introducció del lliibre esborrany, introducció,
"El Magdalénico en la província de
El Magdalénico en la Castellà
Gerona".
província de Gerona

foli
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Banyoles

Carpeta negra
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Mn. Jacint
Verdaguer

Pere Alsius

Carpeta negra

370

Mn. Jacint
Verdaguer

Pere Alsius

Carpeta negra
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Carpeta negra

372

27/11/1884

Mare de Déu
del Mont

Mare de Déu
del Mont

21/04/1836

Banyoles

Esborrany de "Memoria sobre la
explotación de las turberas de
Bañolas". En el text, es fa un estudi
sobre la viabilitat d'explotar turba a
Banyoles fent un repàs al valor
econòmic del producte extret, es
compara el preu de la turba amb
d'altres productes calorífics com
l'Ulla, Carbó vegetal, Llenya,
Ramatge i Turba, es valora la
viabilitat de distribuir el producte pel
territori fins a Barcelona i es donen
consells de quan extreure a turba.

esborrany, Memoria
sobre la explotación de
las turberas de
Bañolas, estudi, turba, Castellà
preus, viabilitat
econòmica, distribució,
consells

llistat, tipus, fòssils,
Llistat dels tipus de fòssils trobats en
materials, diluvials,
els materials diluvials de Banyoles.
Banyoles
Carta de Mn. Cinto Verdaguer a Pere
Alsius en la qual li envia alguns
carta, Mn. Cinto
versos i li agraeix la ressenya sobre Verdaguer, Pere
la Mare de Déu del Mont que ha
Alsius, versos, poesia,
escrit el Sr. Alsius. També comenta ressenya, Mare de Déu
que ha escrit alguns versos sobre
del Mont, Banyoles
Banyoles.
Carta de Mn. Cinto Verdaguer a Pere carta, Mn. Cinto
Alsius en la qual li desitja molts anys Verdaguer, Pere
de vida per encomanarà Déu la seva Alsius, encomanar,
mare.
Déu, mare
Testimoni de l'atracament patit per
Jayme Chieras, mosso de Banyoles
que portava una tartana, i Francesca testimoni, atracament,
Alsius i Fina que viatjava també en la Jayme Chieras, mosso,
tartana. En el dors, hi trobem un
Banyoles, tartana,
certificat del notari Antonio Patller en Francesca Alsius i Fina,
notari, Antonio Patller,
el qual dóna fe que el testimoni de
Tomas Hilari
Jayme Chicras ha estat escrit per
Tomas Hilari ja que el testimoni no
sap escriure.
Llistat de noms i cognoms. Es
llistat, noms
desconeix per a què es va escriure
aquest llistat.

Quartilla

Castellà

Quartilla

Català

Quartilla

Català

17,5 x 11

Castellà

foli

Català
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Luis Yañez i
Rovira

Carpeta negra

375

Academia de la
Historia

Pere Alsius

Carpeta negra

376

Pere Alsius

Academia de
20/10/1874
la Historia

Banyoles

377

Sociedad
Economica
gerundense de
Amigos del País

Pere Alsius

Girona

378

Asociacion
Literaria de
Gerona

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

379

Asociacion
Literaria de
Gerona

380

Associació
Catalanista
d'excursions
cientificas

Esteve Fina i
24/07/1802
Alsius

Barcelona

Madrid

Pere Alsius

Pere Alsius

Pere Alsius

26/09/1874

07/02/1880

28/03/1881

08/06/1880

04/08/1877

certificat, pràctiques,
Esteve Fina i Alsius,
botiga, Luis Yañez i
Rovira
carta, nomenament,
Carta en la qual es nomena Pere
Pere Alsius,
Alsius corresponent de l'Academia de correspondent,
la Historia.
Academia de la
Historia
Esborrany de la resposta de la carta
esborrany, gràcies,
anterior (núm. 375) en la qual dóna
correspondent,
les gràcies per ser nomenat
Academia de la
correspondent de l'Academia de la
Historia
Historia.
Circular de la Sociedad Economica
gerundense de Amigos del País en la circular, Sociedad
qual es notifica als seus membres
Economica
que se'ls hi enviarà una medalla
gerundense de amigos
d'aquesta societat perquè la portin
del País, membres,
en els actes d'aquesta societat on
medalla, actes
participin.

Certificat de les pràctiques d'Esteve
Fina i Alsius en la botiga de Luis
Yañez i Rovira.

Castellà

quartilla

Castellà

quartilla

Castellà

quartilla

Castellà

foli

Girona

Carta de l'Asociación Literaria de
Gerona en la qual es dóna les gràcies
als membres del Jurat qualificador de
les composicions de l'últim certamen
entre els quals hi havia Pere Alsius.

carta, Asociación
Literaria de Gerona,
gràcies, membres,
Castellà
Jurat qualificador,
certamen, Pere Alsius

quartilla

Girona

Carta de l'Asociación Literaria de
Gerona a Pere Alsius en la qual se'l
convoca a una reunió per firmar el
programa del certamen de l'any 1881
i publicar-lo ja que formarà part del
jurat d'aquest concurs.

carta, Asociación
Literaria de Gerona,
Pere Alsius,
convocatòria, reunió,
programa, certamen,
jurat

quartilla

Barcelona

Carta de l'Associació Catalanista
d'excursions cientificas a Pere Alsius
en la qual se'l nomena soci delegat a
Banyoles d'aquesta associació.

carta, Associació
Catalanista
d'excursions
Català
cientificas, Pere Alsius,
nomenament, soci
delegat, Banyoles

Castellà

quartilla
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382

Real Académia de
Ciencias naturales
Pere Alsius
y Artes de
Barcelona

Pere Alsius

28/02/1880

Real
Académia de
Ciencias
26/03/1880
naturales y
Artes de
Barcelona

Barcelona

Banyoles

383

Real Academia de
Ciencias naturales
Pere Alsius
y Artes de
Barcelona

30/05/1881

Barcelona

384

Real Academia de
Ciencias naturales
Pere Alsius
y Artes de
Barcelona

01/04/1882

Barcelona

Carpeta negra

385

Real Academia de
Ciencias naturales
Pere Alsius
y Artes de
Barcelona

08/11/1884

Barcelona

Carpeta negra

374

Jaume Planduena Esteve Alsius 22/10/1791

La Garriga

Carpeta negra

Carpeta negra

Carta de la Real Académia de
Ciencias naturales y Artes de
Barcelona a Pere Alsius en la qual se
li notifica que ha estat nomenat soci
corresponsal en aquesta acadèmia i
se li envien els Estatuts i Reglament
de l'acadèmia.
Carta de resposta de Pere Alsius a la
Real Académia de Ciencias naturales
y Artes de Barcelona en la qual dóna
les gràcies per haver estat nomenat
soci corresponsal d'aquesta
associació.

carta, Real Académia
de Ciencias naturales y
Artes de Barcelona,
Castellà
Pere Alsius, soci
corresponsal, Estatuts,
Reglament

quartilla

carta, Real Académia
de Ciencias naturales y
Artes de Barcelona,
Castellà
Pere Alsius, soci
corresponsal, gràcies

quartilla

carta, Real Académia
de Ciencias naturales y
Artes de Barcelona,
Pere Alsius, gratitud,
Ensaig historich sobre
la vila de Banyoles,
biblioteca
carta, Real Académia
Carta de la Real Academia de
de Ciencias naturales y
Ciencias naturales y Artes a Pere
Artes de Barcelona,
Alsius en la qual dóna les gràcies per
Pere Alsius, gratitud,
la nota que els hi envià a raó del
nota, descobriment,
descobriment de fòssils de Tarandus
fòssils, Tarandus
rengifer.
rengifer
carta, Real Académia
Carta de la Real Academia de
de Ciencias naturales y
Ciencias naturales y Artes a Pere
Artes de Barcelona,
Alsius en la qual li donen les gràcies
Pere Alsius, gratitud,
per l'enviament de la memòria "
memòria, Serinya y
Serinya y Caldas de Malavella" amb
Caldas de Malavella,
destí a la bibliteca de l'acadèmia.
biblioteca
Certificat de les pràctiques d'Esteve certificat, pràctiques,
Alsius a la botiga de Jaume
Esteve Alsius, botica,
Planduena.
Jaume Planduena
Carta de la Real Academia de
Ciencias naturales y Artes a Pere
Alsius en la qual dóna les gràcies per
l'enviament de l'obra "Ensaig
historich sobre la vila de Banyoles"
per a la biblioteca de l'Acadèmia.

Castellà

quartilla

Castellà

quartilla

Castellà

quartilla

Català

quartilla
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Comision de
Monumentos
historicos y
artisticos de la
Provincia de
Gerona

Pere Alsius

19/04/1873

Gerona

Carta de la Comision de Monumentos
historicos y artisticos de la provincia
de Gerona a Pere Alsius en la qual li
demanen dades de la comarca per
elaborar "l'Estadistica monumental e
historico-arqueologica de la Provincia
de Gerona".

carta, Comision de
Monumentos historicos
y artisticos de la
provincia de Gerona,
Pere Alsius, dades,
Castellà
comarca, Estadistica
monumental e
historico-arqueologica
de la Provincia de
Gerona

quartilla

Barcelona

Carta de l'Associació Catalanista
d'excursions cientificas a Pere Alsius
en la qual se li demanen els horaris
dels cotxes que tenen parada a
Banyoles per elaborar diferents
itineraris d'excursions pel principat.

carta, Associació
Catalanista
d'excursions
cientificas, Pere Alsius, Català
horaris, cotxes,
Banyoles, itineraris,
excursions, principat

quartilla

387

Associació
Catalanista
d'excursions
cientificas
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Associació
Catalanista
d'excursions
cientificas

Pere Alsius

28/12/1877

Barcelona

Carpeta negra

389

Colegio de
farmaceuticos de Pere Alsius
Granada

01/09/1865

Granada

Carpeta negra

390

Francisco Aran

Bisbe Diocesis
30/01/1908
de Girona

Banyoles

Carpeta negra

391

Bisbe diocesis de Francisco
Girona
Aran

Carpeta negra

Pere Alsius

15/07/1880

02/02/1909

Banyoles

carta, Associació
Catalanista
d'excursions
cientificas, Pere Alsius,
llistat de socis,
biblioteca
carta, Colegio de
Carta del Colegio de Farmaceuticos
Farmaceuticos de
de Granada a Pere Alsius en la qual
Granada, Pere Alsius,
se li notifica que ha estat nomenat
nomenament, soci
soci corresponsal.
corresponsal
Carta de mossèn Francisco Aran al
carta, mossèn
bisbe de Girona a raó de demanar la Francisco Aran, bisbe
creació d'unes juntes pel jubileu del de Girona, creació,
Papa.
juntes, jubileu, Papa
carta, mossèn
Carta en resposta de la carta anterior
Francisco Aran, bisbe
(núm. 390) en la qual rebutja la
de Girona,
representació corporativa que
representació
Francisco Aran li havia proposat.
corporativa, rebuig
Carta de l'Associació Catalanista
d'excursions cientificas a Pere Alsius
en la qual se li envia el llistat de socis
i l'anima a enriquir la biblioteca de
l'associació si se li dóna l'ocasió.

Català

quartilla

Castellà

quartilla

Castellà

quartilla

Castellà

quartilla
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393

394

José Landerer

Fidel Fita

Bartolomé Jaume Fidel Fita

José Landerer

Fidel Fita

15/10/1871

11/10/1871

13/11/1871

Tortosa

Carta de José Landerer a Fidel Fita
en la qual es comenta les idees sobre
geologia de l'Abat Lambert recollides
en un llibret que ha arribat a mans
de José Landerer. Per altra banda, el
remitent expressa la seva preferència
per llegir obres científicques
realitzades per sacerdots. També es
comenta la doctrina de Marcel de
Serres.

José Landerer, Fidel
Fita, idees, geologia,
Abat Lambert, llibret,
Marcel de Serres

Castellà

quartilla

Castelló de la
Plana

Carta de Bartolomé Jaume a Fidel
Fita en la qual li presenta al senyor
José Landerer que escriu articles de
geologia i es vol posar en contacte
amb el Sr. Fidel Fita. Per altra banda,
li comenta la idees de l'Abat Lambert
recollides en l'obra "L'homme primitif
et la Biblie" en la qual es conclou que
l'home es va crear en una època
anterior a la cronologia bíblica.

Bartolomé Jaume,
Fidel Fita, José
Landerer, geologia,
Castellà
Abat Lambert, llibre,
"L'homme primitif et la
Biblie"

quartilla

Tortosa

Carta de José Landerer a Fidel Fita
en la qual li expesa els seus
comentaris sobre l'obra de l'Abat
Lambert dient que l'home modern
descendeix d'Adan i que els homes
que hi havia abans eren molt
diferents. També es comenta l'opinió
de l'abat Lambert que diu que el
Diluvi va inundar les terres en
èpoques diferents. També li demana
la seva opinió sobre les idees de
Marcel de Serres referent al Diluvi
universal.

José Landerer, Fidel
Fita, opinions, Abat
Lambert, Adan, Diluvi Castellà
Universal, Marcel de
Serres

quartilla
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José Landerer

Fidel Fita

19/11/1871

Tortosa

Carta de José Landerer a Fidel Fita
en la qual li comenta que ha rebut
José Landerer, Fidel
l'obra "Le Déluge mosaïque" de l'abat
Fita, "Le Déluge
Lambert que també inclou les idees
mosaïque", Abat
incloses en el fulletó "L'home primitif
Lambert, "L'Home
et la Biblie" i, per tant, li diu al Sr.
primitif et la Biblie",
Castellà
Fita que no cal que li envïi aquest
Diluvi Universal,
fulletó. El llibre "Le Déluge mosaïque"
història, arqueologia,
demostra el Diluvi Universal a través
geologia, Mr. Meignan,
de la història, l'arqueologia i la
"Le Monde et l'home
geologia. Per últim, comenta que ha
primitif"
demanat l'obra de Mr. Meignan "Le
Monde et l'home primitif."

quartilla

José Landerer, Fidel
Fita, estudis, Geologia,
Castellà
obres italianes, Pare
Pianciani

quartilla

José Landerer, Fidel
Fita, revista,
Ilustración

Carpeta negra
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José Landerer

Fidel Fita

17/12/1871

Tortosa

Carta de José Landerer a Fidel Fita
en la qual li comenta que vol
reprendre els estudis de Geologia i li
agraeix al Sr. Fita les notes sobre les
obres italianes del Pare Pianciani.

Carpeta negra

397

José Landerer

Fidel Fita

03/02/1872

Tortosa

Carta de José Landerer a Fidel Fita
en la qual li comenta un article
recollit en la revista la "ilustracion".

Castellà

quartilla

Banyoles

Carta de Fidel Fita a José Landerer
en la qual li transmet la seva opinió
sobre l'obra de Lambert i compara les
Fidel Fita, José
dades bíbliques i les geològiques
Landerer, obra, Abat
desenvolupada amb més detall en un
Lambert, Bíblia,
full annex de la carta on també hi
geologia, "L'Homme
Castellà
trobem comentaris a diferents
primitif et la Biblie",
pàgines del fulletó "L'Homme primitif
esborrany, Sr. Alberto
et la Biblie". Al final de la carta, hi
Fábrega, Olot
trobem l'inici de l'esborrany d'una
carta escrita pel Sr. Fita i enviada al
Sr. Alberto Fábrega d'Olot.

quartilla
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Fidel Fita

José Landerer 17/02/1872

Carpeta negra
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José Landerer

Fidel Fita

07/04/1872

Tortosa

Carpeta negra

400

Fidel Fita

José Landerer 11/04/1872

Banyoles

Carpeta negra
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Norbert Font i
Sagué

Pere Alsius

23/02/1897

Barcelona

402

Sociedad
economica de
Amigos del País
de Gerona

Pere Alsius

28/05/1877

Girona

Pere Alsius

Sociedad
economica de
Amigos del
12/06/1877
País de
Gerona

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

403

404

Associación
literaria de
Gerona

Pere Alsius

28/05/1881

Carta de José Landerer a Fidel Fita
en la qual li dóna les gràcies per
enviar-li la seva opinió sobre l'obra
José Landerer, Fidel
Fita, opinió, Lambert,
de Lambert i li envia alguns
fragments de l'obra de Mr. Meignan Mr. Meignan, tesis,
traduïts al castellà. Es fa esment a les cronologia bíblica,
Abraham, història
tres tesis de cronologia bíblica
anterior a Abraham utilitzades al llarg
de la història.

Castellà

Carta de Fidel Fita a José Landerer
Fidel Fita, José
en la qual li agraeix la traducció dels
Landerer, traducció,
fragments de l'obra de Mr. Meignan i
fragments, obra, Mr. Castellà
esmenta que Lambert s'inspirà en
Meignan, Lambert,
Meignan però n'exagerà el sistema
sistema cronològic
cronològic.
Carta de Norbert Font i Sagué a Pere Norbert Font i Sagué,
Alsius en la qual es comenta l'edició Pere Alsius, Catalech
del Catalech Espeleologich sota la
Espeleologich, base
base hidrogràfica que va aparèixer en hidrografica, butlletí,
coves, avenchs,
el Butlletí i que recull les coves,
Català
avenchs i els Fenomens hidrogràfichs Fenomens
de les comarques catalanes. Norbert hidrogràfichs,
Font i Sagué era un capellà geòleg i comarques, Catalunya,
espeòleg.
Barcelona
Carta de la Sociedad económica de Sociedad econímica de
Amigos del País de Gerona a Pere
Amigos del País de
Castellà
Alsius en la qual se li notifica que se Gerona, Pere Alsius,
l'ha admès en aquesta Societat com admisió, corresponsal,
a corresponsal.
Girona

quartilla

quartilla

quartilla

quartilla

Banyoles

Carta de Pere Alsius a la Sociedad
económica de Amigos del País de
Gerona en la qual agraeix el
nomenament com a corresponsal en
aquesta societat.

Pere Alsius, Sociedad
econòmica de Amigos
del País de Gerona,
Castellà
agraïment, admissió,
corresponsal, Banyoles

quartilla

Girona

Carta de "la Associación litéraria de Associación litéraria de
Gerona" a Pere Alsius en la qual li
Gerona, Pere Alsius,
agraeeix al Sr. Alsius l'enviament de l' obsequi, Ensaig
Castellà
"Ensaig historich sobre la vila de
historich sobre la vila
Banyoles" a la biblioteca de
de Banyoles,
l'associació.
biblioteca, Girona

quartilla

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

405

Secretaria
Exposicion
Farmacéutica
Nacional

406

Asociación
literaria de
Gerona

Pere Alsius

Pere Alsius

407

Colegio de
Farmaceuticos de Pere Alsius
Barcelona

408

Associació
d'Excursions
Catalana

Pere Alsius

409

Real Academia de
Ciencias
Pere Alsius
Naturales y Artes

410

Sociedad
Economica
Gerundense de
Amigos del País

Pere Alsius

20/04/1883

23/04/1887

01/05/1883

03/08/1880

04/07/1883

07/02/1880

Madrid

Carta de "la Secretaria Exposicion
Farmacéutica Nacional" a Pere Alsius
en la qual se li notifica que se l'ha
premiat amb la medalla de bronze de
l'Exposición Farmacéutica Nacional.

Secretaria Exposicion
Farmaceutica
Nacional, Pere Alsius,
premi, medalla de
bronze, Madrid

Castellà

quartilla

Girona

Carta de "la Asociación literaria de
Asociación literaria de
Gerona" a Pere Alsius en la qual se li Gerona, Pere Alsius,
Castellà
notifica que se l'ha elegit secretari
nomenament,
d'aquesta associació.
secretari, Girona

quartilla

Barcelona

Circular del "Colegio de
Farmaceuticos de Barcelona" en la
qual es sol·licita l'autorització als
premiats en la Exposición
farmaceutica nacional perquè aquest
colegi recolli els premis a Madrid i es
celebri un acte d'entrega d'aquests
premis a Barcelona.

quartilla

Barcelona

Associació
Carta de l'Associació d'Excursions
d'Excursions Catalana,
Catalana a Pere Alsius en la qual se li
Pere Alsius, Barcelona, Català
notifica que ha sigut admés com a
notificació, admissió,
soci delegat en aquesta associació.
soci delegat

quartilla

Barcelona

Carta d'agraïment de la Real
Academia de Ciencias Naturales y
Artes a Pere Alsius per l'obsequi de
l'obra "Nomenclator Geografico
historico de la provincia de Gerona" a
la biblioteca de la Real Academia de
Ciencias Naturales y Artes.

Real Academia de
Ciencias Naturales y
Artes, Pere Alsius,
obsequi, Nomenclator Castellà
Geografico historico de
la provincia de Gerona,
biblioteca, Barcelona

quartilla

Gerona

Carta de la Sociedad Economica
Gerundense de Amigos del País a
Pere Alsius en la qual el nou
president de la institució recorda els
deures dels socis segons els estatuts.

Sociedad Economica
Gerundense de Amigos
del País, Pere Alsius, Castellà
Gerona, president,
socis, deures, estatuts

quartilla

Colegio de
Farmaceuticos de
Barcelona,
autoritzacio, premiats,
Castellà
Exposicion
farmaceutica nacional,
acte entrega,
Barcelona

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

411

Centre
Excursionista de
Catalunya

412

G.J. de GuillénGarcia

413

414

Pere Alsius

Pere Alsius

Real Academia de
Pere Alsius
la Historia

Narcis Pagès

Pere Alsius

28/03/1895

27/05/1895

20/07/1895

13/07/1883

Barcelona

Centre Excursionista
Carta d'agraïment del Centre
de Catalunya,
Excursionista de Catalunya a Pere
Barcelona, Pere Alsius, Català
Alsius per l'obsequi de l'obra Serinyà
obsequi, Serinyà,
a la biblioteca d'aquesta institució.
biblioteca

quartilla

Barcelona

Carta d'agraïment de l'enginyer
industrial G.J. de Guillén-Garcia a
Pere Alsius per l'enviament de l'obra
"Serinyà" a aquest senyor.

G.J. de Guillén-Garcia,
enginyer industrial,
Castellà
Pere Alsius, Barcelona,
obsequi, Serinyà

quartilla

Real Academia de la
Historia, Pere Alsius,
obsequi, Serinyà

Castellà

quartilla

Narcís Pagès, Pere
Alsius, obsequi,
Nomenclator,
fundació, Palamós,
límits, parròquia,
Castellà
modificacions, Belllloch, Calonge,
Vilarromà, promontori,
Celebandico, Cap de
Sant Sebastià

quartilla

Madrid

Palamós

Carpeta negra

415

J. Teixidor

Pere Alsius

29/03/1879

Barcelona

Carpeta negra

416

Javier Maria
Moner

Pere Alsius

06/05/1881

Girona

Carta d'agraïment de la Real
Academia de la Historia a Pere Alsius
per l'enviament de l'obra "SerinyàReseña historica de este pueblo
desde la más remota antigüedad
hasta los tiempos modernos" a
aquesta acadèmia.
Carta d'agraïment de Narcis Pagès a
Pere Alsius per l'enviament de l'obra
"Nomenclator", tracta el tema de la
fundació de Palamós i els límits de la
parròquia d'aquesta població i
proposa modificacions de l'obra
"Nomenclator" per les poblacions de
Bell-lloch, Calonge, Palamós i
Vilarromà i de l'elevació anomenada
Celebandico i el cap de Sant
Sebastià.

J. Teixidor, Pere
Alsius, asta, ren,
Serinyà, coves, Bora
Gran d'en Carreras,
descripció, "Las
Inundaciones de
Gerona", Julián de
Chia
Carta Javier Maria Moner a Pere
Javier Maria Moner,
Alsius en la qual li comenta que ha
Pere Alsius, Ensaig
llegit l'obra "Ensaig historich sobre la Historich sobre la vila
vila de Banyoles" i el felicita pel
de Banyoles,
treball realitzat.
felicitacions

Carta J. Teixidor a Pere Alsius on es
comenta la troballa d'una asta de ren
a les coves de Serinyà. També es fa
un breu descripció de l'obra "Las
Inundaciones de Gerona" de Julián
de Chia.

Castellà

quartilla

Castellà

quartilla

417

Narciso Maspons i
Pere Alsius
Lanós

418

Asociación
Literaria de
Gerona

Pere Alsius

Carpeta negra

419

Associació
Catalanista
d'excursions
científiques

Pere Alsius

Carpeta negra

421

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

422

423

Pere Alsius

Barcelona

Carta Narciso Maspons a Pere Alsius
en la qual agraeix els comentaris i
felicitacions del Sr. Alsius per l'obra
"Tradicions del Vallès" de la qual el
remitent n'és l'autor.

22/05/1888

Girona

Carta de la "Asociació Literaria de
Gerona" a Pere Alsius en la qual
felicita als membres del jurat del
certamen de 1887 del qual el Sr.
Alsius n'era secretari.

18/09/1879

Barcelona

02/06/188401/07/1884

Barcelona

20/01/1877

Sr. President
de la Real
Acadèmia de
19/05/1881
Ciencias y
Artes de
Barcelona

1883?

Narciso Maspons i
Lanós, Pere Alsius,
Barcelona,
felicitacions,
Tradicions del Vallès

Català

Asociación Literaria de
Gerona, Pere Alsius,
Castellà
felicitació, jurat,
certamen, 1887,
Girona, secretari
Associació Catalanista
d'excursions
Carta d'agraïment de l'Associació
científiques, Pere
Catalanista d'excursions científiques a
Català
Alsius, Barcelona,
Pere Alsius per l'obsequi de l'obra
agraïment, obsequi,
"Ensaig historich sobre Banyoles".
Ensaig historich sobre
Banyoles
rebut, Associació
Rebut de l'Associació d'Excursions
d'Excursions Catalana,
Catalana a nom de Pere Alsius pel
Pere Alsius, exemplars,
Català
tiratge de 50 exemplars de l'obra
llibre, Serinyá y Caldas
"Serinyá y Caldas de Malavella".
de Malavella,
Barcelona

quartilla

quartilla

quartilla

quartilla

Banyoles

Carta de Pere Alsius al Sr. President
de la "Real Académia de Ciencias
naturales y Artes de Barcelona" en la
qual li notifica que li envia un
exemplar de l'Obra "Ensaig Historich
sobre Banyoles.

Correspondència, Pere
Alsius, President, Real
Academia de Ciencias
naturales y Artes de
Castellà
Barcelona, exemplar,
Ensaig Historich sobre
Banyoles

quartilla

Banyoles

Llistat de personalitats i nombre
d'exemplars de l'Ensaig Historich
sobre Banyoles que regalà Pere
Alsius. En el mateix document,
s'adjunta un esborrany de la llista
d'exemplars regalats i una carta de
Pere Alsius adreçada a Joaquim Puig.

llistat de personalitats,
exemplars, regal,
Castellà
Ensaig Historich sobre
Banyoles, Pere Alsius

Quartilla

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

424

425

426

427

Pere Alsius

Consejo
Provincial de
Fomento

Consejo
Provincial de
Fomento

Emili Grahit i
Papell

Joaquim Puig 12/05/1883

Josep Alsius i
09/03/1915
Joan Vidal

Josep Alsius i
07/04/1915
Joan Vidal

Pere Alsius

14/05/1881

Banyoles

Carta de Pere Alsius a Joaquim Puig
en la qual li explica que ha enviat
una caixa al Sr. Busquets perquè li
envïi drogues i li prega al Sr. Puig
que contacti amb Litografia Tallada
per si tenen enllestides les etiquetes.
En cas afirmatiu, demana que
aquestes etiquetes siguin enviades al
Sr. Busquets perquè el Sr. Alsius
rebis les etiquetes junt a les
drogues.En el mateix document,
s'adjunta un esborrany de la llista
d'exemplars regalats i la llista
definitiva d'exemplars regalats.

Pere Alsius, Joaquim
Puig, caixa, Sr.
Busquets, drogues,
Litografia Tallada,
etiquetes

Castellà

Quartilla

Girona

Carta del Consejo Provincial de
Fomento a Josep Alsius i Joan Vidal
en la qual els notifica que ha enviat
la Memòria d'aquests dos autors
sobre el microbi que ataca els alls i
els mitjans per combatre la
Boixadura dels mateixos a la secció
d'Agricultura perquè dictamini la seva
importància i si creu convenient
publicar-lo. El treball inclou
fotografies.

Consejo Provincial de
Fomento, Josep Alsius,
Joan Vidal, Girona,
Correspondència,
Castellà
memòria, microbi, alls,
Boixadura, secció
d'Agricultura,
publicació, fotografies

Quartilla

Girona

Carta del Consejo Provincial de
Fomento a Josep Alsius i Joan Vidal
en la qual els notifica que es
publicarà la Memòria d'aquests dos
autors sobre el microbi que ataca els
alls i els mitjans per combatre la
Boixadura dels mateixos.

Consejo Provincial de
Fomento, Josep Alsius,
Joan Vidal, Girona,
Castellà
Correspondència,
memòria, microbi, alls,
Boixadura, publicació,

Quartilla

Girona

Correspondència, Emili
Carta d'agraïment del Sr. Emili Grahit Grahit, Pere Alsius,
Castellà
a Pere Alsius pel regal de l'obra
regal, obra, Ensaig
Ensaig Historich sobre Banyoles.
Historich sobre
Banyoles, Girona

Quartilla

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

428

429

430

431

Borell Soler

Vizconde de
Palazuelos

Vizconde de
Palazuelos

Vizconde de
Palazuelos

Pere Alsius

Pere Alsius

Pere Alsius

Pere Alsius

11/08/1883

01/08/1886

1886-1887?

03/03/1887

Vilanova i la
Geltrú

Carta del Sr. Borell Soler a Pere
Alsius en la qual li explica que els
cranis i les pedres polimentades
havien estat trobades a 14 o 15
pams de profunditat en una cep de
terra de Vilanova i la Geltrú. Es
suposa que en aquell indret hi hagué
un cementiri en època prehistòrica ja
que s'hi havien trobat altres óssos
posteriorment.

Correspondència,
Borell Soler, Pere
Alsius, Vilanova i la
Geltrú, cranis, pedres
polimentades, ossos,
cementiri, Prehistòria

Castellà

Quartilla

Tarragona

Correspondència,
Vizconde de
Carta del Vizconde de Palazuelos a
Palazuelos, Pere
Pere Alsius en la qual li sol·licita
Alsius, traducció,
permís per traduir l'obra Ensaig
castellà, Ensaig
Historich sobre Banyoles al castellà i
Historich sobre
per publicar-la en algun diari o
Banyoles, publicació,
revista de Madrid.
diari, revista, Madrid,
Tarragona

Castellà

Quartilla

Madrid

Carta del Vizconde de Palazuelos a
Pere Alsius en la qual li comenta que
ha traduït al castellà la primera part i
part de la segona de l'obra Ensaig
Historich sobre Banyoles i que només
es podrà publicar la primera part (
apartat de l'obra on s'hi troben més
dades noves i desconegudes) en una
revista catòlica de Madrid a raó de
l'extensió de tota l'obra. Per últim, li
pregunta la traducció exacta dels
termes Martirià, banyolí i Sant Mer.

Correspondència,
Vizconde de
Palazuelos, Pere
Alsius, traducció,
castellà, Ensaig
Historich sobre
Banyoles, publicació,
revista catòlica,
Madrid, Martirià,
banyolí, Sant Mer

Castellà

Quartilla

Madrid

Correspondència,
Vizconde de
Palazuelos, Pere
Carta del Vizconde de Palazuelos a
Alsius, traducció,
Pere Alsius en la qual li comenta que
castellà, Ensaig
l'obra ja està a impremta de la
Historich sobre
revista La Controversia.
Banyoles, impremta,
La Controversia,
Madrid

Castellà

Quartilla

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

432

433

434

Inspección de
Antigüedades de
Pere Alsius
la Provincia de
Gerona

Francisco
Maspons

Pere Alsius

27/11/1874

23/08/1876

Girona

Castellvi de
Rosanes

435

Francisco
Maspons

Pere Alsius

31/08/1876

Barcelona

420

Associació
Catalanista
d'excursions
científicas

Pere Alsius

28/06/1879

Barcelona

Notes sobre el cultiu de la Belladona i
el procès per obtenir l'extracte
d'aquesta planta.
Carta de la Inspección de
Antigüedades de la Provincia de
Gerona a Pere Alsius en la qual li
descriu la moneda que té a casa el
Sr. Pou. Segons sembla, es tracta
d'un escut català. També s'inclou un
dibuix de les dues cares de la
moneda.
Carta de Francisco Maspons a Pere
Alsius en la qual li comenta que
l'escrit que ha enviat el Sr. Alsius es
publicarà a "Tradicions del Vallès".
D'aquest text, el Sr. Maspons en
destaca la llegenda de les aloges i
compara aquestes fades amb d'altres
de Catalunya.

Notes, cultiu,
Belladona, extracte

Castellà

Quartilla

correspondència,
Inspección de
Antigüedades de la
Província de Gerona,
Pere Alsius, moneda,
descripció, Sr. Pou,
escut català, dibuix

Castellà

Quartilla

correspondència,
Francisco Maspons,
Pere Alsius, Tradicions
Català
del Vallès, aloges,
fades, Catalunya,
Castellvi de Rosanes

correspondència,
Francisco Maspons,
Pere Alsius, erudits,
Josep Marti,
Català
Puigcerdà, Sr. Moré,
Camprodon, Sr. Bolós,
Sr. Estorch, Sr.
Fontanella, Olot
Associació Catalanista
Circular de l'Associació Catalanista
d'excursions
d'excursions científicas a Pere
científiques, Pere
Alsiusen la qual es demana que se li
Alsius, Barcelona,
envïin les obres en català del
sol·licitud, obres,
receptor per a que puguin ser
Català
català, secció,
dipositades en la secció d'obra en
biblioteca, Real
català de la biblioteca de la Real
Academia de la
Academia de la Historia de Madrid
Historia, Madrid,
segons un projecte de Victor
projecte, Victor
Balaguer.
Balaguer
Carta de Francisco Maspons a Pere
Alsius en la qual es parla de diferents
erudits coneguts pels dos. Aquests
senyors són el farmacèutic Josep
Marti de Puigcerdà, el Sr. Moré de
Camprodon i els Srs. Bolós, Estorch i
Fontanella d'Olot.

Quartilla

Quartilla

quartilla

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

436

437

Sr. Balaguer

Celestino Pujol i
Camps

438

Celestino Pujol i
Camps

439

Diputat a Corts
per Torroella de
Montgri

Pere Alsius

Pere Alsius

Pere Alsius

Pere Alsius

14/04/1872

19/06/1875

18/09/1876

05/06/1895

Barcelona

Carta del Sr. Balaguer a Pere Alsius,
en la qual es parla de les dificultats
de redacció i la futura publicació a la
Renaxensa d'un article sobre el
monestir de Sant Llorens de Sous.

correspondència, Sr.
Balaguer, Pere Alsius,
dificultats, publicació, Català
Renaxensa, monestir,
Sant Llorens de Sous

Quartilla

Gerona

Carta del Sr. Celestino Pujol i Camps
a Pere Alsius, en la qual li explica un
viatge que ha fet per Espanya i li
notifica que durant l'estada a Madrid
ha recollit un títol de corresponent de
l'Acadèmia de la Història a nom del
Sr. Alsius. Per altra banda, li comenta
que el Memorial Numismatico
demana al Sr. Pujol la traducció al
castellà de l'article de monedes de
Banyoles del Sr. Alsius. No obstant,
el Sr. Pujol no només vol traduir-lo
sinó que el vol ampliar i li demana
nova documentació sobre el tema al
Sr. Alsius.

correspondència, Sr.
Celestino Pujol i
Camps, Pere Alsius,
viatge, Espanya,
Madrid, títol de
correspondent,
Castellà
Acadèmia de la
Història, Memorial
Numismatico,
traducció, Monedes de
Banyoles

Quartilla

Gerona

Carta del Sr. Celestino Pujol i Camps
a Pere Alsius, en la qual li adjunta la
llegenda dels exemplars de menuts
de Banyoles que ha pogut veure a
Barcelona i li comenta que els
menuts porten la data de 1600.

correspondència, Sr.
Celestino Pujol i
Camps, Pere Alsius,
Barcelona, menuts,
llegenda, 1600

Castellà

Quartilla

Torroella de
Montgrí

correspondència,
Carta del Diputat a Corts per
Diputat a Corts,
Torroella de Montgrí a Pere Alsius en
Torroella de Montgrí, Castellà
la qual el felicita per la seva
Pere Alsius, felicitació,
monografia de Serinyà.
monografia, Serinyà

Quartilla

Carpeta negra

440

Francisco
Maspons

Pere Alsius

12/08/1876

Barcelona

Carpeta negra

441

Celestino Pujol i
Camps

Pere Alsius

27/09/1873

Girona

Carpeta negra

442

Francisco
Maspons

Pere Alsius

11/01/1873

Barcelona

Carpeta negra

443

Emili Grahit

Pere Alsius

07/04/1873

Girona

Carta de Francisco Maspons a Pere
Alsius en la qual li demana si coneix
alguna tradició (llegenda) sobre les
correspondència,
fades i l'estany de Banyoles per
Francisco Maspons,
adjuntar-la a la recopilació de
Pere Alsius, tradicions,
tradicions del Vallès que realitza el
Sr. Maspons. Per altra banda, en la llegendes, fades,
carta es comenta que les fades de les estany, Banyoles,
Vallès, francs,
tradicions només es troben en la
Catalunya dominada pels francs, que tradicions
germàniques,
importaren les tradicions
Barcelona, bruixes
germàniques, i, en la zona de
Barcelona, les tradicions de fades es
converteixen en tradicions de
bruixes.
Carta de Celestino Pujol i Camps a
correspondència,
Pere Alsius en la qual li explica que ja
Celestino Pujol i
té escrit l'article de numismàtica
Camps, Pere Alsius,
banyolina per a la Renaxensa però
article, numismàtica
que li falten els documents relatius a
banyolina, Renaxensa,
les encunyacions de 1640 i consultar
encunyacions, 1640,
els manuals d'acords del municipi de
manuals acords, Arxiu
l'Arxiu de Banyoles per acabar de
de Banyoles
completar l'article.
correspondència,
Francisco Maspons,
Carta de Francisco Maspons a Pere
Pere Alsius, publicació,
Alsius en la qual li comenta que vol
Llegendari català,
publicar un Llegendari català com ja
Provensa, València,
s'ha fet a la Provensa, València,
Mallorca, Guiseppe
Mallorca, Guiseppe Pitré a Sicília,
Pitré, Sicília,
Villemarque a la Bretanya o a Galícia
Villemarque, Bretanya,
de mà de Teresa Rosalia de Castro i li
Galícia, Teresa Rosalia
demana la col·laboració per recopilar
de Castro,
i enviar-li les llegendes de la zona de
col·laboració,
Banyoles.
recopil·lació,
llegendes, Banyoles
Carta d'Emili Gahit a Pere Alsius en la correspondència, Emili
qual li proposa de traduir al castellà Grahit, Pere Alsius,
alguns articles del Sr. Alsius a la
traducció, castellà,
Renaxensa i publicar-los al diari La
articles, Renaxensa,
Lucha
diari, La Lucha

Castellà

Quartilla

Castellà

Quartilla

Castellà

Quartilla

Castellà

Quartilla

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

444

445

446

447

José Deas

Celestino Pujol i
Camps

Juan Canta

Joaquim Botet

Pere Alsius

Pere Alsius

Pere Alsius

Pere Alsius

Perelada

Carta de José Déas a Pere Alsius en
la qual li fa saber la situació de llibres
baptismals, obits i casaments de la
parròquia de Peralada entre els anys
1722 i 1723. Alguns d'ells són escrits
pel Dr. Ullastre. També es fa
referència a l'església de les
carmelites de Peralada.

correspondència, José
Deas, Pere Alsius,
llibres, baptismals,
obits, casaments,
Castellà
parròquia, Peralada,
1722, 1723, Dr.
Ullastre, església,
carmelites

Quartilla

09/02/1872

Girona

Carta de Celestino Pujol i Camps a
Pere Alsius en la qual li dona les
gràcies per l'enviament d'una còpia
de la concessió per encunyar mentus
de Felip III a Banyoles i li explica que
de moment no ha trobat cap
exemplar de menut de Banyoles per
enviar-li. També comenta que amb el
material recollit potser escriurà un
article al Memorial Numismatico.

correspondència,
Celestino Pujol i
Camps, Pere Alsius,
agraïment, còpia,
concessió per
Castellà
encunyar menuts,
Felip III, Banyoles,
exemplar, article,
Memorial Numismatico

Quartilla

12/05/1869

Correspondència, Juan
Carta de Juan Canta a Pere Alsius en
Palausavarder
Canta, Pere Alsius,
la qual li dóna dades del Prevere
Castellà
a
prevere, domer,
Domer de Peralada José Ullastra.
Peralada, José Ullastra

Quartilla

20/11/1870

25/10/1872

Girona

Carta de Joaquim Botet a Pere Alsius
en la qual li comunica que l'ha inscrit
com a soci de l'Asociación literaria de
Gerona. També l'invita a l'acte
d'entrega de premis que es celebrà el
3 de novembre de 1872. Per altra
banda, li comenta que està molt
interessat en les sepultures trobades
a Banyoles i, segons el seu parer, es
tracten de sepultures cristianes ja
que coincideix la seva tipologia amb
unes sepultures de l'antiga abadia de
Mont-Majour (prop d'Arles a França)

Correspondència,
Joaquim Botet, Pere
Alsius, Asociación
literaria de Gerona,
acte, premis,
sepultures, Banyoles,
cristianes, abadia,
Mont-Majour, Arles,
França

Castellà

Quartilla

Carpeta negra

448

G. J. de GuillenGarcia

Pere Alsius

11/01/1892

Barcelona

Carpeta negra

449

Ernando de
Hinojosa

Pere Alsius

19/08/1897

Barcelona

Carpeta negra

450

Fills de J.
Monsalvatje

Pere Alsius

16/12/1903

Girona

Carpeta negra

451

Juan Adolfo
Auléstia y Viñas

Pere Alsius

12/05/1895

Barcelona

Carta de G. J. de Guillen-Garcia a
Pere Alsius en la qual li comunica que Correspondència, G. J.
ha estat acceptat com a Soci
de Guillen-Garcia, Pere
Alsius, Asociación
Corresponsal de la Asociación
Artistico-Arqueologica Barcelonesa i li Artistico-Arqueologica
demana que li envïi algun article per Barcelonesa, article,
publicar a la revista d'aquesta
revista
associació.
Carta de Ernando de Hinojosa a Pere
Correspondència,
Alsius en la qual li agraeix l'estudi
Ernando de Hinojosa,
sobre la servitud de remença i
l'exemplar dels Apèndixs de "Historia Pere Alsius, estudi,
de Bañolas"que Pere Alsius li envià. servitud, remensa,
Apèndixs, Historia de
També li demana si li pot enviar
còpia de l'escrit del Sr. Girbal sobre la Bañolas, Sr. Girbal,
despoblació posterior a l'epidèmia de despoblació, epidèmia,
redempció, mals usos,
1348 i el document relatiu a la
cens anual
redempció dels mals usos per un
cens anual.
Carta dels fills de J. Monsalvatje a
Pere Alsius en la qual li comuniquen
Correspondència, fills
que han trobat un llibre manuscrit on
J. Monsalvatge, Pere
en l'Apèndix hi ha un llistat de
Alsius, llibre manuscrit,
privilegis concedits per reis i Papes a
apèndix, llistat,
Banyoles, Cornellà, Girona,
privilegis, reis, Papes,
…D'aquestes, en destaquen un
Banyoles, Cornellà,
concedit per Jaume I al monestir de
Girona, Jaume I,
Banyoles el 1226 i a Cornellà en la
monestir, notaria
qual concedeix notaria a aquesta
darrera vila.
Correspondència, Juan
Carta de Juan Adolfo Aulésti y Viñas
Adolfo Aulésti y Viñas,
a Pere Alsius en la qual li pregunta
Pere Alsius, ressenya
per una ressenya històrica en fulletó
històrica, folletó,
anomenada "Gerinyà" que ha estat
Gerinya, premi,
premiada per l'Asociación Literaria de
Asociación Literaria de
Gerona.
Gerona

Castellà

Quartilla

Castellà

Quartilla

Castellà

Quartilla

Castellà

Quartilla

Carpeta negra

Carpeta negra

452

453

Pere Alsius

F. Planes

Joaquim
Botet i Sisó

Pere Alsius

01/08/1906 31/08/1906

16/06/1882

Banyoles

Carta de Pere Alsius a Joaquim Botet
i Sisó en la qual el Sr. Alsius fa una
lloança de les troballes
arqueològiques, considerant-les més
preponderants que les troballes
històriques i n'explica el seu origen
entre les nacions escandinaves.
També considera que en la província
de Girona s'hi poden realitzar
troballes arqueològiques tan
importants com en els països del
nord d'Europa i considera que cal
treballar en el Maresme per establirhi jaciments arqueològics i realitzarhi la restauració arqueològica de la
comarca. Tot seguit, relata algunes
troballes arqueològiques que feu el
Sr. Alsius en pobles del Maresme
durant les seves excursions a
aquesta comarca. Finalment,
comenta el cas de camins primitius
utilitzats des de temps prehistòrics
per comunicar la costa amb l'interior.
D'aquests, destaca el camí que va de
Sant Cebrià de Besós fins a la plana
de l'Empordà.

Correspondència, Pere
Alsius, Joaquim Botet i
Sisó, lloança, troballes
arqueològiques,
històriques, origen,
nord, Europa,
Català
província de Girona,
Maresme, jaciments
arqueològics,
excursions, camins
primitius

Quartilla

Barcelona

Carta de F. Planes a Pere Alsius en la
qual li dóna les gràcies l'article que el
Sr. Alsius a la revista "Sentido
católico" i el felicita pel treball
científic realitzat. Llavors, li comenta
que no té notícies des de fa un
temps del Sr. Canesa i, segons les
indicacions del Sr. Alsius a
l'acadèmia, el Srs. Jayme Almera, ?? i
Luis Mª Vidal estudiarien les troballes
del Ren a Serinyà.

Correspondència, Pere
Alsius, F. Planes,
article, revista, Sentido
católico, Canesa,
Castellà
Acadèmia, Jayme
Almera, Luis Mª Vidal,
Ren, Serinyà

Quartilla

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

454

455

456

457

Pujol y ?

Isidro Dorca

Francisco Viñas

Juan Teixidor

Pere Alsius

Pere Alsius

Pere Alsius

Pere Alsius

01/11/1882

01/10/190231/10/1902

23/11/1873

16/03/1879

Madrid

Oix

Girona

Barcelona

Carta del Sr. Pujol a Pere Alsius en la
qual li comunica que ha rebut la
memòria geològica de Pere Alsius i li
diu que farà gestions perquè, amb
aquest treball, pugui guanyar un
premi que no s'especifica en la carta
Carta de Mn. Isidro Dorca a Pere
Alsius en la qual li contesta diverses
preguntes del Sr. Alsius sobre el
Santuari de Santa Bàrbara de la
parròquia d'Oix i li comenta que en la
seva parròquia guarda un quadre de
Santa Bàrbara de gran valor.
Carta de Francisco Viñas a Pere
Alsius en la qual li comenta les
investigacions que ha dut a terme
sobre un fòssil de gran molar d'elefax
mesidionalis. La carta està
acompanyada d'un dibuix del fòssil i
li demana al Sr. Alsius que si té
duplicats de fòssils, els hi envïi.
Carta de Francisco Viñas a Pere
Alsius en la qual li comunica que el
dia anterior havia fet la lectura de la
seva "Reseña geologica de la
província de Gerona" en la Real
Academia de ciencias naturales en la
qual es fa esment a la troballa
d'ossos de Ren que feren el Sr.
Teixidor i el Sr. Alsius el 1868 i que
s'explica en un article de la Revista
de Gerona nº 4 de 1878 pàg. 169.
Finalment, el Sr. Teixidor li explica
els progressos de la seva
investigació. El document 458 és la
resposta del Sr. Alsius a aquesta
carta.

Correspondència, Pere
Alsius, Sr. Pujol,
Castellà
Memòria geològica,
premi

Quartilla

Correspondència, Pere
Alsius, Isidro Dorca,
santuari, Santa
Català
Bàrbara, Oix, quadre,
valor

Quartilla

Correspondència, Pere
Alsius, Francisco
Viñas, investigacions,
Català
fòssils, gran molar,
Elefax mesidionalis,
dibuix

Quartilla

Correspondència, Pere
Alsius, Juan Teixidor,
lectura, Reseña
geologica de la
província de Gerona, Castellà
Real Academia de
Ciencias naturales,
ossos, Ren, article,
Revista de Gerona

Quartilla

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

458

459

460

461

Pere Alsius

Candido Figa

Candido Figa

Ramon de Bolos

Juan Texidor 17/03/1879

Pere Alsius

Pere Alsius

Pere Alsius

16/12/1881

03/05/1884

25/05/1895

Banyoles

Carta de Pere Alsius a Juan Teixidor
en la qual comenta l'incident amb el
Dr. Planes i la polèmica de
l'existència del Ren a la Bora Gran
d'en Carreras durant la lectura de la
reseña geologica de la provincia de
Gerona del Sr. Texidor. Inclou un
esboç de l'os de ren trobat a Serinyà.
Finalment, li explica els fets a
Banyoles durant els terratrèmols del
segle XIV.

Correspondència, Pere
Alsius, Juan Teixidor,
Dr. Planes, polèmica,
Ren, Bora Gran d'en
Carreras, reseña
Castellà
geologica de la
provincia de Gerona,
dibuix, Banyoles,
terratrèmols

Quartilla

Palamós

Carta de Candido Figa a Pere Alsius
en la qual li agraeix l'enviament dels
resultats de l'anàlisi del mineral que
el Sr. Figa envià al Sr. Alsius i li
comenta que era col·leccionista de
plantes medicinals i arade mol·luscs.

Correspondència, Pere
Alsius, Candido Figa,
Castellà
anàlisi, mineral,
col·lecció, plantes
medicinals, mol·luscs

Quartilla

Palamós

Carta de Candido Figa a Pere Alsius
en la qual el felicita pel discurs del
Sr. Alsius en el Certamen literari de
Girona i celebra que en la província
de Girona sigui rica en troballes
arqueològiques i destaca en especial
la Bora Gran d'en Carreras.
Finalment, li fa diferents preguntes
de caràcter geològic sobre la capa
creta. Inclou un dibuix de diferents
fòssils.

Correspondència, Pere
Alsius, Candido Figa,
discurs, Certamen
literari, Girona,
troballes
Castellà
arqueològiques, Bora
Gran d'en Carreras,
geologia, creta, dibuix,
fòssils

Quartilla

Olot

Carta de Ramon de Bolos a Pere
Alsius en la qual el felicita pel seu
treball sobre la memòria de Serinyà i
destaca les troballes de la Bora dels
Encantats. També proposa que es
facin jaciments arqueològics vora de
Santa Pau ja que segons una tradició
els de l'Empordà venien a enterrar
els cadàvers a la pedra del diable de
Sant Julià del Mont.

Correspondència, Pere
Alsius, Ramon de
Bolos,memòria,
Serinyà, Bora gran
dels Encantats,
Castellà
jaciments
arqueològics, Santa
Pau, Empordà,
Tradició, pedra del
diable, Sant Julià de
Mont

Quartilla

Carpeta negra
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Carpeta negra

463

Sancho Mun de
Giro

Pere Alsius

03/04/1895

Gracia

Carpeta negra

464

Ramon Marques i
Pere Alsius
Matas

02/12/1882

Barcelona

Carpeta negra

465

Marquès de
Montoliu

Pere Alsius

25/03/1895

Barcelona

Carpeta negra

466

Enrique C. Girbal Pere Alsius

12/10/1871

Girona

Carpeta negra

467

Pere Alsius

13/10/187131/10/1871

Banyoles

Fotocòpia de llistats de breus resums
de correspondència de diferents
Correspondència, Pere
personalitats i enviades a Pere Alsius.
Alsius, resums, Eduard
Entre aquestes hi trobem resums de
Harlé, Celestino Pujol i
correspondència d'Eduard Harlé entre
Camps, Jose Pascual,
el 30 de gener de 1882 i el 16
Lluis Torres, Francisco
d'octubre de 1893. També hi trobem
Viñas, Juan Vilandua,
Celestino Pujol i Camps, Jose
N. Font i Sague, Arttur
Pascual, Lluis Torres, Francisco
Osona, Francisco
Viñas, Juan Vilandua, N. Font i
Planas
Sague, Arttur Osona i Francisco
Planas.
Correspondència de Sancho Mun de
Correspondència, Pere
Giro a Pere Alsius en la qual li dóna
Alsius, Sancho Mun de
les gràcies per haver-li enviat la
Giro, memòria,
memòria Serinyà i el felicita per
Serinyà, felicitacions
aquesta obra.
Correspondència de Ramon Marques Correspondència, Pere
i Matas a Pere Alsius en la qual li
Alsius, Ramon
dóna les gràcies per haver-li enviat el Marques i Matas,
assaig, plantació de
petit assaig obre la plantació de
Belladona.
Belladona
Correspondència del marquès de
Correspondència, Pere
Montoliu a Pere Alsius la qual fa
Alsius, marquès de
referència de l'existència d'un
Montoliu, monestir,
Monestir de Sant Fèlix a la província Sant Felix, província,
de Girona.
Girona
Correspondència, Pere
Correspondència del conservador del
Alsius, Enrique C.
museu d'antiguitats de la província
Girbal, Museu
de Girona Enrique C. Girbal a Pere
antiguitats de la
Alsius en la qual li comunica que han
provincia de Girona,
rebut diferents peces romanes
peces romanes, mas
trobades en un mas de Porqueres.
de Porqueres
Correspondència, Pere
Resposta de Pere Alsius a Enrique C.
Alsius, Enrique C.
Girbal en la qual li assegura que
Girbal, Museu
dipositarà en el Museu d'antiguitats
d'antiguitats de
de Girona les peces que pugui
Girona, objectes
recollir.
arqueològics

Castellà

Quartilla

Castellà

Quartilla

Castellà

Quartilla

Castellà

Quartilla

Castellà

Quartilla

Castellà

Quartilla

Carpeta negra

468

Enrique C. Girbal Pere Alsius

12/01/1871

Banyoles

Carpeta negra

469

President de la
Diputació de
Girona

13/05/1880

Girona

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

470

471

472

Pere Ordis

José Saderra

José Saderra

Pere Alsius

Pere Alsius

Pere Alsius

Pere Alsius

27/02/1884

02/01/1885

24/01/1887

Correspondència, Pere
Alsius, Enrique C.
Girbal, Comision de
monumentos
Castellà
historicos y artisticos
de la provincia de
Gerona, ceràmica
romana, Porqueres
Correspondència, Pere
Carta del president de la Diputació de
Alsius, President de la
Girona a Pere Alsius en la qual li
Diputació de Girona,
notifica que la Diputació pagarà la
publicació,
publicació de la part diplomàtica de
Castellà
diplomàtica, Ensaig
l'obra Ensaig historich sobre la vila de
historich sobre la vila
Banyoles que no va ser publicada en
de Banyoles,
la Renaixensa
Renaixensa

Carta d'Enrique C. Girbal de la
Comision de monumentos historicos
y artisticos de la provincia de Gerona
a Pere Alsius en la qual li comunica
que ha rebut les peces de ceràmica
romana trobades a Porqueres.

Quartilla

Quartilla

Crespià

Carta de Pere Ordis a Pere Alsius en
la qual li comunica que assistirà a la
sessió antifiloxèrica de la Societat
Foment.

Correspondència, Pere
Alsius, Pere Ordis,
Castellà
sessió antifiloxèrica,
Societat Foment

Quartilla

Olot

Carta de José Saderra a Pere Alsius
en la qual li comunica que li enviarà
la memòria del Centre Artistic que el
Sr. Alsius li demanà. També li
comunica que a Puig-pardines es
varen trobar estaques de fusta i a les
Preses una destral de pedra i que
caldria fer excavacions
arqueològiques en aquella zona.

Correspondència, Pere
Alsius, José Saderra,
memòria, Centre
Artistic, Puig-pardines,
Castellà
estaques de fusta, les
Preses, destral de
pedra, excavacions
arqueològiques

Quartilla

Olot

Carta de José Saderra a Pere Alsius
correspondència, Jose
en la qual li envia la descripció de
Saderra, Pere Alsius,
dues monedes en poder del Sr.
monedes,
Monsalvatge. També comenta que no
Monsalvatge, Casa
hi han hagut troballes romanes en la
Falsa, troballes
Casa Falsa com la ceràmica trobada
Castellà
arqueològiques,
per Estanislau Vayreda i Antonio
ceràmica, Estanislau
Molins a la grosera. Finalment, José
Vayreda, Antonio
Saderra explica les seves darreres
Molins, grosera,
troballes arqueològiques. Inclou
dibuixos
alguns dibuixos de peces trobades.

Quartilla

Carpeta negra

473

Sr. R. Arabia i
Solanas

Pere Alsius

08/10/1881

Barcelona

Carpeta negra

474

Sr. R. Arabia i
Solanas

Pere Alsius

14/02/1882

Barcelona

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

475

476

477

Sr. R. Arabia i
Solanas

Sr. R. Arabia i
Solanas

Sr. R. Arabia i
Solanas

Pere Alsius

Pere Alsius

Pere Alsius

18/10/1882

6/11/1882

09/12/1882

correspondència,
Carta del Sr. Arabia i Solanas a Pere
Arabia i Solanas, Pere
Alsius en la qual li adjunta la
Català
Alsius, transcripció,
transcripció d'una inscripció hebrea
inscripció hebrea,
trobada a Amer.
Amer
Carta del Sr. Arabia i Solanas a Pere
Alsius en la qual li comenta que li va correspondència,
enviar una targeta de Mr. Harlé de
Arabia i Solanas, Pere
Bordeus. També li pregunta sobre la Alsius, targeta, Mr.
data de fundació de l'església de
Harlé, Bordeus, data Català
Porqueres ja que en la revista
de fundació, església
L'Anuari hi havien posat 812 com a de Porqueres, revista,
data de consagració d'aquesta
Anuari
església.

Quartilla

Quartilla

Barcelona

Carta del Sr. Arabia i Solanas a Pere
Alsius en la qual li comenta que
queda poc per acabar el termini
d'admissió de treballs per la revista
l'Anuari i li agradaria que el Sr. Alsius
enviés un article a aquesta revista.

correspondència,
Arabia i Solanas, Pere
Alsius, termini,
Català
admissió, treballs,
revista, Anuari, article

Quartilla

Barcelona

Carta del Sr. Arabia i Solanas a Pere
Alsius en la qual el felicita pel premi
guanyat pel Sr. Alsius i el Sr Pujol y
Camps en el Certamen literari de
Girona. També li insisteix perquè
escrigui un article per l'Anuari.
Finalment, comenta que amb el Sr.
Odona va molt d'excursió, que amb
el Sr. Fiter han renyit i que espera el
final del treball del Sr. Vayreda.

correspondència,
Arabia i Solanas, Pere
Alsius, felicitació,
premi, Sr. Pujol y
Camps, Certamen
Català
literari de Girona,
article, Anuari, Sr.
Odona, excursions, Sr.
Fiter, Sr. Vayreda,
treball

Quartilla

Barcelona

Carta del Sr. Arabia i Solanas a Pere
correspondència,
Alsius en la qual es parla de la
Arabia i Solanas, Pere
inexistència de treballs de l'Associació
Alsius, treball,
sobre la troballa de restes romanes
Associació, restes
Català
en terra gironina. També comenta
romanes, gironina,
l'opuscle de Mr. Harlé i sobre la
opuscle, Mr. Harlé,
possibilitat de publicar la traducció
Butlletí, Armari
d'aquest text al Butlletí o a l'Armari.

Quartilla

Carpeta negra

478

Sr. R. Arabia i
Solanas

Pere Alsius

03/08/1883

Barcelona

Carpeta negra

479

Pere Alsius

Joaquim
Botet i Sisó

26/03/1883

Banyoles

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

480

481

482

483

Joaquim Botet i
Sisó

Joaquim Botet i
Sisó

Joaquim Botet i
Sisó

Carlota Maria
Sala

Pere Alsius

Pere Alsius

Pere Alsius

Pere Alsius

26/03/1883

07/06/1883

22/08/1913

28/05/1896

Girona

Carta del Sr. Arabia i Solanas a Pere
Alsius en la qual li pregunta sobre els
escuts que es troben en el sepulcre
de l'abat B. de Vallespirans i en les
làpides de Uxio miles i l'abat Coll en
el monestir de Banyoles. També li
pregunta si una làpida de l'església
de Sant Vicens de Besalú ha estat
transcrita.
Carta del Sr. Pere Alsius a Joaquim
Botet i Sisó en la qual rebutja el
càrrec de president de l'Associación
literária perquè hauria de deixar la
botica.
Carta del Sr. Joaquim Botet i Sisó a
Pere Alsius en la qual li proposa el
càrrec de president de l'Associación
literaria al Sr. Pere Alsius. També li
demana si pot escriure algun text
original per a la Revista.

correspondència,
Arabia i Solanas, Pere
Alsius, escut, sepulcre,
abat, B. de
Català
Vallespirans, làpida,
Uxio miles, Coll,
monestir, Banyoles,
església, Sant Vicens,
Besalú
correspondència,
Joaquim Botet i Sisó,
Castellà
Pere Alsius, carrec,
president, Associación
literária
correspondència,
Joaquim Botet i Sisó,
Pere Alsius, càrrec,
Castellà
president, Associacion
literaria, text, Revista

Quartilla

Quartilla

Quartilla

Girona

Carta del Sr. Joaquim Botet i Sisó a
correspondència,
Pere Alsius en la qual li comunica que
Joaquim Botet i Sisó,
ha rebut l'exemplar del Nomenclator
Pere Alsius,
que el Sr. Alsius li havia enviat i en fa
Nomenclator, crítica
una crítica d'aquest text.

Girona

Carta del Sr. Joaquim Botet i Sisó a
Pere Alsius en la qual es parla de l'ús
de ploms i pallofes a Banyoles entre
la comunitat de preveres de Santa
Maria dels Turers i del Monestir de
Sant Esteve. També parla de les
peces de llautó trobades a Arenys de
Mar.

correspondència,
Joaquim Botet i Sisó,
Pere Alsius, ploms,
pellofes, Banyoles,
Català
preveres, Santa Maria
dels Turers, Monestir,
Sant Esteve, peces,
llautó, Arenys de Mar

Quartilla

Barcelona

Carta de Sor Carlota Maria Sala a
Pere Alsius en la qual es parla del
nomenament de la Mare Maria
Micaela Alaesque Alsius en el
monestir del Cor de Jesús de
Barcelona.

correspondència,
Carlota Maria Sala,
Pere Alsius,
nomenament, Mare,
Micaela Alaesque
Alsius, monestir, Cor
de Jesús, Barcelona

Quartilla

Castellà

Castellà

Quartilla

Carta de Elisio Elouer? de Torrent a correspondència, elisió
Pere Alsius en la qual li comunica que Elouer? de Torrent,
Castellà
li envia la roba de la seva esposa.
Pere Alsius, roba

Quartilla

485

Poesia de Jacint Verdaguer titulada
Sant Vicens de Paul. El document
està plastificat.

poesia, Jacint
Verdaguer, Sant
Vicens de Paul

Quartilla

486

Barcelona

Carta de Fidel Fita a Pere Alsius en la
qual es parla de les normes de
publicació de documents inèdits
conservats a l'Arxiu de la Corona
d'Aragó. També aporta informació
sobre el Monestir de Banyoles l'any
1402, les conjures en les quals
participà l'abat per ajudar al Papa
Benet XIII i la bula d'aquest per
abolir els 4 mals usos jurídics al
principat de Catalunya. Finalment
s'inclou la transcripció d'una carta de
la reina a diferents abats de
Catalunya del 12 d'octubre de 1402.

correspondència, Fidel
Fita, Pere Alsius, Arxiu
Corona d'Aragó,
Monestir de Banyoles,
conjures, abat, Papa, Castellà
Benet XIII, bula,
abolició mals usos
jurídics, principat de
Catalunya, carta, reina

Girona

Carta de Fidel Fita a Pere Alsius en la
qual li transcriu una part del Manuale
juratorum Gerunde de 1467 trobat
en l'arxiu d'un Ajuntament de Girona.
Finalment, convida al Sr. Alsius a
entrar a l'Acadèmia de la Història.

Carpeta negra

484

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

487

Elisio Elouer? de
Torrent

Fidel Fita

Fidel Fita

Pere Alsius

Pere Alsius

Pere Alsius

23/10/1907

16/08/1872

27/02/1873

Carpeta negra

488

Fidel Fita

Pere Alsius

09/04/1873

Girona

Carpeta negra

489

Fidel Fita

Pere Alsius

10/02/1874

Girona

Carta de Fidel Fita a Pere Alsius en la
qual l'anima a que publiqui els seus
articles a la Lucha i s'ofereix a
intercedir perquè es publiquin articles
en el Boletin de la Academia de
Ciencias de Madrid.
Carta de Fidel Fita a Pere Alsius en la
qual li tramet algunes notes dels Libri
notularum sobre el Monestir de Sant
Esteve durant la segona meitat del
segle XVI.

correspondència, Fidel
Fita, Pere Alsius,
Manuale juratorum
Gerunde, arxiu,
Ajuntament de Girona,
Acadèmia de la
Història
correspondència, Fidel
Fita, Pere Alsius,
publicació, articles, La
Lucha, Boletin,
Academia de Ciencias
de Madrid
correspondència, Fidel
Fita, Pere Alsius,Libri
notularum, Monestir
de Sant Esteve, segle
XVI

Català

Quartilla

Castellà

Quartilla

Castellà

Quartilla

Català llatí

Quartilla

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

490

491

492

493

494

495

Fidel Fita

Fidel Fita

Fidel Fita

Fidel Fita

Fidel Fita

Pere Alsius

Pere Alsius

Pere Alsius

Pere Alsius

Pere Alsius

Pere Alsius

Fidel Fita

25/04/1874

02/06/1874

25/09/1874

04/03/1876

05/03/1877

08/03/1877

Banyoles

Carta de Fidel Fita a Pere Alsius en la
qual li parla d'un quadre del col·legi
de Betlem a l'Habana i li demana de
reunir-se durant la tarda al seminari
de Banyoles.

Girona

Carta de Fidel Fita a Pere Alsius en la
qual li envia la transcripció del text
d'un menut de Banyoles. També li
parla del jaciment de la Juncaria,
prop de Figueres.

Madrid

Carta de Fidel Fita a Pere Alsius en la
qual li comunica que han anomenat
Corresponent de la Academia de la
Historia a Pere Alsius.

Barcelona

Carta de Fidel Fita a Pere Alsius en la
qual li comunica que la Revista
historica reclama algun article del Sr.
Pere Alsius.

correspondència, Fidel
Fita, Pere Alsius,
quadre, col·legi de
Betlem, Habana,
reunió, Seminari,
Banyoles
correspondència, Fidel
Fita, Pere Alsius,
transcripció, menut,
Banyoles, jaciment,
Juncaria, Figueres
correspondència, Fidel
Fita, Pere Alsius,
nomenament,
correspondent,
Academia de la
Historia
correspondència, Fidel
Fita, Pere Alsius,
Revista historica,
article

Castellà

Quartilla

Castellà

Quartilla

Castellà

Quartilla

Castellà

Quartilla

Madrid

Carta de Fidel Fita a Pere Alsius en la
qual s'alegra que el Sr. Alsius hagi
rebut la segona part del treball de
Fidel Fita. També critica la revista La
Renaixensa. Finalment, explica que
es troba a Madrid realitzant el
Diccionario de la Lengua por la
Academia Española i que ha estat
proposat com a individu de número
de la Academia de la Historia.

correspondència, Fidel
Fita, Pere Alsius,
treball, critica,
Renaixensa, Madrid,
Diccionario de la
Castellà
Lengua, Academia
Española, proposta,
individu de número,
Academia de la
Historia

Quartilla

Banyoles

Esborrany d'una carta de Pere Alsius
correspondència, Fidel
a Fidel Fita en la qual li comunica que
Fita, Pere Alsius, Los
ha rebut el treball "Los Reys de
Reys de Aragó y la Seu
Aragó y la Seu de Girona" del Pare
de Girona,
Castellà
Fita i l'elogia pel treball fet. També el
nomenament,
felicita per haver sigut nomenat
acadèmic, Academia
acadèmic de la Academia de la
de la Historia
Historia.

Quartilla

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

496

497

498

Fidel Fita

Fidel Fita

Pere Alsius

Pere Alsius

Pere Alsius

Fidel Fita

16/09/1880

20/10/1880

19/11/1880

Madrid

Leon

Banyoles

Carta de Fidel Fita a Pere Alsius en la
qual es parla d'una crítica sobre el
treball del Sr. Alsius a la Revista.
També es parla sobre els dubtes de
la data del document I i el Sr. Fita
posa com a data del document 956 957.
Carta de Fidel Fita a Pere Alsius en la
qual li agraeix l'enviament de la
memòria sobre la Nª Sra. del Mont.
També li parla del codex E-122 de
l'arxiu de la Real Academia sobre
catàlegs d'arxius i biblioteques
d'Espanya i li llista documentació que
pot ser d'interès pel Sr. Alsius.
Finalment, considera que l'origen del
nom de Mata és hebreu.

correspondència, Fidel
Fita, Pere Alsius,
Castellà
crítica, Revista,
datació, document

Quartilla

correspondència, Fidel
Fita, Pere Alsius,
memòria sobra la Nª
Sra. del Mont, còdex,
Arxiu, Real Academia, Castellà
catàlegs. Arxius,
biblioteques, Espanya,
origen, nom, Mata,
hebreu

Quartilla

Carta de Pere Alsius a Fidel Fita en la
qual es comenta el document núm. correspondència, Fidel
11, trobat en el Codex E-122 de la
Fita, Pere Alsius,
Real Academia, en el qual s'indica la document, codex, Real
possessió en nom del cabildo de
Academia, cabildo,
Besalú del Priorat del Mont l'any
Besalú, Priorat del
Castellà
1735. També es parla dels dubtes de Mont, calendarització,
calendarització de la Marca hispànica. marca hispanica,
La carta continua parlant de les
làpides romanes, León,
làpides romanes de León i de l'origen origen, nom, Mata
del nom del poble de Mata.

Quartilla

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

499

500

501

502

Fidel Fita

Fidel Fita

Fidel Fita

Fidel Fita

Pere Alsius

Pere Alsius

Pere Alsius

Pere Alsius

21/05/1881

28/05/1881

15/11/1881

01/06/188430/06/1884

Madrid

Carta de Fidel Fita a Pere Alsius en la
qual li dóna el pesem per la mort del
correspondència, Fidel
seu pare. També li comenta que ha
Fita, Pere Alsius,
rebut l'exemplar de la memòria de Nª
pèsam, mort, pare,
Sra. del Mont i els dos apèndixs de
memòria, Nª Sra. Del
l'Ensaig historich així com critica el
Mont, apendixs, Ensaig
servei de correus de Madrid. El Sr.
historich, crítica,
Castellà
Fita també es compromet a enviar
correus, Madrid,
una còpia de l'Ensaig al Sr. MaurelMaurel-Fasio, Revue
Fasio perquè es publiqui a la Revue
Historique, Berlin,
Historique i una altra còpia la
monografia historica,
col·lacaria a Berlin. Finalment,
Besalú
proposa escriure una monografia
històrica sobre Besalú.

Quartilla

Madrid

correspondència, Fidel
Carta de Fidel Fita a Pere Alsius en la
Fita, Pere Alsius,
qual agraeix l'enviament dels tres
Castellà
agraïment, Ensaig,
exemplars de l'Ensaig i li dóna ànims
recerca històrica,
per la recerca històrica sobre Besalú.
Besalú

Quartilla

Madrid

Carta de Fidel Fita a Pere Alsius en la
qual li comenta que ha donat una
còpia de l'Ensaig historich a Victor
Balaguer, li envia l'agraïment del
senyor Emilio Hubner per haver rebut
un exemplar de l'Ensaig i li comunica
que el Sr. Eduardo de Hinojosa ha
promès escriure un article bibliogràfic
en una revista madrilenya.

correspondència, Fidel
Fita, Pere Alsius,Ensaig
historich, Victor
Balaguer, agraïment,
Castellà
Emilio Hubner,
Eduardo Hinojosa,
article bibliogràfic,
revista madrilenya

Quartilla

Madrid

Carta de Fidel Fita a Pere Alsius en la
qual li comenta que ha rebut un
Assaig sobre les antiguitats
prehistòriques trobades a Serinyà i
Caldes de Malavella. També li explica
que recentment ha rebut la visita de
l'Abat Hamand, traductor, i li relata
les activitats d'aquest abat a
Portugal. També li comenta que ha
tornat a publicar-se la Revista de
Ciencias históricas.

correspondència, Fidel
Fita, Pere Alsius,
Assaig, antiguitats
prehistòriques,
Serinyà, Caldes de
Castellà
Malavella, Abat
Hamand, Portugal,
publicació, Revista de
Ciencias historicas

Quartilla

Carpeta negra

Carpeta negra

503

504

Pere Alsius

Fidel Fita

Fidel Fita

Pere Alsius

11/07/1884

17/07/1902

Banyoles

Carta de Pere Alsius a Fidel Fita en la
qual li dóna les gràcies per haver
regalat el folleto sobre les antiguitats
prehistòriques de Serinyà i Caldes de
Malavella a l'abat Hamand. També
s'alegra de la reaparició de la Revista
de Ciencias historicas. Tot seguit,
invita al Sr. Fita a passar l'estiu a
Banyoles. Finalment, comenta que
l'ajuntament de Banyoles ha iniciat
un expedient per convertir una de les
seves escoles elementals en escola
de pàrvuls i, amb l'ajuda de fons
privats, es vol construir de nou les
escoles derruïdes pels carlistes.

correspondència, Fidel
Fita, Pere Alsius,
fulletó, antiguitats
prehistòriques,
Serinyà, Caldes de
Malavella, abat
Hamann, Revista de
Castellà
Ciències historical,
estiu, Banyoles,
ajuntament, escoles
elementals, escola de
pàrvuls, fons privats,
reconstrucció, carlistes

Quartilla

Madrid

Carta de Fidel Fita a Pere Alsius en la
qual li pregunta sobre l'existència
d'una imatge de Santa Bàrbara a la
Serra de les Pruneres (Prop de
Mataró). També li pregunta que en
coneix de Macian de Viladasens o
Viladessés. Aquest Sr. fou un jueu
convers mallorquí que elaborà un
mapamundi el 1423.

correspondència, Fidel
Fita, Pere Alsius,
imatge, Santa Barbara,
Serra de les Pruneres,
Mataró, Macian,
Castellà
Viladessers,
Viladessés, jueu,
convers, mallorquí,
mapamundi

Quartilla

Carpeta negra

505

Fidel Fita

Joaquin Doy i
30/07/1902
Fita

Madrid

Carpeta negra

506

Joaquin Botet i
Sisó

Pere Alsius

Girona

13/02/1878

Carta de Fidel Fita al seu nebot
Joaquin Doy i Fita en la qual li
comunica que el Sr.Alsius es dirigirà
pròximament a Arenys de Mar i li
deixa diferents encàrrecs a Joaquin
Doy. Li comenta que agraeix molt les
notícies que li pugui donar el Sr.
correspondència, Fidel
Alsius sobre el santuari de Santa
Bàrbara a la vall de ses Pruneres. Tot Fita, Joaquin Doy i
Fita, Pere Alsius,
seguit el Sr. Fita explica que ha
descobert que la invocació d'aquesta Arenys de Mar,
Santa també es troba en el curs del santuari de Santa
Castellà
Bàrbara, Vall de ses
Fluvià i el golf de Roses. A
continuació demana al Sr. Alsius si li Pruneres, Fluvià, golf
de Roses, testament,
pot donar les referències
Senifred, Camprodon,
bibliogràfiques on aparegui el
restes romanes
testament de Senifred (any 906).
Finalment, per referències
bibliogràfiques, el Sr. Fita explica que
ha descobert el potencial arqueològic
de la zona de Camprodon i, per
últim, li demana al seu nebot si podrà
portar al Sr. Alsius a diferents llocs
d'Arenys on hi ha restes romanes.
Correspondència,
Carta de Joaquin Botet a Pere Alsius Joaquin Botet, Pere
en la qual li demana una ressenya de Alsius, ressenya,
la processó de Sant Martirià per la
processó de Sant
Castellà
Revista de Literatura, Ciencias y
Martirià, Revista de
Artes.
Literatura, Ciencias y
Artes

Quartilla

Quartilla

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

507

508

509

Joaquin Botet i
Sisó

Joaquin Botet i
Sisó

Miquel Sampere

Pere Alsius

Pere Alsius

Pere Alsius

30/07/1878

16/05/1879

31/05/1880

Girona

Girona

Barcelona

Carta de Joaquin Botet a Pere Alsius
en la qual li comunica que els seus
articles sortiran en la Revista de
Literatura, Ciencias y Artes del mes
d'agost. També es treu el tema de la
limitació de la comarca de la
Garrotxa que inclouria Banyoles. A
continuació es parla d'un document
del segle XVI sobre l'estadística
oficial de les parròquies de la
Diocesis dividida en Arxidiacats que
el Sr. Alsius ha estudiat. Tot seguit
comenta que en l'estada a Madrid ha
vist al Pare Fita i, finalment, es
compromet a enviar al Sr. Alsius la
Memoria de la Antigua Ampurias.
Carta de Joaquin Botet a Pere Alsius
en la qual li comunica que ha rebut
l'article original del Sr. Teixidor que
serà pròximament publicat a la
Revista de Literatura, Ciencias y
Artes. També li demana al Sr. Alsius
si té alguna notícia històrica dels
monestirs de Banyoles i Sant Pere de
Rodes.
Carta de Miquel Sampere a Pere
Alsius en la qual li envia el primer
exemplar de la Revista de Ciencias
historicas i li pregunta si s'ha
descobert algun dolmen o menhir
pels voltants de Banyoles.

Correspondència,
Joaquin Botet, Pere
Alsius, articles, Revista
de Literatura, Ciencias
y Artes, limitació,
comarca, Garrotxa,
Banyoles, Estadística Castellà
oficial de les
parròquies de la
Diocesis dividida en
Arxidiacats, Madrid,
Pare Fita, Memoria de
la Antigua Ampurias

Quartilla

Correspondència,
Joaquin Botet, Pere
Alsius, article, Sr.
Teixidor, Revista de
Literatura, Ciencias y
Artes, noticia,
monestir, Banyoles,
Sant Pere de Rodes

Castellà

Quartilla

Correspondència,
Miquel Sampere, Pere
Alsius, Revista de
Castellà
Ciencias historicas,
dolmen, menhir,
Banyoles

Quartilla

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

510

511

512

513

514

Miquel Sampere

Eudald Canibell

José Gou

José Gou

Joaquim Guasch

Pere Alsius

Pere Alsius

Pere Alsius

Pere Alsius

Pere Alsius

16/06/1880

06/08/1871

10/07/1875

14/07/1875

19/04/1880

Barcelona

Carta de Miquel Sampere a Pere
Alsius en la qual li comenta que els
dibuixos del Sr. Alsius apareixeran en
el número 4 de la Revista de Ciencias
historicas. També es parla dels
monuments megalítics de Solius,
Sant Martí Vell, de la troballa d'una
destral de pedra i que al Sr. Botet li
agradaria poder venir a l'Empordà a
dibuixar les coves dels Alarbs.

Correspondència,
Miquel Sampere, Pere
Alsius, Revista de
Ciencias historicas,
dibuixos, monuments Castellà
megalítics, Solius, Sant
Martí Vell, destral de
pedra, Empordà, coves
dels Alarbs

Quartilla

Barcelona

Carta del bibliotecari-arxiver de
l'Associacio Catalanista d'excursions
cientificas Eudald Canibell a Pere
Alsius en la qual se li demana que,
amb bona volunta, envïi un exemplar
de les seves obres a la biblioteca
d'aquesta associació gratuïtament.

Correspondència,
Eudald Canibell, Pere
Alsius, bibliotecariarxiver, Associació
Català
Catalanista
d'excursions
cientificas, exemplars,
obres, biblioteca

Quartilla

Girona

Carta de José Gou a Pere Alsius en la
qual el felicita pel naixement del seu
fill. També es comenta
l'abandonament d'una vila que no
s'especifica per part dels jesuïtes.

Correspondència, José
Gou, Pere Alsius,
felicitació, naixament, Castellà
fill, abandonament,
vila, jesuïtes

Quartilla

Girona

Carta de José Gou a Pere Alsius en la
qual el fa partícip de la mala notícia
de que no es pot continuar
sostinguent el Seminari Conciliar per
falta de recursos i per l'absència
propera de Sa Excel·lentíssima.

Correspondència, José
Gou, Pere Alsius, mala,
notícia, desaparició,
Seminari Conciliar,
Castellà
manca, recursos,
absència, Sa
Excelentissima.

Quartilla

Barcelona

Carta de Joaquim Guasch a Pere
Alsius en la qual li demana on pot
comprar un exemplar de la seva obra
Historia de Banyolas.

Correspondència,
Joaquim Guasch, Pere
Català
Alsius, obra, exemplar,
Historia de Banyolas

Quartilla

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

515

516

517

518

Joseph Fiter

Dominguez de
Gironella

Cayetano

Bassols i Prim

Pere Alsius

Pere Alsius

Pere Alsius

Pere Alsius

Barcelona

Carta de Joseph Fiter, president de
l'Associació Catalanista d'excursions
cientificas, a Pere Alsius en la qual li
ofereix el càrrec de delegat a
Banyoles d'aquesta associació.
També si esmenten el nom d'alguns
delegats i la notícia del projecte
d'investigació de l'arxiu de Sant
Gregori d'Hebron per part d'aquesta
societat.

18/11/1876

Barcelona

Correspondència,
Carta de Dominguz de Gironella a
Dominguez de
Pere Alsius en la qual respon a la
Gironella, Pere Alsius,
oferta del Sr. Alsius per participar en
Castellà
oferta, negoci,
el negoci de l'explotació i
explotació, turba,
aprofitament de la turba de Banyoles.
Banyoles

Quartilla

10/07/1877

Carta de Cayetano a Pere Alsius en la
qual li desitja que la seva família
Correspondència,
estigui bé, li comenta que el troba a Cayetano, Pere Alsius,
Arenys de Mar faltar des de que es varen separar i família, festa, Sant
Castellà
que ha participat en la festa del dia Zenon, envelats, focs
de Sant Zenon en el qual hi havia dos artificials
envelats i focs artificials.

Quartilla

03/07/1877

Carta del president del Centro
Correspondència,
Artistico de Olot, el Sr. Bassols i Prim, Bassols i Prim,
a Pere Alsius en la qual se li
president, Centro
comunica que ha estat designat com Artistico de Olot, Pere Castellà
a corresponsal de Banyoles per
Alsius, corresponsal,
l'exposició de belles arts que s'ha de Banyoles, exposició,
celebrar el mes de setembre.
belles arts

Quartilla

18/08/1877?

Olot

Correspondència,
Joseph Fiter,
Associcació Catalanista
d'excursions
Català
cientificas, Pere Alsius,
càrrec, delegat,
Banyoles, arxiu, Sant
Gregori d'Hebron

Quartilla

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

519

520

521

522

Jose Berga

Juan B. Gou

Joseph Fiter

Enrique Claudio
Girbal

Pere Alsius

Pere Alsius

Pere Alsius

Pere Alsius

09/07/1877

24/05/1881

01/11/1871

25/07/1875

Olot

Carta de Jose Berga a Pere Alsius en
la qual li envia algunes invitacions i
anuncis de l'exposició de Belles Arts
que s'ha de celebrar el setembre i
també li demana que, si coneix algun
possible accionista del Centro
Artistico de Olot a Banyoles, els hi ho
faci saber. Per últim, es fa referència
a la Ilustración Española y americana
on hi apareix un gravat de la romeria
de Banyoles al Seminari del Collell.

Correspondència, Jose
Berga, Pere Alsius,
invitacions, anuncis,
exposició, Belles Arts,
accionista, Centro
Castellà
Artistico de Olot,
Banyoles, Ilustracion
Española y americana,
grabat, romeria,
Seminari, Collell

Quartilla

Girona

Carta de Juan B. Gou a Pere Alsius
en la qual li comunica que ha estat
premiat amb el segon premi en
l'assignatura Historia de España de
Batxillerat i invita al Sr. Alsius i a la
seva família a assistir a l'entrega de
premis que es durà a terme el dia
següent.

Correspondència, Juan
B. Gou, Pere Alsius,
segon premi,
assignatura, Historia Castellà
de España, Batxillerat,
invitació, entrega de
premis

Quartilla

Barcelona

Carta de Joseph Fiter, president de
l'Associació Catalanista d'excursions
cientificas, a Pere Alsius en la qual li
demana permís per publicar l'erudit
treball del Sr. Alsius en la
Renaixensa.

Correspondència,
Joseph Fiter,
president, Associació
Catalanista
Català
d'excursions
cientificas, Pere Alsius,
permís, publicar,
treball, Renaixensa

Quartilla

Girona

Carta de Enrique Claudio Girbal,
president de la Asociacion Literaria
de Gerona, a Pere Alsius en la qual
se li demana si pot regalar algun
exemplar de la seva obra per poder
nodrir la biblioteca de l'associació
amb les menors despeses possibles.

Correspondència,
Enrique Claudio Girbal,
president, Asociacion
Castellà
Literaria de Gerona,
Pere Alsius, regal,
obres, biblioteca

Quartilla

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

523

524

525

Sebastian
Obradors

Pere Alsius

Anastacio Garcia
Pere Alsius
Lopez

E. Vayreda

Pere Alsius

12/04/1877

18/09/1877

10/09/1880

Girona

Carta de Sebastian Obradors,
president de la Asociacion Literaria
de Gerona, a Pere Alsius en la qual
se li comunica que s'ha constituït
definitivament la nova junta directiva
de l'Associació i li desitgen al Sr.
Alsius que continuï com a delegat de
Banyoles.

Castellà

Quartilla

Ledesma

Correspondència,
Anastacio Garcia
Carta de Anastacio Garcia Lopez,
Lopez, director,
director del Establecimiento de Baños
Establecimiento de
minero-medicinals de Ledesma, a
Baños mineroPere Alsius en la qual li agraeix les
Castellà
medicinales de
observacions fetes en l'obra
Ledesma, Pere Alsius,
Hidrologia Medica sobre les aigües de
observacions,
Banyoles feta pel Sr. Garcia Lopez.
Hidrologia Medica,
aigües, Banyoles

Quartilla

Sagaró

Carta de E. Vayreda a Pere Alsius en
la qual li demana si pot preparar-li 2
lliures de xocolata medicinal per la
seva dona. També li esmenta que ha
trobat una gran riquesa de flora en la
Mare de Déu del Mont i que vol
publicar una flora local. Finalment, li
recomana acabar amb una ressenya
geològica la Ressenya historica
d'aquesta muntanya que vol fer el Sr.
Alsius i li comenta que té el registres
de temperatures màximes i mínimes
de la Mare de Déu del Món i de
Sagaró des de l'1 de juliol.

Quartilla

Correspondència,
Sebastian Obradors,
president, Asociacion
Literaria de Gerona,
Pere Alsius,
constitució, junta,
delegat, Banyoles

Correspondència, E.
Vayreda, Pere Alsius,
Sagaró, xocolata
medicinal, flora local,
publicació, Mare de
Déu del Mont,
ressenya geològica,
ressenya històrica,
registres,
temperatures,
màxima, mínima

Castellà

Carpeta negra

Carpeta negra

526

527

E. Vayreda

E. Vayreda

Pere Alsius

Pere Alsius

Carpeta negra

528

Vicente Torrent

Josep Alsius

Carpeta negra

529

Enrique C. Girbal Pere Alsius

26/10/1880

8/10/1889

Sagaró

Carta de E. Vayreda a Pere Alsius en
la qual accepta cedir la propietat
literària de l'obra de Flora local al
santuari de la Mare de Déu del Mont.
També comenta que hi inclourà els
principals itineraris per pujar a la
muntanya a més del recorreguts des
de Tortellà, Albanyà i Llorona.
Finalment, li demana que li digui
l'import total de la xocolata medicinal
ja que per un malentès encara no se
li ha pagat al Sr. Alsius.

Correspondència, E.
Vayreda, Pere Alsius,
cessió, propietat
literària, Flora local,
santuari, Mare de Déu
Castellà
del Mont, itineraris,
Tortellà, Albanyà,
Llorona, import,
xocolata medicinal,
malentès

Quartilla

Lladó

Carta de E. Vayreda a Pere Alsius en
la qual li comunica que Mn. Cinto
Verdaguer ha acceptat traduir el text
que està preparant el Sr. Vayreda.

Correspondència, E.
Vayreda, Pere Alsius,
Jacint Verdaguer,
traducció, text

Quartilla

7/09/1907

Girona

14/05/1881

Girona

Castellà i
català

Correspondència,
Carta de Vicente Torrent a Josep
Vicente Torrent, Josep
Alsius en la qual li demana la mesura
Castellà
Alsius, mesura,
dels braqueros? que demana i si ha
braqueros, costat,
de ser costat dret, esquerra o doble.
dret, esquerra, doble
Carta de Enrique C. Girbal a Pere
Alsius en la qual li comunica que ha
rebut els exemplars de l'Ensaig
Historich i els ha distribuït a les
Correspondència,
persones a qui anaven destinats.
Enrique C. Girbal,
També li esmenta que està molt
Josep Alsius,
ocupat amb els actes del bicentenari
exemplars, Ensaig
del naixement de Calderon de la
Historich, actes,
Castellà
Barca i que si vol pot enviar-li
bicentenari, Calderon
exemplars dels apèndixs de l'Ensaig
de la Barca, apèndixs,
Historich i que el Sr. Girbal ja els
subscriptors, Revista
distribuirà entre els antics
literaria
subscriptors. Per últim, li demana si
té una còpia completa de l'Ensaig
Historich per publicar-la a la Revista
literaria.

Quartilla

Quartilla

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

530

531

532

533

Enrique C. Girbal Pere Alsius

Enrique C. Girbal Pere Alsius

José Cortils i
Vieta

José Cortils i
Vieta

Pere Alsius

Pere Alsius

31/03/1883

12/03/1883

07/06/1883

26/06/1883

Girona

Carta de Enrique C. Girbal a Pere
Alsius en la qual comenta la proposta
del Sr. Alsius de posar heliografies en
el treball de Mr. Harlé que s'ha de
publicar a la Revista de Gerona.
També li comenta que ha rebut les
dues fotografies de Mr. Harlé.
Finalment, també s'inclouen dos
fragments de l'obra Guia de Gerona
del Sr. Girbal en els quals es parla de
l'Església de Sant Pere de Galligans i
de l'antiga casa de l'almoina.

Correspondència,
Enrique C. Girbal,
Josep Alsius,
heliografies, Mr. Harlé,
Revista de Gerona,
publicació, fotografies, Castellà
fragments, Guia de
Gerona, església, Sant
Pere de Galligans,
antiga casa de
l'almoina.

Quartilla

Girona

Carta de Enrique C. Girbal a Pere
Alsius en la qual li comenta la mort
del pare del Sr. Girbal i comenten el
fet de l'aparició del nom de Pere
Alsius en la publicació del
Nomenclator. Finalment, li comenta
que ha rebut els objectes prehistòrics
de Serinyà.

Correspondència,
Enrique C. Girbal,
Josep Alsius, mort,
Castellà
pare, aparició, nom,
publicació,
Nomenclator, objectes,
prehistòrics, Serinyà

Quartilla

Blanes

Carta de José Cortels i Vieta a Pere
Alsius en la qual li agraeix
l'enviament de l'obra "Nomenclator
geografico historico de la provincia
de Gerona". També li comunica que li
trametrà dades topogràfiques i sobre
vestigis romans a la comarca de la
Selva.

Correspondència, José
Cortils i Vieta, Josep
Alsius, Nomenclator
geografico historico de
Castellà
la provincia de Gerona,
dades, topogràfiques,
vestigis romans,
comarca, la Selva

Quartilla

Blanes

Carta de José Cortils i Vieta a Pere
Alsius en la qual li dóna consells pels
continguts del "Nomenclator
geografico historico de la provincia
de Gerona" i li tramet dades de
Blanes, Lloret de Mar, Savanell i
voltants.

Correspondència, José
Cortils i Vieta, Josep
Alsius, consells,
Nomenclator
Castellà
geografico historico de
la provincia de Gerona,
Blanes, Lloret de Mar,
Savanell

foli

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

534

José Cortils i
Vieta

535

Comision de
Monumentos
historicos y
artisticos de la
provincia de
Gerona

536

537

Julian de Chia

Julian de Chia

Pere Alsius

Pere Alsius

Pere Alsius

Pere Alsius

05/08/1883

14/11/1874

21/05/1881

27/04/1882

Blanes

Carta de José Cortils i Vieta a Pere
Alsius en la qual li comunica que li
adjunta dades de les seves
investigacions.

Correspondència, José
Cortils i Vieta, Josep
Castellà
Alsius, dades,
investigacions

quartilla

Girona

Carta de Comision de Monumentos
historicos y artisticos de la provincia
de Gerona a Pere Alsius en la qual el
felicita per haver estat nomenat
Acadèmic corresponen de la Historia.

Correspondència,
Comision de
Monumentos historicos
y artsticos de la
Castellà
provincia de Gerona,
Pere Alsius, felicitació,
acadèmic, Historia

quartilla

Girona

Carta de Julian de Chia a Pere Alsius
en la qual li comunica que ha rebut
Correspondència,
l'obra "Ensaig historich sobre la vila
Julian de Chia, Pere
de Banyoles"i el felicita pel seu
Alsius, Ensaig historich
treball. També li comunica que ha
sobre la vila de
localitzat alguns documents a l'arxiu
Banyoles, documents,
municipal de Girona relacionats amb
apèndix, Arxiu
Castellà
els que apareixen a l'apèndix de
municipal de Girona,
l'obra del Sr. Alsius. Per últim, li
articles, Revista de
explica els articles que recentment ha
ciencias historicas de
publicat a la Revista de ciencias
Barcelona, col·lecció,
historicas de Barcelona, sobre
fòssils, fill,
l'augment de la seva col·lecció de
llicenciatura, medicina
fòssils i sobre els progressos dels seu
fill en la llicenciatura de Medicina.

quartilla

Girona

Carta de Julian de Chia a Pere Alsius
en la qual li comunica que ha enviat
una recomanació sobre el Sr. Alsius a
Mr. Harlé i li agraeix la col·lecció de
fòssils que li ha enviat. Tot seguit es
parla de fòssils trobats a Palau
Sacosta, Serinyà i Caldes de
Malavella. Finalment, comenta els
treballs històrics amb els quals està
treballant i que publicarà a la Revista
de ciencias historicas.

quartilla

Correspondència,
Julian de Chia, Pere
Alsius, Mr. Harlé,
col·lecció, fòssils,
Palau Sacosta,
Serinyà, Caldes de
Malavella, treballs
històrics, Revista de
ciencias historicas

Castellà

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

538

539

540

541

Julian de Chia

Julian de Chia

Julian de Chia

Julian de Chia

Pere Alsius

Pere Alsius

Pere Alsius

Pere Alsius

04/05/1882

15/05/1882

30/05/1883

19/04/1889

Carpeta negra

542

Julian de Chia

Pere Alsius

19/04/1895

Carpeta negra

543

José M. Batlle

Pere Alsius

07/05/1903

Girona

Correspondència,
Carta de Julian de Chia a Pere Alsius
Julian de Chia, Pere
en la qual li comunica que ha rebut el
Alsius, España
volum de la España Sagrada. Tot
Sagrada, documents,
seguit es tracten diferents documents
arxiu municipal de
de l'arxiu municipal de Girona.
Girona

Castellà

quartilla

Girona

Carta de Julian de Chia a Pere Alsius
en la qual li comunica que està
escrivint un article sobre la Festividad
del Corpus de Gerona. Tot seguit es
parla dels fets de l'assassinat de
l'abat Cartellà l'any 1622.

Correspondència,
Julian de Chia, Pere
Alsius, article,
Castellà
Festividad del Corpus
de Gerona, assassinat,
abat Cartellà, 1622

quartilla

Girona

Correspondència,
Carta de Julian de Chia a Pere Alsius
Julian de Chia, Pere
en la qual li comunica que ha rebut el
Alsius, Nomenclator
Nomenclator geografico-historico de
Castellà
geografico-historico de
la provincia de Gerona i el felicita per
la provincia de Gerona,
aquesta obra.
felicitació

quartilla

Barcelona

Carta de Julian de Chia a Pere Alsius
en la qual trobem una descripció de
la Cypraca lurida realitzada pel
Doctor Almera. També li comenta
que està treballant amb els registres
del regnat de Juan II pel segon
volum de Bandos y bandoleros.
Finalment, li explica que el seu fill
està preparant les oposicions a la
càtedra d'Història natural.

quartilla

Correspondència,
Julian de Chia, Pere
Alsius, descripció,
Cypraca lurida, Doctor
Almera, registres, Juan Castellà
II, Bandos y
bandoleros, fill,
oposicions, càtedra,
Història natural

Carta de Julian de Chia a Pere Alsius
en la qual li comunica que ha rebut el
Correspondència,
fulletó "Serinyà". El felicita per la
Julian de Chia, Pere
feina feta i li comenta que la 2 edició
Vilasar de Mar
Alsius, folletó, Serinyà, Castellà
del Corpus està quasi llesta i que n'hi
felicitació, Corpus,
enviarà un exemplar quan surti.
malaltia
Finalment, li parla sobre la malaltia
que pateix.
Correspondència, José
Carta de Julian de Chia a Pere Alsius
Sant Jordi
M. Batlle, Pere Alsius,
en la qual es tracta sobre la venta
Castellà
Desvalls
venta, olivars, Sant
d'uns olivars a Sant Jordi Desvalls.
Jordi Desvalls

quartilla

quartilla

Carpeta negra

Carpeta negra

544

545

Pere Alsius

Luis Puig

Luis Puig

Pere Alsius

02/05/1866

03/05/1866

Banyoles

Esborrany d'una carta de Pere Alsius
a Luis Puig en la qual es parla dels
preparatius per la benedicció de
l'església de la Providència per part
de Sa Excel·lència Ilustra entre els
quals destaca la redacció d'una acta
de la funció celebrada de rogatives a
Sant Martirià de la qual s'en afegeix
l'esborrany de redacció.

Correspondència, Luis
Puig, Pere Alsius,
benedicció, església,
Providència, Banyoles, Castellà
acte, funció, rogatives,
Sant Martrià,
esborrany

quartilla

Girona

Carta de Luis Puig a Pere Alsius en la
qual corregeix l'esborrany d'acta de
funció de rogatives que li havia
enviat el Sr. Alsius el dia anterior.
També es comenten els preparatius
de la benedicció de l'església de la
Providència de Banyoles.

Correspondència, Luis
Puig, Pere Alsius,
benedicció, església,
Providència, Banyoles, Castellà
acte, funció, rogatives,
Sant Martirià,
esborrany

quartilla

Carpeta negra

546

Narcís Viñas

Pere Alsius

27/04/1883

Girona

Carpeta negra

547

Narcís Viñas

Pere Alsius

06/05/1883

Girona

Carpeta negra

548

Dolors Montserdà Pere Alsius

????

Barcelona

Carpeta negra

549

Dolors Montserdà Pere Alsius

????

Barcelona

Correspondència,
Carta de Narcís Viñas a Pere Alsius
Narcís Viñas, Pere
en la qual es tracta l'organització del
Alsius, organització,
certamen d'aquest any.
certamen
Carta de Narcís Viñas a Pere Alsius
Correspondència,
en la qual es tracta l'organització del Narcís Viñas, Pere
certamen d'aquest any. Hi ha la
Alsius, organització,
voluntat que el Comte de Peralada
certamen, Comte,
protegeixi el certamen.
Perelada
Carta de Dolors Montserdà a Pere
Correspondència,
Alsius en la qual li anuncia la mort de Dolors Montserdà,
la mare del seu marit i l'invita a
Pere Alsius, mort,
visitar-los en cas que el Sr. Alsius
mare, marit, visita,
vingui a Barcelona.
Barcelona
Carta de Dolors Montserdà a Pere
Correspondència,
Alsius en la qual li envia el volum de Dolors Montserdà,
poesis que acaba de publicar. En
Pere Alsius, llibre,
aquest llibre s'hi recull la poesia
poesies, Aplech a les
L'Aplech a les Estunes.
Estunes

Castellà

quartilla

Castellà

quartilla

Castellà

quartilla

Castellà

quartilla

Carpeta negra

550

Francisco
Montsalvatge

Pere Alsius

10/12/1891

Olot

Carpeta negra

551

Francisco
Montsalvatge

Pere Alsius

23/04/1898

Girona

Carpeta negra

552

Vidua de Luis
Tasso

Pere Alsius

17/10/1907

Barcelona

Carpeta negra

553

Vidua de Luis
Tasso

Pere Alsius

26/10/1907

Barcelona

Carpeta negra

554

M. Dalmau
Oliveres

Pere Alsius

09/11/1906

Barcelona

Carpeta negra

555

Secretari de la
Real Academia de Pere Alsius
la Historia

15/04/1875

Madrid

Correspondència,
Francisco
Montsalvatge, Pere
Alsius, tercer volum,
Castellà
Noticias Historicas,
Santa Pau, baronia, 4
volum
Correspondència,
Francisco
Carta de Francisco Montsalvatge a
Montsalvatge, Pere
Pere Alsius en la qual li explica els
avenços del tom X titulat "La Orden Alsius, volum X, La
Castellà
agustiniana en el Condado de Besalú" Orden agustiniana en
i del volum IX dedicat a Sant Martí de el Condado de Besalú,
volum IX, Sant Martí
Canigó.
de Canigó

Carta de Francisco Montsalvatge a
Pere Alsius en la qual li envia el
tercer volum de les Noticias
Historicas que fan referència a Santa
Pau i la seva baronia i li explica els
avenços del 4 volum.

Carta de la vidua de Luis Tasso a
Pere Alsius en la qual li ofereix
publicar els articles del Magdalènic
del Sr. Alsius a la Revista Catalunya.
A darrera hi trobem la resposta del
Sr. Alsius en data de 20 d'octubre en
la qual expressa que està conforme
amb les condicions de publicació
excepte pel cost d'enviament de
dibuixos i fotografies.

Correspondència,
vidua de Luis Tasso,
Pere Alsius, articles,
Magdalènic, Revista
Catalunya,
conformitat,
condicions, cost,
enviament, dibuixos,
fotografies

Castellà

Correspondència,
Carta de la vidua de Luis Tasso a
vidua de Luis Tasso,
Pere Alsius en la qual accepta les
Pere Alsius, accepta, Castellà
condicions de publicació dels articles
condicions, publicació,
del Sr. Alsius.
articles
Correspondència, M.
Carta de M. Dalmau Oliveres a Pere
Dalmau Oliveres, Pere
Alsius en la qual li demana perdó per
Castellà
Alsius, perdó,
una equivocació de comptabilitat en
equivocació,
la factura del Sr. Alsius.
comptabilitat, factura,
Correspondència,
Carta del Secretari de la Real
secretari, Real
Academia de la Historia a Pere Alsius
Castellà
Academia de la
en la qual li comunica que pot passar
Historia, Pere Alsius,
a recollir el diploma a nom seu.
diploma

quartilla

quartilla

quartilla

quartilla

quartilla

quartilla

Carpeta negra

556

Pere Alsius

????

Banyoles

Carpeta negra

557

Pere Alsius

????

Banyoles

Carpeta negra

558

Carpeta negra

559

Pere Barraquer

Pere Alsius

19/07/1877

Barcelona

08/04/1895

Barcelona

Carpeta negra

560

Pere Barraquer

Pere Alsius

01/07/1913

Barcelona

Carpeta negra

561

Luis Puig

Pere Alsius

10/06/1883

Girona

Carpeta negra

562

Agustin Aguilar

Pere Alsius

28/03/1884

Puente-Genil

Carpeta negra

563

Fernando de
Sagarra

Pere Alsius

06/05/1895

Barcelona

Carpeta negra

564

Juan B. Ferrer

Pere Alsius

29/11/1881

Girona

Justificant del Sr. Alsius per
l'allotjament de l'Alcalde Major a la
casa capelich.
Text que amb certa degradació que
no permet la lectura del seu
contingut.

justificant, Sr. Alsius,
alllotjament, Alcalde
Major, casa capil·lici

Castellà

quartilla

Castellà

quartilla

Reglament, Associació
catalanista
Català
d'excursions
científiques
Carta de Pere Barraquer a Pere Alsius correspondència, Pere
en la qual li comunica que ha rebut el Barraquer, Pere Alsius,
Castellà
folletó "Serinyà" i el felicita per la
folletó, Serinyà,
feina feta.
felicitació
Reglament de l'Associcació
catalanista d'excursions cientifiques

Carta de Pere Barraquer a Pere Alsius correspondència, Pere
en la qual li pregunta sobre un error Barraquer, Pere Alsius,
en un gravat de la laude mortuòria
error, gravat, laude
Castellà
trobat a l'armari de l'Associació
mortuòria, armari,
catalana.
Associació catalana
Carta de Luis Puig a Pere Alsius en la correspondència, Luis
qual li dóna les gràcies per
Puig, Pere Alsius,
l'enviament del Nomenclàtor.
gràcies, Nomenclàtor
correspondència,
Carta de Agustin Aguilar a Pere Alsius
Agustin Aguilar, Pere
en la qual li envia un exemplar de
Alsius, enviament,
l'obra sobre la història de Puenteobra, Puente-Genil,
Genil i un llibret sobre la vinya.
vinya
correspondència,
Carta de Fernando de Sagarra a Pere
Fernando de Sagarra,
Alsius en la qual li comunica que ha
Pere Alsius,
rebut la monografia "Serinyà" i el
monografia, Serinyà,
felicita per la feina feta.
felicitació
Carta de Juan B. Ferrer a Pere Alsius
en la qual li comunica que el Sr. Jose correspondència, Juan
Pella y Furgas està escrivent una
B. Ferrer, Pere Alsius,
Historia de l'Empordà i li demana al Jose Pella y Furgas,
Sr. Alsius si li pot enviar els apèndixs Historia de l'Empordà,
de la Història de Banyoles per enviar- apèndixs, Història de
los al Sr. Pella. Finalment, li dóna el Banyoles, pèsam,
pèsam per la mort del seu pare del mort, pare,
Sr. Alsius.

quartilla

quartilla

quartilla

Castellà

quartilla

Castellà

quartilla

Català

quartilla

Català

quartilla

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

565

566

567

568

Jose Pella i
Forgas

Joaquin Grau

Miquel Sampere

Paquita G. de
Suñol

Pere Alsius

Pere Alsius

Pere Alsius

Pere Alsius

16/01/1885

????

14/03/1881

25/10/1881

correspondència, Pere
Alsius, Jose Pella y
Forgas, restes
Castellà
humanes, coves,
Serinyà, Historia de
l'Empordà

quartilla

correspondència, Pere
Alsius, Joaquin Grau,
Castellà
acte, possessió, Junta,
institució

quartilla

Barcelona

Carta de Miquel Sampere a Pere
Alsius en la qual li dóna el pèsam per
la mort del seu pare. També accepta
les destrals que li envia el Sr. Alsius a
canvi del llibre del Sr. Martorell.
També li envia un exemplar de l'obra
Alarbs y la Cerdaña.

correspondència, Pere
Alsius, Miquel
Sampere, pèsam,
Castellà
mort, pare, destrals,
llibre, Sr. Martorell,
Alarbs y la Cerdaña

quartilla

Sant Gervasi
de Casoles

Carta de Paquita G. de Suñol a Pere
Alsius en la qual es parla de la
confecció d'un vestit per una imatge
que es trobava en una capelleta en la
paret d'una casa en l'extrem del
carrer que condueix al passeig de la
font pudosa de Banyoles.

correspondència, Pere
Alsius, Paquit G. de
Suñol, confecció,
Castellà
vestit, imatge, capella,
casa, carrer, passeig,
font pudosa, Banyoles

quartilla

Barcelona

Barcelona

569

Joan Gou

Pere Alsius

15/07/1878

Girona

570

Secretari de la
Reial Acadèmia
de Ciències
naturals i arts

Pere Alsius

13/05/1895

Barcelona

Carta de Jose Pella i Forgas a Pere
Alsius en la qual li demana que li faci
saber si s'han trobat restes humanes
en les coves de Serinyà per
completar la seva Historia de
l'Empordà.
Carta de Joaquin Grau a Pere Alsius
en la qual li comunica que s'ha
celebrat l'acte de possessió de la
Junta d'una institució que
desconeixem

correspondència, Pere
Carta de Joan Gou a Pere Alsius en la
Alsius, Joan Gou,
qual es tracta sobre les deliberacions
Llatí
deliberacions finals,
finals d'un curs celebrat al Seminari.
curs, Seminari
correspondència, Pere
Carta de Arturo Bofill, secretari de la
Alsius, Arturo Bofill,
Real Academia de Ciencias Naturales
Secretari de la Real
y Artes a Pere Alsius en la qual
Academia de Ciencias Castellà
s'agraeix el regal del llibre el Serinyà
Naturales y Artes,
a la biblioteca de la Real Academia
llibre, Serinyà,
de Ciencias Naturales y Artes
Biblioteca

quartilla

quartilla

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

571

572

573

574

575

Governador Civil
de Barcelona

Antoni Alsius

Juan Teixidor

Sor Mª Ignacia

Antonio Elias de
Molins

Pere Alsius

Pere Alsius

Pere Alsius

Pere Alsius

Pere Alsius

26/04/1877

02/02/????

30/01/1879

19/08/1880

26/02/1889

Barcelona

Carta de Eduard de Hinojosa,
Governador Civil de Barcelona, a
Pere Alsius en la qual li demana que
li aclareixi una nota del llibre "Ensaig
historich sobre la vila de Banyoles" ja
que conté dades que li poden
interessar per un obra que està
escrivent.

correspondència, Pere
Alsius, Eduard
Hinojosa, Governador
Civil de Barcelona,
Castellà
nota, llibre, Ensaig
historich sobre la vila
de Banyoles,

quartilla

Barcelona

Carta de Antoni Alsius a Pere Alsius
en la qual li parla de la casa d'hostes
on es troba i li demana més diners
per passar el mes. També li descriu
un atles dels germans Cirets que es
troba a la Universitat de Barcelona.

correspondència, Pere
Alsius, Antoni Alsius,
casa d'hostes, diners,
Castellà
atles, germans Cirets,
Universitat de
Barcelona

quartilla

Barcelona

Carta de Juan Teixidor a Pere Alsius
en la qual li demana dades dels
terrenys volcànics de les comarques
de la Garrotxa i Olot per elaborar un
discurs que ha de llegir en un acte de
l'Academia de Ciencias naturales.

correspondència, Pere
Alsius, Juan Teixidor,
terrenys volcànics,
comarques, Garrotxa, Castellà
Olot, discurs, acte,
Academia de Ciencias
naturales

quartilla

Barcelona

Carta de Sor Mª Ignacia a Pere Alsius
en la qual li dóna records per la seva
família, desitja que tot els hi vagi bé i
celebra els progressos caligràfics de
Conchita, la filla del Sr. Alsius.

correspondència, Pere
Alsius, Sor Mª Ignacia,
records, família,
Castellà
progressos
cal·ligràfics, Conchita,
filla

quartilla

Barcelona

Carta de Antonio Elias de Molins a
Pere Alsius en la qual li envia les
dades sobre el Sr. Alsius que ha
inclòs en el Diccionario de escritores
catalanes que el Sr. Elias està
escrivent.

correspondència, Pere
Alsius, Antonio Elias de
Molins, dades,
Castellà
Diccionario de
escritores catalanes

quartilla

Carpeta negra

Carpeta negra

576

577

Joseph Franquet i
Pere Alsius
Serra

Miquel Santaló

Pere Alsius

15/12/1905

04/12/1927

Girona

Carta de Joseph Franquet i Serra a
Pere Alsius en la qual li demana que
acompanyi l'excursió del Centre
Excursionista de Girona que faran a
Banyoles, Porqueres i Serinyà al cap
de dos dies.

correspondència, Pere
Alsius, Joseph
Franquet i Serra,
excursió, Centre
Català
Excursionista de
Girona, Banyoles,
Porqueres, Serinyà

quartilla

Girona

Carta de Miquel Santaló, professor de
l'Escuela Normal de Maestros de
Gerona, a Pere Alsius en la qual li
comenta que el pròxim any ha de
sortir el llibret sobre Banyoles i
Girona per part del Centre
Excursionista de Barcelona. Demana
al fill de Pere Alsius, Pere, si li
podrien fer arribar una fotografia de
la mandíbula de Banyoles i peces
trobades per Pere Alsius.

correspondència, Pere
Alsius, Miquel Santaló,
Centre Excursionista
de Barcelona,
Castellà
Banyoles i Girona,
fotografies, mandíbula
de Banyoles

quartilla

Carpeta negra

578

Cels Gomis

Pere Alsius

22/07/1882

Figueres

Carpeta negra

579

Lluis Domenech

Pere Alsius

14/03/1885

Barcelona

Carpeta negra

580

Josep Gou

Pere Alsius

?????

Girona?

correspondència, Pere
Carta de Cels Gomis a Pere Alsius en
Alsius, Cels Gomis,
la qual el convida a una conferència
conferència, Maspons,
que vindran a fer els Srs. Maspons,
Arabia, Labras,
Català
Arabia i Labras a Figueres i a
Figueres, excursió,
l'excursió que es farà el dia següent a
Lladó, Besalú,
Lladó, Besalú i Banyoles.
Banyoles
correspondència, Pere
Carta de Lluis Domenech a Pere
Alsius, Lluis
Alsius en la qual li demana dades
Domenech, dades,
espais habitables,
sobre espais habitables, tombes i
Català
monuments de la prehistòria, ja que tombes, monuments,
no troba bibliografia, per incloure-les prehistòria,
a l'obra Historia general del art
bibliografia, Historia
general del art
Carta de Josep Gou a Pere Alsius en correspondència, Pere
la qual es parla de la no inclusió del Alsius, Josep Gou, no Castellà
Sr. Alsius en una candidatura.
inclosió, candidatura

quartilla

quartilla

quartilla

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

581

582

583

584

585

Josep Gou

Josep Gou

Josep Gou

Josep Gou

Josep Gou

Pere Alsius

Pere Alsius

Pere Alsius

Pere Alsius

Pere Alsius

1875?

16/04/1875

20/04/1875

20/04/1875

22/04/1875

Carta de Josep Gou a Pere Alsius en
la qual li agraeix que hagi parlat a
favor d'ell al Sr. Ordetx i li proposa
que entre el Sr. Ordetx i el Sr. Alsius
portin el litigi que té el Sr. Gou amb
el Sr. Vilarnau.
Carta de Josep Gou a Pere Alsius en
la qual es tracta del tema d'un crèdit
que té el Sr. Alsius amb el Sr. Rovira.
També li comenta que el Sr. Vilarnau
ha presentat un litigi contra el Sr.
Gou i li demana al Sr. Alsius si pot
contactar amb el Sr. Ordetx ja que té
una gran influència sobre el Sr.
Vilarnau.

correspondència, Pere
Alsius, Josep Gou,
Castellà
agraïment, Ordetx,
litigi, Sr. Vilarnau

quartilla

correspondència, Pere
Alsius, Josep
Gou,crèdit, Sr. Rovira, Castellà
litigi, Sr. Vilarnau, Sr.
Ordetx

quartilla

Girona

Carta de Josep Gou a Pere Alsius en
la qual li dóna instruccions per poder
consultar el testament d'una senyora
i, sobretot, que s'enteri bé de la
clàusula del llegat de les 350 lliures
on s'especifiquen els albaceas.

correspondència, Pere
Alsius, Josep Gou,
instruccions,
Castellà
testament, clàusula,
llegat, lliures, albaceas

quartilla

Girona

Carta de Josep Gou a Pere Alsius en
la qual li comenta que el Sr. Alsius no
podrà consultar el testament ja que
l'escrit es troba en una de les
Escrivanies del Jutjat de Girona.
També li recomana que el Sr. Ordetx
es reconciliï aviat ja que l'advocat del
litigant vol "alleugerir-li" la butxaca.

correspondència, Pere
Alsius, Josep Gou,
testament, Escrivania,
Castellà
Jutjat, Girona, Sr.
Ordetx, advocat,
litigant

quartilla

Girona

Carta de Josep Gou a Pere Alsius en
la qual li dóna instruccions per seguir
negociant per arribar a una
reconciliació amistosa. Sobretot, li
demana que negocïi de paraula i mai
per escrit.

correspondència, Pere
Alsius, Josep Gou,
Castellà
instruccions,
reconciliació amistosa,

quartilla

Girona?

Girona

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

586

587

588

589

Josep Gou

Josep Gou

Josep Gou

Josep Gou

Pere Alsius

Pere Alsius

Pere Alsius

Pere Alsius

23/04/1875

03/05/1875

08/05/1875

08/05/1875

Girona

Carta de Josep Gou a Pere Alsius en
la qual observa que les negociacions
que està duent a terme el Sr. Alsius
no donen fruit i li proposa que realitzi
el projecte que el Sr. Alsius li ha
proposat. En aquesta carta, no
s'especifica de quin pla es tracta.

correspondència, Pere
Alsius, Josep Gou,
Castellà
negociacions,
infructuós, projecte

quartilla

Girona

Carta de Josep Gou a Pere Alsius en
la qual es lamenta de les
negociacions infructuoses per arribar
a un acord amistós. També desitja
que la filla del Sr. Alsius es millori de
la malaltia resultant de la dentició.

correspondència, Pere
Alsius, Josep Gou,
lamenta, negociació,
Castellà
infructuós, acord,
amistós, filla, malaltia,
dentició

quartilla

Girona

Carta de Josep Gou a Pere Alsius en
la qual li anuncia que s'ha arribat a
un acord amb el Sr. Vilarnau de Sant
Vicenç de Camós amb la presència
del Sr. Bisbe de Girona. El Sr.
Vilarnau era el marmesor del
testament de la difunta Maria Rovira
de Ros de Sant Vicens de Camós. Les
diferències es devien a un crèdit que
la Sra. Rovira devia al Sr. Alsius i que
el seu marmessor, el Sr. Vilarnau, es
negava a pagar fins llavors.

correspondència, Pere
Alsius, Josep Gou,
acord, Sr. Vilarnau,
Sant Vicenç de Camós,
Castellà
Bisbe de Girona,
marmessor,
testament, Maria
Rovira de Ros, crèdit

quartilla

Girona

Carta de Josep Gou a Pere Alsius en
la qual li explica que el Sr. Bisbe fa
uns dies va rebre la visita d'un
habitant de Sant Vicenç de Camós
que afirmava que era marmessor
anomenat per complir la disposició
testamentària de Maria Ros. El Sr.
Bisbe va aconseguir la reconciliació
amistosa reunint al Sr. Gou i al Sr.
Vilarnau.

correspondència, Pere
Alsius, Josep Gou,
Bisbe de Girona, Sant
Vicenç de Camós,
Castellà
marmessor,
testament, Maria Ros,
Sr. Vilarnau,
reconciliació amistosa

quartilla

Carpeta negra

590

Josep Gou

Pere Alsius

14/05/1875

Girona

Carpeta negra

591

Josep Gou

Pere Alsius

15/05/1875

Girona

Carpeta negra

592

Josep Gou

Pere Alsius

20/05/1875

Girona

Carpeta negra

593

Josep Gou

Pere Alsius

30/05/1875

Girona

Carta de Josep Gou a Pere Alsius en
la qual li comenta que no ha pogut correspondència, Pere
reunir-se amb el Sr. Bisbe degut a
Alsius, Josep Gou,
l'arribada a Girona de la Coluna
Bisbe de Girona,
Arrando que li ha impedit sortir de
Coluna Arrando
casa.
Carta de Josep Gou a Pere Alsius en
la qual li dóna instruccions per
correspondència, Pere
preparar la reconciliació amistosa ja
Alsius, Josep Gou,
que el Sr. Vilarnau no ha anomenat
instruccions,
cap representant encara. Entre les
reconciliació amistosa,
ordres, li demana que visiti al
Sr. Vilarnau, secretari,
secretari de Porqueres, el Sr. Pere
Porqueres, Pere
Gallifa, per demanar-li còpia del judici
Gallifa, judici de
de conciliació que es dugué a terme
conciliació, Francisco
el 1845 entre Francisco Ros de Sant
Ros, Sant Vicenç de
Vicenç de Camós i Juan Bautista
Camós, Juan Bautista
Rovira de Porqueres. També li
Rovira, Porqueres,
recomana que visiti al Sr. Notari Gay
notari, Sr. Gay, nota,
per demanar-li una nota de la
clàusules, testament,
clàusula del testament de Maria
Maria Rovira
Rovira de 1858 sobre l'assumpte que
es tracta.
Carta de Josep Gou a Pere Alsius en
correspondència, Pere
la qual li demana que es posi en
Alsius, Josep Gou, Sr.
contacte amb el Sr. Vilarnau per
Vilarnau, Bisbe de
comunicar-li que el Sr. Bisbe el vol
Girona
veure.
Carta de Josep Gou a Pere Alsius en
la qual comenta que no s'ha pogut
correspondència, Pere
consultar l'original del judici. També
Alsius, Josep Gou,
li comenta la reunió entre el Sr. Bisbe
consulta, original,
i el Sr. Vilarnau duta a terme uns
judici, Bisbe de Girona,
dies abans i en la qual aquest darrer
Sr. Vilarnau, pagar,
es va comprometre a pagar a
terminis
terminis el crèdit que es devia al Sr.
Gou.

Castellà

quartilla

Castellà

quartilla

Castellà

quartilla

Castellà

quartilla

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

594

595

596

597

598

Josep Gou

Josep Gou

Heriberto
Capdevila

Manuel Viñas

Manuel Viñas

Pere Alsius

Pere Alsius

Pere Alsius

Pere Alsius

Pere Alsius

16/10/1875

12/11/1875

03/04/1908

19/05/1881

24/05/1881

Girona

Carta de Josep Gou a Pere Alsius en
la qual li desitja que es millori del mal
de queixal. També li recomana que correspondència, Pere
sigui reservat en l'interrogatori al
Alsius, Josep Gou, mal,
qual ha de ser objecte en l'acte del queixal, interrogatori,
Castellà
Sr. Vilarnau i, sobretot, li demana
acte, Sr. Vilarnau,
que no parli de la correspondència
correspondència,
entre el Sr. Alsius i el Sr. Gou ni de negociacions
les negociacions en les quals ha
participat el Sr. Alsius.

quartilla

Barcelona

Carta de Josep Gou a Pere Alsius en
la qual li dóna instruccions a realitzar
en cas de la defunció del Sr. Vilarnau
ja que aquest senyor es troba en una
malaltia de gravetat.

correspondència, Pere
Alsius, Josep Gou,
instruccions, defunció, Castellà
Sr. Vilarnau, malaltia,
gravetat

quartilla

Barcelona

Carta de Heriberto Capdevila a Pere
Alsius en la qual li demana si li pot
aclarir l'ús del paper segellat francès
existent a Banyoles i Besalú durant el
1810.

correspondència, Pere
Alsius, Heriberto
Capdevila, paper
Castellà
segellat, francès,
Banyoles, Besalú, 1810

quartilla

Girona

Carta de Manuel Viñas a Pere Alsius
en la qual li agraeix l'exemplar de
l'Ensaig Historich sobre la vila de
Banyoles que el Sr. Alsius ha regalat
a la Revista de Girona. El Sr. Viñas
també li demana si li pot regalar un
exemplar d'aquesta obra per a la
seva biblioteca particular.

correspondència, Pere
Alsius, Manuel Viñas,
agraïment, exemplar,
Castellà
Ensaig historich sobre
la vila de Banyoles,
Revista de Girona

quartilla

Girona

Carta de Manuel Viñas a Pere Alsius
en la qual dóna gràcies per
l'exemplar que li ha regalat el Sr.
Alsius. En la missiva també es fa una
lloança de la contrareforma catòlica.

correspondència, Pere
Alsius, Manuel Viñas,
Castellà
agraïment, lloança,
contrareforma catòlica

quartilla

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

599

600

601

602

Manuel Viñas

Manuel Viñas

Celestino Pujol
Campos

Celestino Pujol
Campos

Pere Alsius

Pere Alsius

Pere Alsius

Pere Alsius

30/05/1881

08/06/1881

25/06/1881

18/11/1881

Girona

Carta de Manuel Viñas a Pere Alsius
en la qual li comunica que ha rebut
els tríptics que li ha enviat el Sr.
Alsius. També lloa les reformes del
concili de Trento i li demana si el Sr.
Alsius li podria trobar en les sinodials
els canvis dels termes parroquials
durant l'Edat Mitjana.

correspondència, Pere
Alsius, Manuel Viñas,
tríptics, lloança,
reformes, concili de
Castellà
Trento, sinodals,
canvis, termes
parroquials, Edat
Mitjana

quartilla

Girona

Carta de Manuel Viñas a Pere Alsius
en la qual demana excuses per haver
contestat amb retard la missiva de
Pere Alsius. També lloa la història i la
feina del Sr. Alsius i li agraeix les
crítiques que ha fet de les seves
obres. Finalment, s'aporten dades
sobre la instauració dels termes
parroquials de la diòcesis de Girona.

correspondència, Pere
Alsius, Manuel Viñas,
excuses, lloança,
història, crítiques,
Castellà
instauració, termes
parroquials, diòcesis
de Girona

quartilla

Girona

Carta de Celestino Pujol a Pere Alsius
en la qual l'informa que ha estat a
l'Arxiu amb Julian de Chia buscant
informació de l'abat Buscatresas.
També li agraiex l'enviament d'un
exemplar de l'Ensaig historich i lloa la
feina de Julian de Chia que està
preparant una obra sobre les
inundacions a Girona. Finalment,
parlen de publicar un article a la
Revista de Ciencias historicas.

correspondència, Pere
Alsius, Celestino Pujol
Campos, arxiu, Julian
de Chia, abat
Buscatresas,
agraïment, Ensaig
Castellà
historich sobre la vila
de Banyoles, obra,
inundacions, Girona,
Revista de Ciencias
historicas

quartilla

Girona

Carta de Celestino Pujol a Pere Alsius
en la qual li comunica que no li ha
enviat la seva obra, Girona el 1640,
perquè està pendent que es publiqui
la 2a edició. També l'informa de la
defunció de la seva mare. També li
demana si té algun document inèdit
que tingui referències geogràfiques.

correspondència, Pere
Alsius, Celestino Pujol
Campos, obra, Girona
el 1640, 2a edició,
Castellà
defunció, document,
inèdit, referències
geogràfiques

quartilla

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

603

604

605

606

Pere Alsius

Celestino Pujol
Campos

Celestino Pujol
Campos

Comte de
Peralada

Celestino
20/11/1881
Pujol Campos

Pere Alsius

Pere Alsius

24/11/1881

02/12/1881

Celestino
26/11/1881
Pujol Campos

Banyoles

Carta de Pere Alsius a Celestino Pujol
en la qual li dóna el pèsam per la
mort de la seva mare. També li dóna
les gràcies per enviar-li un exemplar
de l'obra Gerona el 1640. També
critica el premi del comte de
Peralada. També comenta que està
treballant amb un nomenclàtor de la
província de Girona a partir de la
reconquesta i li ofereix l'oportunitat
de compartir dades amb el Sr.
Celestino Pujol en els respectius
treballs.

correspondència, Pere
Alsius, Celestino Pujol
Campos, pèsam,
defunció, Gerona el
1640, crítica, premi del Castellà
comte de Peralada,
nomenclator, provincia
de Girona, compartir,
dades, treballs

quartilla

Girona

Carta de Celestino Pujol a Pere Alsius correspondència, Pere
en la qual es reparteixen la feina per Alsius, Celestino Pujol
elaborar un nomenclator geogràfic de Campos, nomenclator
la província de Girona. Acorden que geogràfic, provincia de Castellà
Pere Alsius investigui la España
Girona, España
Sagrada i parlen d'altres llibres a
Sagrada, consulta,
llibres
consultar.

quartilla

Girona

Carta de Celestino Pujol a Pere Alsius
en la qual li comenta que ha rebut
una carta de Peralada i que ha trobat
moltes dades en arxius. També
explica que ha de marxa a València i
a Madrid per qüestions personals.
Comenta que farà una visita a l'arxiu
de l'Acadèmia per consultar els
pergamins monasterials.

correspondència, Pere
Alsius, Celestino Pujol
Campos, carta,
Peralada, arxius,
Castellà
València, Madrid, arxiu
de l'Acadèmia,
pergamins
monesterials

quartilla

París

Carta del Comte de Peralada a
Celestino Pujol en la qual li comenta
que no vol canviar el tema proposat i
estarà molt content si algun vol
treballar amb aquest tema.

correspondència,
Comte de Peralada,
Celestino Pujol
Castellà
Campos, canvi, tema,
proposat

quartilla

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

607

608

609

610

Celestino Pujol
Campos

Celestino Pujol
Camps

Celestino Pujol
Camps

Celestino Pujol
Camps

Pere Alsius

Pere Alsius

Pere Alsius

Pere Alsius

03/12/1881

23/04/1882

04/06/1882

17/11/1882

Gerona

Carta del Celestino Pujol a Pere Alsius
correspondència, Pere
en la qual li proposa escriure un
Alsius, Celestino Pujol
llibret junts i li dóna algunes
Campos, llibret,
referències de fonts a on buscar per
Castellà
col·laboració, fitació,
elaborar la fitació del comtats de la
comtats, Girona, fonts
regió de Girona que està elaborant el
documentals
Sr. Alsius.

quartilla

Madrid

Carta del Celestino Pujol a Pere Alsius correspondència, Pere
en la qual comenten els següents
Alsius, Celestino Pujol
passos per publicar conjuntament
Camps, publicació,
Castellà
els seus apunts i els apartats que
col·laboració, apunts,
deixen per la segona edició.
apartats, segona edició

quartilla

Madrid

Carta del Celestino Pujol a Pere Alsius
en la qual es disculpa per no haver correspondència, Pere
escrit durant un temps. També li
Alsius, Celestino Pujol
comenta que ha recollit noves dades Camps, disculpa,
Castellà
per la segona edició dels apunts i
noves dades, segona
explica que a l'estiu vindrà a
edició, apunts, estiu,
Catalunya i passarà uns dies a
Catalunya, Banyoles
Banyoles.

quartilla

Madrid

Carta del Celestino Pujol a Pere Alsius
en la qual elogia la col·laboració
entre ells dos. També li comunica
correspondència, Pere
que la nit anterior es varen elegir de
Alsius, Celestino Pujol
Jurats d'una institució que no
Camps, elogi,
s'especifica. Li proposa de trobar-se a
col·laboració, elecció, Castellà
Peralada perquè hi ha possibilitats de
jurats, Peralada,
subvenció de la nova edició de la
subvenció, segona
seva publicació conjunta i, en una
edició
nota adjunta, s'especifiquen els
següents passos per publicar la
segona edició d'aquesta obra.

quartilla

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

611

612

613

Celestino Pujol
Camps

Celestino Pujol
Camps

Pere Alsius

Pere Alsius

Pere Alsius

01/04/1883 30/04/1883

09/04/1883

Celestino
12/04/1883
Pujol i Camps

Madrid

Carta del Celestino Pujol a Pere Alsius
correspondència, Pere
en la qual li comenta que vol acabar
Alsius, Celestino Pujol
el seu treball amb col·laboració amb
Camps,col·laboració,
el Sr. Alsius i altres aspectes de la
Castellà
treball, segona edició,
segona edició del seu treball. També
notícies, membres,
li dóna notícies de diferents membres
Acadèmia
de l'Acadèmia.

quartilla

Madrid

Carta del Celestino Pujol a Pere Alsius
en la qual el felicita pels seus
correspondència, Pere
descobriments a Serinyà. També li
Alsius, Celestino Pujol
comenta que ha rebut notícies del Sr.
Camps, felicitació,
Girbal sobre la grata impressió de la
descobriments,
memòria escrita conjuntament entre
Serinyà, Sr. Girbal,
el Sr. Pujol i el Sr. Alsius. A
impressió. Memòria,
continuació es fa un repàs de les
Castellà
etapes, creació,
etapes de creació d'aquesta obra
descontentament,
conjunta i el Sr. Pujol mostra el seu
portada, publicació,
descontentament per la portada de
deixar, treball, cost
l'edició publicada i li comunica al Sr.
econòmic, hores de
Alsius que vol deixar aquest treball ja
feina
que li suposa un cost econòmic i en
hores de feina massa alt.

quartilla

Banyoles

Carta de Pere Alsius a Celestino Pujol
i Camps en la qual li mostra la seva
tristor pel disgust del Sr. Pujol per la
portada del Nomenclator publicat i li
proposa canviar l'ordre dels noms de
la portada i que la segona part
l'escrigui el Sr. Pujol. També
especifíca que la joia se la va
emportar el Sr. Alsius amb
l'autorització del Sr. Pujol.

quartilla

correspondència, Pere
Alsius, Celestino Pujol
Camps, tristor,
disgust, portada,
Castellà
nomenclator,
publicació, ordre,
noms, portada, joia

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

614

615

616

Celestino Pujol i
Camps

Celestino Pujol i
Camps

Celestino Pujol i
Camps

Pere Alsius

Pere Alsius

Pere Alsius

617

Duque de Tetuan Pere Alsius

618

Conde de
Duque de Tetuan Serra i Sant
Yscle

03/05/1883

13/05/1883

08/06/1883

26/10/1891

28/10/1891

Madrid

Carta de Celestino Pujol i Camps a
Pere Alsius en la qual li comenta que
no ha pogut trobar al Sr. Que va
recollir la medalla i el diploma del Sr.
Alsius. També li comenta que està
descontent del jurat de l'Acadèmia,
que algun membre a fet discursos en
contra d'atorgar el premi al Sr. Alsius
i de les gestions que ha fet perquè li
donessin un premi al Sr. Alsius.
Finalment, mostra la seva satisfacció
pels canvis que ha fet el Sr. Alsius en
l'edició del nomenclator.

correspondència, Pere
Alsius, Celestino Pujol
Camps, medalla,
diploma, jurat,
Castellà
acadèmia, discursos,
premi, satisfacció,
canvis, publicació,
nomenclator

quartilla

Madrid

Carta de Celestino Pujol i Camps a
Pere Alsius en la qual es tracta sobre
els exemplars del Nomenclator a
regalar i es comenta un certamen de
la Universitat de Barcelona.

correspondència, Pere
Alsius, Celestino Pujol
Camps, exemplars,
Castellà
Nomenclator,
certamen, Universitat,
Barcelona

quartilla

Madrid

Carta de Celestino Pujol i Camps a
Pere Alsius en la qual li demana
disculpes per haver tardat a escriure.
En la carta, li envia instruccions per
trametre-les a l'editor Torres quan
s'imprimeixi l'edició especial del
Nomenclator i li demana al Sr. Alsius
que li envïi una còpia de la portada.

correspondència, Pere
Alsius, Celestino Pujol
Camps, disculpes,
Castellà
instruccions, editor,
Torres, edició especial,
Nomenclator, portada

quartilla

Madrid

Carta del Ministre d'Estat, el duque
Tetuan, a Pere Alsius en la qual se li
notifica que ha estat nomenat
Caballero de la Real Orden de Isabel
la Catolica.

correspondència, Pere
Alsius, duque Tetuan,
notificació,
nomenament,
Castellà
Caballero de la Real
Orden de Isabel la
Catolica

quartilla

Madrid

Carta del Ministre d'Estat, el duque
Tetuan, al Conde de Serra i Sant
Yscle en la qual li adjunta la
credencial pel Sr. Alsius.

correspondència, Pere
Alsius, duque Tetuan,
Castellà
Conde de Serra y Sant
Yscle, credencial

quartilla

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

619

620

621

622

623

Conde de Serra y
Pere Alsius
Sant Yscle

Eduard Harlé

Eduard Harlé

Pere Alsius

Eduard Harlé

Pere Alsius

Pere Alsius

Eduard Harlé

Pere Alsius

31/10/1891

30/01/1882

07/02/1882

01/02/1882?28/02/1882?

23/02/1882

correspondència, Pere
Alsius, Conde de Serra
y Sant Yscle,
Castellà
credencial, Caballero
de la Real Orden de
Isabel la Catolica

quartilla

correspondència, Pere
Alsius, Eduard Harlé,
col·lecció, fòssils, ren,
Castellà
Butlletí de l'associació
d'excursions catalana,
soci delegat

quartilla

correspondència, Pere
Alsius, Eduard Harlé,
proposició, excavació, Castellà
paratge, fòssil, ren,
febrer

quartilla

Banyoles

Carta de Pere Alsius a Eduard Harlé
en la qual li comunica que ha
aconseguit el permís per excavar del
propietari de la cova on es va trobar
el fòssil de ren. També ha aconseguit
que el metge del poble acompanyi al
Sr.Harlé en cas que el Sr. Alsius no
pugui acompanyar-lo. Per últim, li
adjunta una targeta del Sr. Julian de
Chia per si vol consultar la seva
col·lecció de fòssils.

correspondència, Pere
Alsius, Eduard Harlé,
permís, propietari,
Castellà
cova, fòssil, ren,
metge, targeta, Julian
de Chia, col·lecció

quartilla

Bordeus

Carta d'Eduard Harlé a Pere Alsius en
la qual li comunica que en el diari del
Sr. Metge ha trobat que la Real
Academia de ciencias naturales y
artes de Barcelona s'ha ocupat de
l'estudi del descobriment del Sr.
Alsius de fòssils de ren i li demana si
li pot enviar el butlletí d'aquesta
acadèmia on surt l'article d'aquest
estudi.

correspondència, Pere
Alsius, Eduard Harlé,
diari, metge, Real
Academia de ciencias
Castellà
naturales y artes de
Barcelona, estudi,
descobriment, fòssils,
ren, butlletí, article

quartilla

Madrid

Bordeus

Bordeus

Carta del Conde de Serra i Sant Yscle
a Pere Alsius en la qual li envia la
credencial de Caballero de la Real
Orden de Isabel la Catolica a favor
del Sr. Alsius.
Carta d' Eduard Harlé a Pere Alsius
en la qual li mostra el seu interès per
un fòssil de ren que el Sr. Alsius
guarda entre la seva col·lecció a
partir d'un article del Butlletí de
l'assocació d'excursions catalana. El
Senyor Harlé és soci delegat
d'aquesta associació.
Carta d' Eduard Harlé a Pere Alsius
en la qual li proposa venir a fer una
excavació de 3 o 4 dies en el paratge
on es va trobar el fòssil de ren a
partir del 19 de febrer.

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

Carpeta negra

624

625

626

627

Eduard Harlé

Eduard Harlé

Eduard Harlé

Eduard Harlé

Pere Alsius

Pere Alsius

Pere Alsius

Pere Alsius

31/07/1882

06/08/1882

19/09/1882

22/10/1882

Bordeus

Carta d'Eduard Harlé a Pere Alsius en
la qual li comenta el contingut d'una
carta anterior en la qual li demana si
vol que li envïi les mostres dels ossos
correspondència, Pere
de Serinyà a Perpinyà o Barcelona ja
Alsius, Eduard Harlé,
que ho pot enviar a Banyoles o
mostres, ossos,
Girona. També comenta que ha rebut
Serinyà, Perpinyà,
els ossos però no els Sílex que el Sr.
Barcelona, Banyoles,
Alsius li havia enviat. Aquests sílex
Girona, Sílex, director, Castellà
estan en mans del director del
Museum Prehistorique,
Museum Prehistorique a Saint
Saint Germain, París,
Germain (prop de París) Els ossos de
mamífers, Alt. Garedy,
mamífers han estat classificats per
ocells, Milne Edivans,
Mr. Alt. Garedy del Museum i els
cérvols, Serinyà
d'ocells per Mr. Milne Edivans.
Finalment, li demana si es té notícia
de l'existència de cérvols a Serinyà
en temps històrics.

quartilla

Bordeus

Carta d'Eduard Harlé a Pere Alsius en
la qual li comenta que s'en va un
mes de vacances i que li pot enviar
els ossos de Serinyà per carta
certificada a la seva casa d'estiueig a
Bagneres de Bigorre.

correspondència, Pere
Alsius, Eduard Harlé,
vacances, ossos,
Castellà
Serinyà, carta
certificada, Bagneres
de Bigorre

quartilla

Bordeus

Carta d'Eduard Harlé a Pere Alsius en
correspondència, Pere
la qual li comunica que avui ha enviat
Alsius, Eduard Harlé,
un conjunt de mostres d'Història
mostres, Història
natural destinades al Sr. Alsius a
natural, intermediari,
través de l'intermediari, el Sr. Martin.
Castellà
Sr. Martin, Julian de
En aquest paquet hi ha uns fòssils
Chia, continuar,
destinats al Sr. Chia. Per últim,
excavacions, cova,
demana si seria possible continuar
Serinyà
les excavacions a la cova de Serinyà.

quartilla

Bordeus

Carta d'Eduard Harlé a Pere Alsius en
la qual li comunica que entre els
correspondència, Pere
ossos que va recollir a Serinyà n'hi ha
Alsius, Eduard Harlé,
bastants de l'ocell anomenat
Castellà
ossos, Serinyà, ocell,
abutarda. Demana si aquest ocell
abutarda
encara existeix en l'actualitat a
Serinyà.

quartilla

Carpeta negra

Carpeta negra

628

629

Eduard Harlé

Eduard Harlé

Pere Alsius

Pere Alsius

01/11/1882

01/12/1882

Bordeus

Carta d'Eduard Harlé a Pere Alsius en
la qual li dóna gràcies per la
contestació a la carta sobre
l'existència de l'abutarda a Serinyà.
En la missiva també comenta que
inclou dibuixos referents a una cova
propera a Santander de l'època
magdalènica. Es pregunta si a
Serinyà s'hi poden trobar instruments
d'òssos com els dels dibuixos. També
li comenta que l'asta i ossos trobats
pel Sr. Alsius a Serinyà no de ren
segons un pèrit que ha consultat el
Sr. Harlé. Dóna arguments d'aquesta
conclusió, un dibuix d'una asta de
ren i conclou que l'asta ha de ser de
cérvol o de bou. Finalment, demana
permís per excavar en el dipòsit on el
Sr. Alsius ha trobat restes
d'hipopòtam.

correspondència, Pere
Alsius, Eduard Harlé,
gràcies, existència,
abutarda, Serinyà,
dibuixos, cova,
Santander,
Castellà
magdalenià,
instruments, ossos,
dibuixos, asta, ren,
pèrit, bou, cérvol,
excavacions, dipòsit,
hipopòtam

quartilla

Bordeus

Carta d'Eduard Harlé a Pere Alsius en
la qual li comunica que anirà a París
a preguntar-li a Mr. Gandry sobre l'ós
aplanat que li ha enviat el Sr. Alsius.
Als Srs. Alsius, de Chia i Arabia els ha
enviat alguns exemplars del seu
treball i demana si es podria traduir i
publicar-ho al butlletí de la Societat
catalana d'Excursions. Comenta que
no ha trobat cap ós de ren a Serinyà
i fa referència a la làmina on s'hi han
dibuixat instruments d'ós i pedra de
la cova d'Altamira. Per últim,
pregunta si algú voldria col·laborar
amb ell en les excavacions a Serinyà.

correspondència, Pere
Alsius, Eduard Harlé,
Mr. Gandry, ós, Julian
de Chia, Arabia,
exemplars, treball,
traducció, publicació,
butlletí de la Societat Castellà
catalana d'Excursions,
ren, Serinyà, làmina,
dibuixos, instruments,
pedra, cova, Altamira,
col·laboració,
excavacions

quartilla

Carpeta negra

630

Eduard Harlé

Pere Alsius

?

Bordeus

Carpeta negra

631

Eduard Harlé

Pere Alsius

21/03/1883

Bordeus

Carpeta negra

632

Eduard Harlé

Pere Alsius

04/04/1883

Bordeus

Carpeta negra

633

Eduard Harlé

Pere Alsius

26/04/1883

Bordeus

Quadre de classificació de les etapes
de la prehistòria i de l'edat del ferro
en el qual hi trobem una descripció
de cada etapa i jaciments de França i
a l'estranger de cada període. Aquest
quadre va ser enviat per Mr. Harlé a
Sr. Alsius.

correspondència, Pere
Alsius, Eduard Harlé,
quadre, classificació,
prehistòria, història,
Francès
edat del ferro,
jaciments, França,
estranger

Carta d' Eduard Harlé a Pere Alsius
en la qual li comunica que ha rebut la
correspondència, Pere
capsa d'óssos estan, la majoria, en
Alsius, Eduard Harlé,
bon estat i en descriu alguns d'ells.
capsa, óssos,
També comenta soba la ceràmica
descripció, ceràmica,
trobada en una cova de Camprodon,
cova, Camprodon,
Castellà
sobre un fragment d'asta de cérvol
asta, cérvol,
que el Sr. Alsius ha recollit.
fotografies, casa,
Finalment, li comunica que li envia
Girona, Sant Pere de
tretze fotografies entre les que n'hi
Galligans, estany,
ha d'una casa antiga de Girona, de
Banyoles
Sant Pere de Galligans i l'estany de
Banyoles.
Carta d' Eduard Harlé a Pere Alsius
en la qual descriu els ossos que li ha
correspondència, Pere
enviat el Sr. Alsius i li agraeix els
Alsius, Eduard Harlé,
dibuixos que li ha enviat el Sr. Alsius i
descripció, óssos,
Castellà
comenta les eines que hi són
eines, dibuix,
dibuixades. Per últim, comenta que
Castailhae, clixés,
aviat veurà a Mr. Castailhae i li
traducció, tríptic
demanarà els clixés per publicar la
traducció del seu tríptic.
Carta d' Eduard Harlé a Pere Alsius
en la qual li comunica que li ha
enviat per correu 9 làmines de sílex
amb tranchant abattu procedents de
Les Roches (Sergeac) i els descriu.
També li comenta que en dos mesos
li podrà enviar els clixés de Mr.
Cartailhac i un exemplar del resum
sobre la prehistòria que ha distribuït
aquest senyor en la facultat de
ciències de Toulouse.

correspondència, Pere
Alsius, Eduard Harlé,
làmines, sílex,
tranchant abattu, Les
Roches, Sergeac,
Castellà
clixés, Mr. Cartailhac,
resum, prehistòria,
facultat, ciències,
Toulouse

quartilla

quartilla

quartilla

quartilla

Carpeta negra
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634

635

636

637

Eduard Harlé

Pere Alsius

21/02/1885

??/02/1885

Bordeus

Toulouse

Carta d' Eduard Harlé a Pere Alsius
en la qual li comunica que en el
darrer número del fulletó Les
materiaux hi ha un article sobre el
treball del Sr. Alsius a Serinyà i el
Puig de les ànimes. Hi apareixen
gravats de les puntes mòbils de
Serinyà. També el fa partícip del seu
casament i li proposa que examini les
puntes mòbils que el Sr. Harlé va
trobar a Serinyà quan vingui a
Banyoles. Durant aquesta estada
realitzarà fotos de vistes i retrats
amb el seu aparell fotogràfic.
Finalment, comenta que ha rebut
exemplars de la ressenya sobre
Serinyà feta pel Sr. Alsius.
Esborrany de l'article Serinyà i Caldes
de Malavella de Pere Alsius traduït al
francès i aparegut en el número de
febrer del fulletó Materiaux. En
aquest text es fa un repàs del
descobriment del jaciment de la Bora
Gran d'en Carreras a Serinyà i del
Puig de les Ànimes a Caldes de
Malavella.
Esborrany d'un article titulat Les
Rennes (Cervus Tarandus) el qual
consisteix en un breu repàs de
existència del Ren a Europa durant la
prehistòria i la seva desaparició de
l'Europa Central. Aquest text va
aparèixer a la publicació L'Homme
fossile per H. Le Hon.
Esborrany d'un article en el qual es
descriu la tesis del Sr. Arvigni en la
qual confirma que el Ren només va
existir al nord dels Pirineus i descriu
la cornamenta del ren.

correspondència, Pere
Alsius, Eduard Harlé,
fulletó, Les materiaux,
article, Serinyà, Puig
de les ànimes, gravats,
Castellà
puntes mòbils,
casament, fotos,
visites, retrats, aparell
fotogràfic, exemplars,
ressenya

quartilla

esborrany, article,
Serinyà, Caldes de
Malavella, fulletó,
Materiaux, jaciment,
Bora Gran d'en
Carreras, Puig de les
Ànimes

Francès

quartilla

esborrany, article, Les
Rennes, existència,
Ren, Europa,
prehistòria,
Francès
desaparició, Europa
Central, publicació
Homme fossile, H. Le
Hon

quartilla

esborrany, article,
tesis Sr. Arvigni, ren,
nord, Pirineus,
cornamenta

quartilla

Castellà

Carpeta negra
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638

639

640

641

Pere Alsius

Pere Alsius

Edouard Harlé

Edouard Harlé

Eduard Harlé 25/06/1891

Edouard
Harlé

Pere Alsius

Pere Alsius

30/07/1891

05/08/1891

??

Banyoles

Carta de Pere Alsius a Eduard Harlé
en la qual li comunica que ha rebut
un opuscle del Sr. Harlé sobre les
mandíbules d'un cànid del gènere
Cuon. També li comenta que a les
coves de Serinyà hi va trobar part
d'una mandíbula d'un cànid i
mandíbules de felí. Finalment, explica
que té dos o tres exemplars de sílex,
serres i puntes de fletxes i de dards.

correspondència, Pere
Alsius, Eduard Harlé,
opuscle, mandíbules,
cànid, Cuon, gènere,
Castellà
felí, coves, Serinyà,
exemplars, sílex,
serres, puntes, fletxes,
dards

quartilla

Banyoles

Carta de Pere Alsius a Edouard Harlé
en la qual li comunica que ha vingut
a França a visitar el Mr. Alexis Privat
fabricant de Montolier i li ha donat
una caixeta amb objectes recollits a
Serinyà i descriu aquestes mostres.

correspondència, Pere
Alsius, Eduard Harlé,
França, Alexis Privat,
Castellà
fabricant, Montolier,
caixeta, objectes,
Serinyà, descripció

quartilla

Toulouse

correspondència, Pere
Carta d' Edouard Harlé a Pere Alsius
Alsius, Eduard Harlé,
Castellà
en la qual li descriu els objectes que
objectes, rebuts,
ha rebut el dia 5 d'agost.
descripció

quartilla

?

Carta d' Edouard Harlé a Pere Alsius
en la qual li comunica que ha enviat
a París els óssos que li ha enviat el
Sr. Alsius. També comenta l'interès
d'uns Sílex que el Sr. Harlé va trobar
a Serinyà. També li demana si li pot
recollir i enviar mostres d'una molsa
molt rara als Pirineus que es troba a
Serinyà. Aquesta planta és l'homalia
lusitanica i s'adjunta un dibuix
d'aquesta.

quartilla

correspondència, Pere
Alsius, Eduard Harlé,
París, óssos, sílex,
Serinyà, interès,
Castellà
mostres, molsa,
Pirineus, planta,
homalia lusitanica,
dibuix
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643

644

Edouard Harlé

Edouard Harlé

Edouard Harlé

Pere Alsius

Pere Alsius

Pere Alsius

16/09/1891

14/10/1891

24/08/1893

Toulouse

Carta d' Edouard Harlé a Pere Alsius
en la qual li comunica que ha rebut la
segona capseta d'óssos de Serinyà
(dents de remugants i trossos de
banya) que li ha enviat el Sr. Alsius.
Tot seguit descriu i classifica les
dents de cérvol que ha rebut. També correspondència, Pere
Alsius, Eduard Harlé,
parla dels trossos de banya que ha
rebut dels quals destaca una banya capseta, óssos,
Serinyà, dents,
Castellà
de ren. Les dues hipòtesis que
banyes, cérvol, ren,
explica el Sr. Harlé sobre aquesta
França, excavacions,
presència és que aquesta banya
sílex
podria haver estat portada des de
França o que el Ren hagués arribat a
Serinyà. Per demostrar que el ren
hauria arribat a Serinyà caldria fer-hi
més excavacions. Finalment explica
la poca rellevància dels sílex que va
rebre en la primera caixeta.

quartilla

Toulouse

Carta d' Edouard Harlé a Pere Alsius
en la qual li comunica que rebut una
nova remesa d'óssos i sílex de
Serinyà i li ofereix sílexs musteriens
(de la cova de Placard) en cas que el
Sr. Alsius no en tingui.

correspondència, Pere
Alsius, Eduard Harlé,
óssos, sílexs, Serinyà, Francès
musteriens, cova,
Placard

quartilla

Toulouse

Carta d' Edouard Harlé a Pere Alsius
en la qual li agraeix que li hagi cedit
el tall de banya de ren de Serinyà i li
proposa la manera d'enviar-li aquesta
mostra al Sr. Harlé. També parlen de
l'intercanvi d'un tros de banya d'Isard
de Serinyà per un conjunt de Sílexs.

correspondència, Pere
Alsius, Eduard Harlé,
Francès
banya, ren, Serinyà,
intercanvi, isard, sílexs

quartilla
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Edouard Harlé

Pere Alsius

16/10/1893

Toulouse
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Arttur Osona

Pere Alsius

22/11/1880

París
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Arttur Osona

Pere Alsius

04/02/1881

Barcelona
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Francisco Viñas

Pere Alsius

19/06/1877

Girona

Carta d' Edouard Harlé a Pere Alsius
en la qual li agraeix l'enviament
d'óssos de Serinyà. També li
comunica que li tornarà totes les
correspondència, Pere
mostres d'óssos que li ha enviat el
Alsius, Eduard Harlé,
Sr. Alsius. Aquestes estan en mal
óssos, Serinyà,
estat excepte la núm. 2 que pertany mostres, cèrvid. Dibuix
a un petit cèrvid. Descriu aquesta
peça i hi s'hi adjunta un dibuix
d'aquesta.
Carta d'Arttur Osona a Pere Alsius en
la qual li explica que va anar al
museu de Ginebra i al museu de
correspondència, Pere
Cluny on va comparar la suposada
Alsius, Arttur Osona,
mostra de ren de Serinyà amb
museu, Ginebra,
mostres del museu. Arriba a la
conclusió que la peça podria ser de Cluny, ren, Serinyà,
ren. També explica que ha deixat la professor, Falk
peça de ren de Serinyà al Museu de
Ginebra perquè l'examini el professor
Falk.
Carta d'Arttur Osona a Pere Alsius en
la qual li comunica que el cèlebre Dr.
Vogt i Mr. de Saussure han examinat
correspondència, Pere
el tros de fòssil de ren. Han conclòs
Alsius, Arttur Osona,
que no es pot precisar si l'ós és de
Dr. Vogt, Mr. de
ren o d'un altre animal similar ja que
Saussurre, fòssil, ren,
s'hauria de tenir l'ós complert.
examinar, acord,
També s'ha arribat a l'acord que la
museu, Ginebra,
següent mostra de ren que entri al
cessió
museu de Ginebra li enviaran en
cessió al Sr. Osona i aquest Sr. li
passarà al Sr. Alsius.
Carta de Francisco Viñas a Pere
Alsius en la qual li agraeix que el
correspondència, Pere
consideri capaç de jutjar un article
Alsius, Francisco
del Sr. Alsius. En la carta especifica Viñas, article, estudi,
que li ha impressionat agradablement descripció, època
l'estudi i descripció de l'època
quaternària, província,
quaternària de la província de
Girona
Girona.

Francès

quartilla

català

quartilla

català

quartilla

castellà

quartilla
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Francisco Viñas

Francisco Viñas

Joan Texidor

Pere Alsius

Pere Alsius

Pere Alsius

20/07/1880

02/05/1886

14/12/1867

Girona

Girona

Madrid

Carta de Francisco Viñas a Pere
Alsius en la qual li recomana les
obres de Pictet, D'Arvigni, L'Hou i
Fiquies. D'aquestes, la de Pictet
descriu les varietats de cérvol però ni
en aquesta ni en la de D'Arvigni hi ha
referències al ren. Finalment explica
les diferències entre el ren actual i el
de la prehistòria.
Carta de Francisco Viñas a Pere
Alsius en la qual li comunica que ha
vist una mandíbula d'hipopòtam
d'època quaternària trobat a Sant
Jordi (Desvalls?). També ha tingut a
les seves mans una nansa de coure
que es va trobar amb ceràmica a
Anglès. Descriu aquest objecte, dóna
hipòtesis del seu ús i adjunta
dibuixos d'aquesta peça.

correspondència, Pere
Alsius, Francisco
Viñas, obres, Pictet,
D'Arvigni, L'Hou,
castellà
Fiquies, cérvol, ren,
diferències,
prehistòria, actual

quartilla

correspondència, Pere
Alsius, Francisco
Viñas, mandíbula,
hipopòtam, quaternari,
castellà
Sant Jordi, nansa,
coure, ceràmica,
Anglès, descripció,
hipòtesis, ús, dibuix

quartilla

Carta de Joan Texidor a Pere Alsius
en la qual li comunica que ha pagat
l'import de les entregues que faltaven
correspondència, Pere
de la Història de la Farmàcia i que ho
Alsius, Joan Texidor,
rebrà en la mateixa setmana. També
entregues, Història de
li diu que no ha tingut temps de
la Farmàcia, classificar,
classificar els fòssils que li va regalar
castellà
fòssils, Sr. Sou,
el Sr. Sou ni les plantes perquè ha
plantes, exàmens,
estat ocupat amb els exàmens de
Madrid, Revista de
Madrid. Inclou el catàleg de plantes
Ciencias
que ha inventariat fins ara i comenta
la possibilitat de publicar el catàleg a
la "Revista de Ciencias".

quartilla
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Joan Texidor

Joan Texidor

Pere Alsius

Pere Alsius

09/02/1879

24/03/1879

Barcelona

Barcelona

Carta de Joan Texidor a Pere Alsius
en la qual li comunica que ha rebut
els números de la "Revista de
Gerona". També li explica que l'han
designat per llegir el discurs sobre la
seva ressenya geològica de la
província fent que ara estigui
ordenant les seves ordres i passantles a net. També li diu que farà els
possibles perquè es publiquin articles
nous del Sr. Alsius a la Revista de
Girona i li demana si té noves dades
d'un article que ha vist publicat a la
Renaxensa. Finalment, comenta que
no ha pogut estudiar encara els
sabons.
Carta de Joan Texidor a Pere Alsius
en la qual explica com es va
desenvolupar la lectura del seu
discurs a l'Acadèmia i sobre les
possibilitats de publicar el text sobre
la ressenya geològica de la província.
Tot seguit, fa una descripció del
treball, de com va es va originar
aquest i els treballs que queden per
fer entre els quals hi ha la consulta
de l'arxiu del Govern Civil. Finalment,
li comenta que li interessaria comprar
un exemplar de la Historia de
Banyoles del Sr. Alsius.

correspondència, Pere
Alsius, Joan Texidor,
Revista de Girona,
discurs, ressenya,
castellà
geològica, articles,
Renaxensa, estudi,
sabons

quartilla

correspondència, Pere
Alsius, Joan Texidor,
lectura, discurs,
Acadèmia, publicació,
ressenya geològica de
castellà
la província,
descripció, origen,
treballs, arxiu, Govern
Civil, exemplar,
Historia de Banyoles

quartilla
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Celestino Pujol i
Camps

José Pascual

Luis Torres

Fructuoso Plans

Pere Alsius

Pere Alsius

Pere Alsius

Pere Alsius

08/01/1875

?

09/03/1888

08/05/1879

Girona

?

Barcelona

Barcelona

Carta de Celestino Pujol i Camps a
Pere Alsius en la qual li agraeix que li
correspondència, Pere
vagi explicant les troballes
Alsius, Celestino Pujol i
arqueològiques que es van produint a
Camps, troballes
la comarca de Banyoles. També
arqueològiques,
comenta els darrers fets polítics a
comarca, Banyoles,
Espanya. Tot seguit el felicita per
castellà
fets polítics, Espanya,
haver estat anomenat Corresponent
Corresponent, Real
de la Real Academia de la Historia.
Academia de la
Llavors, li descriu el pes del Sr. Gou
Historia, pes, Sr. Gou,
que ha anat a veure. Finalment, li
Historia de Banyoles
comenta que ha acabat de llegir la
Historia de Banyoles del Sr. Alsius.
Carta de José Pascual a Pere Alsius
en la qual li llista els diferents fòssils
que posseeix en la seva col·lecció
personal procedents de Montagut, de
Julià de Ramis i de Girona (Montjuic).
En la carta inclou l'esbós d'una peça
de ferro trobada a Sant Julià de
Ramis.
Carta de Luis Torres a Pere Alsius en
la qual li comunica que ha parlat amb
l'amic comú Estanislau Vayreda i han
decidit proposar-li al Sr. Alsius
publicar els seus treballs prehistòrics
a la Crònica Científica.
Carta de Fructuoso Plans a Pere
Alsius en la qual li adjunta un
prospecte d'un diari en el qual li
proposa que hi escrigui algun article.

quartilla

correspondència, Pere
Alsius, José Pascual,
fòssils, col·lecció
personal, Montagut,
castellà
Sant Julià de Ramis,
Girona, Montjuic,
esbós, peça, ferro

quartilla

correspondència, Pere
Alsius, Luis Torres,
Estanislau Vayreda,
castellà
publicació, treballs
prehistòrics, Crònica
Científica

quartilla

correspondència, Pere
Alsius, Fructuoso
castellà
Plans, prospecte, diari,
article

quartilla
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Fructuoso Plans

Pere Alsius

28/02/1880

Barcelona
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Fructuoso Plans

Pere Alsius

09/05/1880

Barcelona
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Pere Alsius

Fructuoso
Plans

27/02/1882

Banyoles

Carta de Fructuoso Plans a Pere
Alsius en la qual li comunica que han correspondència, Pere
arribat els objectes que el Sr. Alsius Alsius, Fructuoso
va enviar com a donatiu a l'Academia Plans, objectes,
de las Ciencias i n'hi dóna les gràcies. donatiu, Academia de
castellà
Finalment, li demana que si sap on las Ciencias,
agraïment, Montserrat
podria trobar al Sr. Montserrat
Carrera, li entregarà un exemplar de Carrera, exemplar,
la seva obra perquè li doni al Sr.
obra
Alsius.
Carta de Fructuoso Plans a Pere
Alsius en la qual li pregunta per la
seva salut ja que fa temps que el Sr.
correspondència, Pere
Alsius no li envia cartes. Li reitera
Alsius, Fructuoso
castellà
que té un exemplar de la seva obra a
Plans,
la seva disposició. Li repeteix que
l'Acadèmia ha agraït molt el seu
donatiu.
Carta de Pere Alsius a Fructuoso
Plans en la qual li comunica que la
troballa de fòssils de Ren ha arribat a
França i que va venir expressament
un enginyer francès, Mr. Harlé, per
fer una excavació a Serinyà i
comprovar aquesta troballa. No
obstant, no varen trobar cap fòssil de
banya aplanada ni de molar. Tot
seguit li explica que ha enviat a la
Academia de las Ciencias fòssils de
Cérvol i que Mr. Harlé li va regalar
dos molars de ren trobats a la cova
de Lourdes que posa a disposició del
Sr. Fructuoso Plans per si no en
tenen exemplars als museus de la
Facultat i la Academia de las
Ciencias.

correspondència, Pere
Alsius, Fructuoso
Plans, fòssils, Ren,
França, enginyer
francès, Harlé,
Serinyà, excavació,
castellà
banya aplanada,
molar, Academia de
las Ciencias, Cérvol,
cova, Lourdes, museu,
Facultat
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quartilla

quartilla
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Fructuoso Plans

Pere Alsius

23/05/1882

Barcelona
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Fructuoso Plans

Pere Alsius

31/01/1883

Barcelona
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Fructuoso Plans

Pere Alsius

16/02/1883

Barcelona

Carta de Fructuoso Plans a Pere
correspondència, Pere
Alsius en la qual li manifesta la
Alsius, Fructuoso
satisfacció de la Academia sobre la
Plans, satisfacció,
notícia de les restes de ren i li
Academia de las
demana si li pot enviar dades i
Ciencias, troballa, ren,
castellà
exemplars d'aquesta troballa. Tot
exemplars, article,
seguit li demana si té algun article
Sentido Catolico,
pell Sentido Católico. Finalment, li
Montserrat Carrera,
comenta que el Sr. Montserrat
pitjor, alumne,
Carrera és el pitjor alumne de
ciències
ciències que ha tingut.
Carta de Fructuoso Plans a Pere
Alsius en la qual li comunica que ha
correspondència, Pere
aparegut un article anomenat La
Alsius, Fructuoso
Grote de Serinya en las Memorias de
Plans, article, La Grote
la Academia on es parla del Sr.
de Serinya, Memorias
castellà
Alsius. En el text es dóna com a
de la Academia, ren,
probable l'existència del Ren en
coral vermell, Illes
aquesta zona. També li demana si li
Medes, mol·luscs,
pot enviar exemplars de coral vermell
estany, Banyoles
de les Illes Medes i de certs mol·luscs
de l'estany de Banyoles.
Carta de Fructuoso Plans a Pere
Alsius en la qual es parla del fulletó
de Mr. Harlé i de les notícies sobre el
ren que el Sr. Alsius li havia explicat
en una carta anterior. També li
demana si li pot enviar exemplars de
coral i closques per la seva col·lecció
i li comenta que mostrarà els treballs
del Sr. Alsius a l'Acadèmia i li agraeix
els objectes prehistòrics que el Sr.
Alsius enviarà a l'Acadèmia.

correspondència, Pere
Alsius, Fructuoso
Plans, fulletó, Mr.
castellà
Harlé, ren, coral,
closques, col·lecció,
treballs, Acadèmia,
objectes prehistòrics
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665

666

667

668

Fructuoso Plans

Ramon Arabia i
Solanas

Mariano Coll

Fructuso Plans

Fructuoso Plans

Pere Alsius

Pere Alsius

Pere Alsius

Pere Alsius

Pere Alsius

28/11/1884

?

05/11/1868

19/05/1879

10/06/1879

Barcelona

?

Calella

Barcelona

Barcelona

Carta de Fructuoso Plans a Pere
Alsius en la qual li comenta que ha
estat malalt impossibilitant-lo
d'escriure cartes. Un cop recuperat,
reprèn l'escriptura de cartes amb els
seus amics. També li comenta si pot
intercedir amb el Rector de la
Universitat perquè nomeni mestre
interí de Torroella de Montgrí a
Narciso Gou.
Carta de Ramon Arabia i Solanas a
Pere Alsius en la qual li envia una
factura i compte oblidats i li demana
que deixi d'enviar algun seu treball a
l'Associació.
Carta de Mariano Coll a Pere Alsius
en la qual li comunica que la seva
dona (tia de Pere Alsius) ha mort el
mateix dia a les 4 de la matinada
després d'una llarga malaltia.
Carta de Sr. Plans a Pere Alsius en la
qual li desitja que es recuperi de la
malaltia que pateix el Sr. Alsius.
També li comenta que és del seu
agrat l'opinió del Sr. Alsius sobre
Sentido catolico i li proposa que
col·labori amb aquest diari enviant
algun treball seu. Finalment, li
comenta que ha estat proposat com
acadèmic corresponsal de la Reial
Acadèmia de Ciencies Naturals
Carta de Fructuoso Plans a Pere
Alsius en la qual li agraeix que hagi
enviat un treball per la seva revista,
dóna la seva opinió sobre el text i li
comenta que ha modificat el text
d'un paràgraf. Finalment, li comenta
que li regalarà dos obres seva.

correspondència, Pere
Alsius, Fructuoso
Plans, malalt,
intercessió, rector,
castellà
Universitat, mestre
interí, Torroella de
Montgrí, Narciso Gou

quartilla

correspondència, Pere
Alsius, Ramon Arabia i
català
Solanas, factura,
compte, treball
Associació

targeta

correspondència, Pere
Alsius, Mariano Coll,
castellà
mort, dona, tia,
matinada, malaltia

Quartilla

correspondència, Pere
Alsius, Fructuoso
Plans, recuperació,
malaltia, opinió,
Sentido Catolico, diari,
castellà
col·laboració, treball,
proposta, acadèmic
corresponsal, Reial
Acadèmia de Ciencies
Naturals

Quartilla

correspondència, Pere
Alsius, Fructuoso
Plans, treball, revista,
castellà
opinió, text,
modificació, regal,
obres
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671

Juan Vilanova

Joan Planas i
Feliu

Pere Alsius

Pere Alsius

Delegació d'ordre Pere Alsius
públic
Ricart

23/01/1885

24/01/1881

12/01/1939

Madrid

Carta de Juan Vilanova a Pere Alsius
en la qual li envia el llibre sobre els
Congressos que acaba de publicar.
També li comenta que ha rebut la
notícia que s'ha publicat a Olot una
memòria descriptiva de les troballes
que s'han fet allà i li demana si li en
pot fer arribar un exemplar que li
serà molt útil per la redacció de la
seva obra Protohistòria ibèrica.
Segons un seu deixeble, el Sr. Delás,
s'ha de demanar el llibre a un tal
senyor Saderra o al farmacèutic
Bolós.

correspondència, Pere
Alsius, Juan Vilanova,
llibre, congressos,
publicació, notícia,
Olot, memòria
castellà
descriptiva, troballes,
exemplar,
Protohistòria ibèrica,
Delás, Saderra,
farmacèutic, Bolós

Quartilla

Girona

Carta de Joan Planas i Feliu a Pere
Alsius en la qual elogia la feina i
persona del Sr. Alsius. També li dóna
la notícia que s'ha creat un diari
catalanista del qual el Sr. Planas n'és
el director i li demana si pot enviar
un treball seu. El Sr. Joseph Franquet
i Serra escriu una postdata on
demana al Sr. Alsius que doni a
conèixer el setmanari entre els seus
coneguts. S'inclou una transcripció
de la carta feta per Josep A. Sonyer.

correspondència, Pere
Alsius, Joan Planas i
Feliu, elogi, feina,
diari, catalanista,
director, Joseph
català
Franquet i Serra,
setmanari, coneguts,
transcripció, Josep A.
Sunyer

Quartilla

Girona

Carta de la Delegació d'ordre públic a
Pere Alsius en la qual se li comunica
que no s'ha pagat la totalitat d'una
multa de 10.000 pessetes i que si no
es paga en 15 dies, es procedirà per
via judicial.

correspondència, Pere
Alsius i Ricart,
Delegació d'ordre
català
públic, multa,
pagament, via judicial

Quartilla
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Capsa taronja

673

Capsa taronja

674

Capsa taronja

675

Capsa taronja

676

Capsa taronja

677

Mariano Coll

Pere Alsius

06/12/1868

Calella

Carta de Mariano Coll a Pere Alsius
en la qual li pregunta per la seva
salut i la de la seva esposa i, com
que el Sr. Alsius no li ha notificat que
ha donat la notícia de la mort de
l'esposa de Mariano Coll a la seva
esposa Joana, li comunica que ha
acordat amb el mossèn que l'enterro
serà el 17 de desembre.

correspondència, Pere
Alsius, Mariano Coll,
català
salut, esposa, mort,
mossèn, enterro

Llibreta amb instruccions per realitzar llibreta, instruccions,
diferents experiments de química.
experiments, química
Llibreta amb diferents anotacions
entre les que destaquen llistats
comptables, inventaris de troballes
arqueològiques a la cova de Serinyà
Bora Gran d'en Carreras i un dietari
sobre una epidèmia de còlera
ocorreguda a Banyoles en un any
indeterminat.
Llibreta on hi trobem una carta al
director de la Renaixensa datada del
20/01/1874 en la qual Pere Alsius
explica les seves vivències durant el
seu captiveri en la tercera guerra
carlina a la Vall d'Hostoles. A més, hi
trobem un recull bibliogràfic de la
biblioteca central i del Centre
Excursionista de Catalunya. També hi
trobem sinopsis d'alguns llibres
d'aquest recull i d'alguns articles de
la Renaixensa.
Llibreta amb receptes mèdiques
artesanals.

Quartilla

castellà

llibreta

llibreta, anotacions,
llistats, comptables,
inventari, troballes
arqueològiques, Bora
castellà
Gran d'en Carreras,
cova, Serinyà, dietari,
epidèmia, còlera,
Banyoles

llibreta

llibreta, carta, director,
Renaixensa, Pere
Alsius, captiveri,
guerra carlina, Vall
d'Hostoles, recull
castellà
bibliogràfic, Biblioteca
central, Centre
Excursionista de
Catalunya, sinopsis,
llibres, articles

llibreta

llibreta, receptes
mèdiques, artesanals
llibreta, notes
Llibreta amb diferents notes
comptables,
comptables, experiments químics i
experiments químics,
transcripcions epigràfiques. També hi transcripcions
epigràfiques, dibuix,
trobem un dibuix d'una papallona.
papallona

castellà

llibreta

castellà

llibreta

Capsa taronja

Llibreta amb un recull dels incendis i
actuacions dels bombers a Banyoles
entre 1890 i 1893. També hi trobem
diversos llistats i les fórmules
mèdiques elaborades per diferents
habitants de Banyoles.

678

Capsa taronja

679

Capsa blanca

680

Llibreta titulada Coneixements útils
elaborat per M. Malagelada. En
aquesta obra hi trobem diferents
instruccions per solucionar problemes
quotidians.
10 diapositives i negatius sobre
diferents angles de la mandíbula de
Banyoles elaborades per Xavier
Butinyà.
Carta de Pere Alsius a la Vda. de J.
Dausà Palau en la qual es parla del
cens que li presta Don Francisco de
Turon i que no es paga des de 1907.
També s'expliquen el cens que
Dolores Payet Bisba prestava a N.
Fina de Banyoles i el cens que li
presta José Feliu Camós a Pere
Alsius.

llibreta, recull,
incendis, actuacions,
bombers, Banyoles,
llistats, fórmules
mèdiques, habitants

castellà

llibreta

llibreta, coneixements
útils. M. Malagelada,
castellà
instruccions,
problemes quotidians

llibreta

diapositives, negatius,
mandíbula, Banyoles,
Xavier Butinyà

diapositiva

correspondència, Pere
Alsius, Vda. De J.
Dausà Palau, cens,
Francisco de Turon,
castellà
retard, Dolores Payet
Bisba, N. Fina,
Banyoles, José Feliu
Camós

quartilla

Carpeta vermella
ratllada

681

Pere Alsius

Vda. de J.
Dausà Palau

14/12/1915

Banyoles

Carpeta vermella
ratllada

682

Mariano Coll

Pere Alsius

17/07/1868

Calella

Carta de Mariano Coll a Pere Alsius
en la qual li especifica els llegats a
favor de la seva neboda Joana.

correspondència, Pere
Alsius, Mariano Coll,
castellà
llegats, neboda, Joana

quartilla

Sant Jordi
Desvalls

Carta de Joaquin Duran a Pere Alsius
en la qual li comunica que està
buscant els documents que li
demana. A casa seva només ha
trobat un inventari d'una casa i tres
finques. No s'han trobat censos ni
càrrecs al registre de la propietat.

correspondència, Pere
Alsius, Joaquin Duran,
documents, inventari,
castellà
casa, finques, censos,
càrrecs, registre de la
propietat

quartilla

Fulla de calendari del 28 de setembre
de 1938 en la qual es recorda la
figura de Pere Alsius i Torrent. En el
revers, hi trobem una poesia titulada
Tornem al camí de A. Julia Pous.

correspondència, Pere
Alsius, calendari,
català
poesia, Tornem al
camí, A. Julia Pous

quartilla

Carpeta vermella
ratllada

Carpeta vermella
ratllada

683

684

Joaquin Duran

Pere Alsius

06/12/1911

1937

Carpeta vermella
ratllada

685

Llibre 10-14

686

Llibre 10-14

687

01/09/1907 30/09/1907

Q.S.M.B.

?

Llibre 10-14

688

?

Llibre 10-14

689

?

Llibre 10-14

690

?

Llibre 10-14

691

?

Llibre 16

692

?

Llibre 16

693

?

Llibre 16

694

?

Banyoles

Circular en la qual s'explica que s'ha
creat el Sindicat Agrícol de Banyolas
del qual Josep Alsius n'era el
secretari en el moment de la seva
creació.
Retall d'un anunci sobre el producte
"Saca-líquido Perfecto"

correspondència, Pere
Alsius, Sindicat Agrícol
català
de Banyolas, Josep
Alsius, secretari

quartilla

anunci, producte, Sacacastellà
liquido perfecto

foli

Esborrany de carta en la qual
Q.S.M.B. (s'en desconeix la identitat)
demana el recolzament al receptor
per la seva candidatura a les
eleccions provincials del partit judicial
de Girona. Aquesta candidatura està
en coalició electoral amb els Srs.
Agustí Riera i Josep Mª Vilahur.

esborrany,
correspondència,
Q.S.M.B., candidatura,
recolzament, eleccions
castellà
provincials del partit
judicial, Girona,
coalició, Agustí Riera,
Josep Mª Vilahur

quartilla

Nota manuscrita en la qual s'explica
que el topònim Guialbes podria venir
d'Aquisalbis. Aigües clares,
transparent, blanques
Dibuix d'una àmfora
Nota on s'explica l'origen de la
paraula Cucugcag trobada en un
epígraf de la Cadavall d'Usall.
Escrit manuscrit on es recullen els
diferents topònims referents a Roca i
Petra amb les variants alta o lada
(ample). Es fa referència a l'obra
Origenes de Balari. En el dors del
document, hi trobem una nota
dirigida a l'ajuntament en la qual
explica que ha comprat una estufa.
Fotografia d'un fòssil. S'en desconeix
la tipologia.
Fotografia d'un reliquiari.
Imatge de Banyoles on es pot veure
en primer pla l'església de Santa
Maria dels Turers i, al fons, es pot
veure part del monestir de Sant
Esteve.

nota, topònim,
Guialbes, aquisalbis,
castellà
aigües, clares,
transparent, blanques
dibuix, àmfora
castellà
nota, cucugcag,
català
epígraf, Cadavall, Usall

escrit, manuscrit,
topònims, Roca, Petra,
alta, lada, Origens,
castellà
Balari, ajuntament,
estufa

fotografia, fòssil

castellà

fotografia, reliquiari

castellà

fotografia, Banyoles,
Santa Maria dels
Turers, Monestir de
Sant Esteve

Postal on hi trobem un quadre de
Jesucrist beneint a una santa. Podria
ser Maria Magdalena.
Fotografia d'un pergamí medieval
amb lletra gòtica que inclou dos
segells.

Llibre 16

695

?

Llibre 16

696

?

Llibre 40, pàg 55

697

Llibre 40, pàg 71

698

Llibre 40, pàg 90

699

Llibre 47

700

Llibre 47

701

Llibre 58

702

12/12/1898

Girona

Llibre 58

703

25/06/1849

Banyoles

Llibre 58

704

31/05/1851

Llibre 65

705

Recepta per elaborar l'elixir de Garús

Llibre 102

706

Fotografia de la paret lateral de
l'esquerra de l'altar de Santa Maria
dels Turers de Banyoles.

Juan Barba

Pere Alsius

24/08/1896

Juan Barba

Pere Alsius

24/08/1896

fotografia, Jesucrist,
benedicció, santa

fotografia, pergamí,
medieval, lletra,
gòtica, segells
nota, llistat,
Nota del llistat de medicaments que
medicaments, Teuha,
Teuha? Al Turers deu a la farmàcia
Turers, farmàcia,
Alsius
Alsius
Nota sobre les remeses de flor de
nota, remeses, flor,
taronger dolç a Pere Alsius entre
taronger dolç, Pere
març i agost de 1883.
Alsius, març, agost
Rebut de Juan Barba a Pere Alsius en Rebut, Juan Barba,
el qual demana que li doni al
Pere Alsius, portador,
portador una onza o mitja d'arsènic o onza, arsènic, verí,
altre verí per exterminar ratolins i
exterminar, ratolins,
talps.
talps
Full mecanografiat en el qual trobem
elaboració, iodoform,
el procediment d'elaboració del
hidrat de terpina
iodoform i de l'hidrat de terpina.
Full mecanografiat en el qual trobem
elaboració, manganat
el procediment d'elaboració del
potàssic, permanganat
manganat i del permanganat
potàssic
potàssic.
Bases del reglament del col·legi dels bases, reglament,
farmacèutics de la província de
col·legi, farmacèutics, castellà
Girona
província, Girona
Recepta d'emplastre de cicuta i
recepta, emplastre,
amoníac
cicuta, amoníac
Recepta d'emplastre de cicuta amb
goma i amoníac

recepta, emplastre,
cicuta, goma, amoníac
recepta, elaboració,
elixir, garús
fotografia, paret
lateral, altar, Santa
Maria dels Turers,
Banyoles

quartilla

Llibre 102

707

Llibre 102

708

Llibreta 709

Fotografia de la paret lateral de
fotografia, paret
l'esquerra de l'altar de Santa Maria
lateral, altar, Santa
dels Turers de Banyoles. En la imatge Maria dels Turers,
també es veuen dos finestrals sense Banyoles, finestrals,
vitralls.
vitralls
Vista centrada i una mica elevada de fotografia, altar, Santa
l'altar de Santa Maria dels Turers de Maria dels Turers,
Banyoles.
Banyoles

709

Llibreta titulada Cuaderno para uso
de Antonio Alsius y Ricart que recull
fotografies, dibuixos i retalls de diaris
sobre Banyoles i les troballes
arqueològiques de Serinyà.

llibreta, Cuaderno para
uso, Antonio Alsius y
Ricart, fotografies,
dibuixos, retalls, diaris,
Banyoles, troballes
arqueològiques,
Serinyà

710

Retall del diari Le Correspondant
médical en el qual hi trobem part
d'un article on es descriuen dues
peces anatomo-patològiques
trobades en el dolmen d' Aumède
(Lozère) fet pel Dr. Ledouble i un
altre sobre el tractament de Sífilis fet
pel professor Fournier.

retall, diari, Le
Correspondant
médical, article, peces,
anatomo-patològiques,
castellà
dolmen, Aumède,
Lozère, Dr. Ledouble,
Tractament de Sífilis,
professor, Fournier

711

Dibuix de les dues cares d'una
moneda en la qual hi trobem un
escut i la inscripció Princip […]
Catalonia.

dibuix, cares, moneda,
escut, inscripció,
Princip Catalonia

712

Dibuix en paper ceba de diferents
eines lítiques, prehistòriques

dibuix, paper, ceba,
eines lítiques,
prehistòria

713

714
715

Pedro Arpa

?

1898

Cornellà del
Terri

Carta de l'alcalde de Cornellà del
Terri en la qual nomena al receptor
com a tallador d'una creu (de la qual
se n'adjunta un dibuix i les mesures
que ha de medir).
Dibuix i mesures d'una creu.
Fotografia de l'altar d'una església on
hi podem veure un sarcòfag molt
elaborat tallat en pedra.

carta, alcalde, Cornellà
del Terri, tallador,
castellà
creu, dibuix. Mesures
dibuix, mesures, creu
dibuix, mesures, creu

foli

716
717

Dibuix de les dues cares d'una
moneda.
Dibuix de les dues cares d'una
moneda.

dibuix, cares, moneda
dibuix, cares, moneda

718

Nota manuscrita en la qual hi trobem
el text següent : Literato antiguatats Pablo Tapié c Marce nº
26 Barcelona.

719

Postal en la qual hi trobem una vista
postal, vista parcial,
parcial de Girona on hi destaquen la
Girona, catedral,
catedral de Girona i l'església de Sant
església, Sant Fèlix
Fèlix. N'hi han dues còpies.

720

721

722
723
724

nota, manuscrita, text,
Literato - antiguatats,
Pablo Tapié, Marce,
Barcelona

postal, vista parcial,
Postal amb una vista parcial del
claustre, Sant
claustre de Sant Domènec de Girona
Domènec, Girona
Postal en la qual hi podem veure
postal, treballadors,
diferents treballadors de la indústria
indústria, taps, suro,
de taps de suro apilant els taps per
sacs
posar-los en sacs.
Fotografia d'una creu del terme
fotografia, creu del
posada en una vora d'un camp.
terme, camp
dibuix, tombes
Dibuix de diferents tombes ibèriques
ibèriques, Lió,
trobades a Lió (Banyoles).
Banyoles
Fotografia d'un escut o segell de
fotografia, escut,
pedra.
segell, pedra

725

Fotografia d'una mare de Déu tallada
fotografia, mare de
en fusta. Podria ser la de Cors pel
Déu, fusta, Cors
text que trobem darrera la fotografia.

726

Fotografia de tres fòssils.

727

Fotografia en la qual hi trobem en el
centre un home sobre un pont estret. fotografia, fòssils
A primer pla hi trobem un riu.

728

Fotografia de quatre instruments de
sílex trobades a Serinyà.

729

fotografia, fòssils

fotografia,
instruments, sílex,
Serinyà
Fotografia de dos fòssils que podrien fotografia, fòssils,
ser seccions de banya.
seccions, banya

Fotografia de dos fòssils de forma i
tamany semblants
Fotografia d'una eina lítica de sílex.
Es troba en un sobre titulat
Fotografies Col·lecció.
Fotografia d'una punta de dard fòssil.
Es troba en un sobre titulat
Fotografies Col·lecció.
Fotografia de dues banyes fòssils. Es
troba en un sobre titulat Fotografies
Col·lecció.
Diferents fotografies d'eines lítiques
de sílex trobades a Serinyà. Es troba
en un sobre titulat Fotografies
Col·lecció.
Postal amb una vista lateral d'una
mandíbula fòssil d'un mamífer
carnívor. Es troba en un sobre titulat
Fotografies Col·lecció.
Postal amb diferents eines lítiques i
d'ós exposades. Es troba en un sobre
titulat Fotografies Col·lecció.
Postal amb diferents eines lítiques
exposades. Es troba en un sobre
titulat Fotografies Col·lecció.
Dibuix d'un queixal de cérvol o ren
trobat a la Bora gran d'en Carreras
de Serinyà. Es troba en un sobre
titulat Fotografies Col·lecció.
Dibuix d'un queixal d'hipopòtam
trobat a la casa Bach Esteve del Pla
d'Usall. Es troba en un sobre titulat
Fotografies Col·lecció.

fotografia, fòssils,
forma, tamany

740

Dibuix del perfil de la Cova Gran d'en
Carreras de Serinyà amb especial
atenció a la composició geològica de
la cova. Es troba en un sobre titulat
Fotografies Col·lecció.

dibuix, perfil, Cova
Gran d'en Carreras,
Serinyà, composició
geològica, cova,
col·lecció

741

Fotografia amb diferents eines
lítiques exposades.

fotografia, eines
lítiques, exposició

730
731

732

733

734

735

736

737

738

739

fotografia, eina lítica,
col·lecció, sílex
fotografia, punta,
dard, col·lecció
fotografia, banyes,
fòssil, col·lecció
fotografia, eines
lítiques, sílex, Serinyà,
col·lecció
postal, mandíbula,
fòssil, mamífer,
carnívor, col·lecció
postal, eines, lítiques,
ós, exposició,
col·lecció
postal, eines, lítiques,
exposició, col·lecció
dibuix, queixal, cérvol,
ren, Bora gran d'en
Carreras, Serinyà,
col·lecció
dibuix, queixal,
hipopòtam, casa Bach
Esteve, Pla d'Usall,
col·lecció

742

743

744
745

746

747

748

749

Fotografia amb diferents puntes
fòssils exposades.

fotografia, puntes,
fòssil, exposició
fotografia, lateral,
Vista lateral d'una mandíbula superior
mandíbula, superior,
i una d'inferior d'un mamífer
inferior, mamífer,
carnívor.
carnívor
Fotografia de dos óssos fòssils.
Dibuix d'un punyal de baioneta. Al
dors, hi trobem esborranys d'aquest
punyal.
Dibuix de dos segells del monestir de
Sant Esteve de Banyoles on hi
apareixen la Mare de Déu i la figura
d'un home que podria ser Sant Benet
o Sant Martirià.
Vista parcial d'una habitació on hi
podem veure una figura d'una Mare
de Déu sobre una taula al centre de
la imatge. En el dors de la fotografia
hi trobem escrit "Cornellà".

fotografia, óssos, fòssil
dibuix, punyal,
baioneta, esborrany
dibuix, segells,
monestir, Sant Esteve,
Banyoles, Mare de
Déu, Sant Martirià,
Sant Benet
fotografia, habitació,
figura, Mare de Déu,
taula, dors, Cornellà
del Terri

Fotografia de l'altar d'una església.
fotografia, altar,
En el dors de la fotografia hi trobem
església, dors, Cornellà
l'escrit "Cornellà". La imatge està
del Terri, deteriorat
parcialment deteriorada.
fotografia, altar,
Fotografia de l'altar de l'església de
església, Sant Pere,
Sant Pere de Besalú.
Besalú

750

Vista parcial del paratge de les
fotografia, paratge,
Estunes a Porqueres. A la part
Estunes, Porqueres,
esquerra de la fotografia, hi podem
home, roques
veure un home observant les roques.

751

Vista d'una creu esculpida en una
paret de pedra.

fotografia, creu, pedra

752

Vista de les ruïnes de la Col·legiata
de Santa Maria de Besalú.

fotografia, ruïnes,
col·legiata, Santa
Maria, Besalú

753

Vista exterior de l'absis de l'església
de Borgonyà. A la part inferior de la
imatge, hi podem veure un mossèn
recolzat en un mur del temple.

754

Fotografia on es poden veure una
creu, bastons, ostiaris, una patena i
un incensiari conservats a l'església
de Sant Andreu de Serinyà.

755

756

757

758

Fotografia on es pot veure la creu
conservada a l'església de Sant
Andreu de Serinyà.
Imatge de la portalada d'entrada de
la parròquia de Besalú. La porta de
fusta està tancada.
Vista parcial d'una paret de pedra
exterior de l'església de Sant Andreu
de Serinyà.
Detall de dues columnes de la
col·legiata de Santa Maria de Besalú
en ruïnes.

fotografia, església,
Borgonyà, mossèn
fotografia, creu,
bastons, ostiaris,
patena, incensiari,
església, Sant Andreu,
Serinyà
fotografia, creu,
església, Sant Andreu,
Serinyà
imatge, portalada,
entrada, parròquia,
Besalú, porta
fotografia, paret,
pedra, església, Sant
Andreu, Serinyà
fotografia, columnes,
col·legiata, Santa
Maria, Besalú, ruïnes
fotografia, portalada,
col·legiata, Santa
Maria, Besalú, ruïnes

759

Vista de la portalada de la col·legiata
de Santa Maria de Besalú en ruïnes.

760

Detall de la imatge d'una crucifixió
esculpida a la doella del portal de la
parròquia de Cors.

fotografia, crucifixió,
esculpit, doella, portal,
parròquia, Cors

Dibuix d'una imatge de Sant Medir a
Barcelona.
Fotografia d'una estàtua d'una Mare
de Déu.

dibuix, imatge, Sant
Medir, Barcelona
fotografia, estàtua,
Mare de Déu
publicitat, botiga,
fotografia, Amadeo
Mauri, Girona

761
762
763

Publicitat de la botiga de fotografia
d'Amadeo Mauri ubicada a Girona.

764

Dibuix de la figura crucificada de la
doella de la parròquia de Cors.

765

fotografia, nen,
Imatge d'un nen mudat al costat d'un
mudat, reclinatori,
reclinatori i una imatge de Crist.
Crist

dibuix, crucificació,
doella, parròquia, Cors

Llibre 108

766

Juan Cardelús

Llibre 108

767

Pere Alsius

Llibre 108

Llibre 108

768

769

Llibre 108

770

Llibre 108

771

Llibre 108

772

José Simon

Pere Alsius

Pere Alsius

02/07/1888

Olot

correspondència,
Carta de la farmàcia Cardelús a Pere
farmàcia, Cardelús,
Alsius en la qual li demana si li pot
Olot, Juan Cardelús,
castellà
enviar una bombona d'aigua cyahar?
Pere Alsius, bombona,
triple per agència.
aigua, cyahar, agència

06/03/1890

Banyoles

Resum dels medicaments
subministrats als malalts del
montepio de Cornellà de Terri.

resum, medicaments,
malalts, montepio,
Cornellà de Terri

castellà

quartilla

Banyoles

Carta de José Simon a Pere Alsius en
la qual li remet el conflicte entre els
germans Pedro Rigau i Antonio Rigau
pel deute d'una màquina de cosir i
material de cosir perquè el Sr. Alsius
arbitri el conflicte.

correspondència, José
Simon, Pere Alsius,
conflicte, germans,
Pedro Rigau, Antonio castellà
Rigau, deute, màquina
de cosir, material de
cosir, àrbitre

quartilla

Banyoles

Carta de Pere Alsius a Paula Casellas
de mont en la qual li comunica
l'import de les medicines que es van
subministrar a la família Casellas de
mont entre el 10 d'octubre al 18 de
novembre d'aquell any.

correspondència, Pere
Alsius, Paula Casellas
castellà
de mont, import,
medicines, família

quartilla

Pere Alsius

Paula Casellas
22/12/1891
de mont

Esteban Cardelús Pere Alsius

07/02/1890

Olot

1890

Banyoles

31/12/1898

Banyoles

correspondència,
Carta d'Esteve Cardelús a Pere Alsius
Esteve Cardelú, Pere
en la qual li demana que li
castellà
Alsius, subministrar.
subministri Aigua de Roses.
Aigua de Roses
llistat, medicaments.
Llistat de medicaments enviats al
Montepio de Sant Roc, castellà
montepio de Sant Roc de Serinyà
Serinyà
Rebut de Pere Alsius a José Torrent
en el qual notifica que ha rebut 104
pessetes per medicaments de la seva
sogre. Aquesta senyora era vídua de
A. Privat.

rebut, Pere Alsius,
José Torrent,
medicaments, sogre,
vídua, A. Privat

castellà

quartilla

quartilla

quartilla

quartilla

Llibre 108

Llibre 108

773

774

31/07/1901

Pere Alsius

Vicente
Jaumeandreu

Llibre 124

775

01/11/1870

Llibre 124

776

?

Llibre 124

777

1809

Llibre 124

778

1786

Llibre 124

779

1794 - 1835

Llibre 124

780

22/03/1772

Banyoles

Nota de Pere Alsius en la qual
s'especifica l'import de les medicines
subministrades a la família de Jose
Frigola de Vilavenut des de 1898 a
1901.

nota, Pere Alsius,
import, medicines,
família, Jose Frigola,
Vilavenut

castellà

quartilla

Banyoles

Resum dels medicaments
subministrats als malalts del
montepio de Cornellà de Terri entre
gener i febrer de 1890.

resum, medicaments,
malalts, montepio,
Cornellà de Terri,
gener, febrer

castellà

quartilla

Banyoles

Rebut del pagament de 3 pessetes i rebut, pagament,
contribució territorial,
80 cèntims com a contribució
territorial de Miguel Fina. Està firmat Miguel Fina, delegat,
pel delegat de la Contribució del Banc Banc d'Espanya,
d'Espanya, Vicente Jaumeandreu.
Vicente Jaumeandreu

castellà

quartilla

català

quartilla

català

quartilla

establiments, vilatans,
català
poble, Sant Jordi

quartilla

Còpia de rebut de censos de
còpia, rebut, censos,
diferents persones del poble de Sant
Sant Jordi
Jordi.
Llibreta titulada "Llibreta de rebuts i
censos del monestir de comensament llibreta, rebuts,
lo any 1809" on hi trobem els rebuts censos, monestir,
dels censos entregats per la família 1809, 1865, família
Fina i Alsius, majoritàriament, entre Fina i Alsius
1809 i 1865.
Llistat d'establiments fets entre
vilatans del poble de Sant Jordi.

Llistat d'establiments i vendes de
establiments, vendes,
català
terres entre 1794 i 1835.
terres
Còpia del rebut de les pensions dels
rebut, pensions,
censals dels bens que va comprar
censals, bens,
Josep Fina i que rebé aquest senyor i
comprar, Josep Fina, català
després la seva viuda, Geronima
vídua, Geronima Fina,
Fina, i el seu fill, Esteve Fina, entre
fill, Esteve Fina
1772 i 1832.

quartilla

quartilla

Llibre 124

Llibre 124

781

782

Llibre 124

783

Llibre 124

784

Llibre 124

785

Llibre 124

786

Miquel Alsius i
Fina

Manuel Vila

Joan
Marti(March?)

28/06/1839

08/07/1862

Banyoles

Correspondència de Miquel Alsius i
correspondència,
Fina a Manuel Vila en la qual es fa
Miquel Alsius i Fina,
referència al censal que paga Miquel
Manuel Vila, censal,
Alsius a Martirià Pagès i Bratlla per la
Martirià Pagès i Bratlla, català
compra d'una casa de Pau i Pere
compra, casa, Pau
Serratosa que feu Josep Fina el 1768.
Serratosa, Pere
En el mateix full, hi trobem transcrita
Serratosa
la carta de resposta de Manuel Vila.

quartilla

Viladasens

Còpia d'un rebut de Joan Marti(
March?) en el qual manifesta que ha rebut, Joan Martí,
rebut 87 rals i 34 cèntims de Joaquim Joaquim Basanoja,
Basanoja de Sant Jordi. En el dors, hi Sant Jordi, llistat,
trobem un llistat de censos rebuts de censos
diferents persones.

castellà

quartilla

transcripció, entrades,
capbreus, Viladasens,
castellà
localització, peces de
terra, casa

quartilla

llistat, censos, pagats,
català
1882

quartilla

Viladasens

Francisca Ribas

Josep
Rovireta

03/04/1853

14/03/1787

Transcripció de diferents entrades de
capbreus de Viladasens on hi trobem
la localització de cinc peces de terra i
d'una casa entre els anys 1823 i
1854.
Llistat de censos pagats per diferents
persones l'any 1882.

Girona

Correspondència de Francisca Ribas correspondència,
a Josep Rovireta en la qual es parla Francisca Ribas, Josep castellà
d'un censal que se li deu al receptor. Rovireta, censal

quartilla

Banyoles

Escrit oficial en el qual Josep Fina fa
saber que l'abat del monestir va
establir una peça de terra a diferents
persones per construir-hi una casa,
un hort i un carreró entre els quals
s'hi troba Josep Fina. L'ajuntament
no permet construir el carreró per
inútil i perjudicial i s'informa que hi
ha hagut un llarg plet entre el
monestir i l'ajuntament per la
construcció d'aquest.

quartilla

escrit, oficial, Josep
Fina, abat, monestir
de Banyoles, peça de
terra, construcció,
casa, hort, carreró,
Ajuntament, plet

castellà

18/03/1883

Sant Jordi
Descalls

Molinet

01/02/1883

Sant Jordi
Desvalls

Molinet

01/02/1883

Banyoles

Llibre 124

787

Llibre 124

788

Llibre 124

789

Llibre 124

790

Llibre 124

791

Pere Alsius

Llibre 124

792

Pere Juncà i
Mirambell i
Josepa Frigola i
Mirambell

Llibre 124

793

Pere Alsius

Llibre 124

794

Llibre 124

795

1832 - 1846

Joan Julià

13/12/1814

Banyoles

01/01/1857

Banyoles

Miguel
Cabanellas

Banyoles

Banyoles
Vicens Oliveras y
Esteva Fina
Casas

06/06/1838

Cellent

rebut, Joan Julià, Feliu
Mas, pessetes,
català
cèntims, pagament,
desfés, Olives
Rebut del pagament de 16 cèntims rebut, pagament,
com a impost de la sal de Pere
impost. Sal, Pere
castellà
Alsius. Està firmat pel recaptador
Alsius, recaptador,
Molinet.
Molinet
Rebut del pagament d'1 pesseta i 63 rebut, pagament,
cèntims com a contribució territorial contribució territorial,
castellà
de Pere Alsius. Està firmat pel
Pere Alsius, Molinet,
delegat de la recaptació Molinet.
delegat de recaptació
Diferents documents sobre una
demanda que feu Miguel Riera contra
rebut, pagament,
la senyora Narcisa i Miquel Alsius i
contribució territorial, castellàFina sobre una quantitat econòmica
Pere Alsius, Molinet,
català
que presumptament li devia el pare
delegat de recaptació
de Miquel Alsius, Esteve Alsius, a
Miguel Riera.
correspondència, Joan
Correspondència de Joan Julià a Pere
Julià, Pere Alsius,
Alsius en la qual li comunica que s'ha
català
arrendament, olivet,
arrendat l'olivet de Puigmarranà i li
Puigmarranà, pactes,
explica els pactes que s'han acordat.
acordats
Rebut de Pere Juncà i Mirambell i
rebut, Pere Juncà i
Josepa Frigola i Mirambell en la qual Mirambell, Josepa
català
confessen haver rebut 600 lliures de Frigola i Mirambell,
Miquel Alsius que els hi tornaran en lliures, Miquel Alsius,
un termini de cinc anys.
termini
correspondència, Pere
Carta de Pere Alsius al cirurgià de
Alsius, Miguel
València Miguel Cabanellas sobre la
Cabanellas, València, castellà
malaltia del seu fill i el remei que
cirurgià, malaltia, fill,
Miguel Cabanellas li proposà.
remei
Transcripció de diferents
establiments, lluïcions,
català
establiments, lluïcions, rebuts de
rebuts, Pontmajor
Pontmajor entre 1812 i 1849.
Rebut del Sr. Esteva Fina pel
establiments, lluïcions,
català
pagament de dues pensions del mas
rebuts, Pontmajor
Casas de Cellent.

Rebut de Joan Julià i Feliu Mas per
l'entrega de 8 pessetes i 7 cèntims
per pagar el desfé de les Olives.

quartilla

quartilla

quartilla

quartilla

quartilla

quartilla

quartilla

quartilla

quartilla

Llibre 124

Llibre 124

Llibre 124

796

797

798

Jose Sendil

Narcís Torrent

Narcís Torrent

09/11/1858

Miguel Alsius i
21/02/1839
Fina

Miguel Alsius i
31/02/1839
Fina

Banyoles

Rebut pel pagament de tres
anualitats del cens d'aigua.

rebut, pagament,
castellà
anualitats, cens, aigua

quartilla

Girona

Carta de Narcís Torrent al seu cunyat
Miguel Alsius i Fina en la qual li
demana de trobar-se per acabar
amistosament un assumpte del qual
s'ha queixat Miguel Alsius.

Correspondència,
Narcís Torrent, Miguel
castellà
Alsius i Fina,
assumpte, queixa

quartilla

Girona

Carta de Narcís Torrent al seu cunyat
Miguel Alsius i Fina en la qual li
comunica que ha avisat repetidament
a Jaume Noguer d'Adri i Juan Capella
de Campdorà perquè es presentin
davant de l'alcalde de cada una de
les poblacions i proposa embargar als
inquilins ja que creu que no
compareixeran davant de l'alcalde.

Correspondència,
Narcís Torrent, Miguel
Alsius i Fina, avís,
Jaume Noguer, Adri, castellà
Juan Capella,
Campdorà, alcalde,
embarg, inquilins

quartilla

Resum de les actes d'establiments de
terres fets per Narcís Torrent a favor
de Roc Vila, Francisca Torras, Pere
Faliu i Joseph Julia de Sant Jordi
Desvalls.

Llibre 124

799

13/08/1797

Banyoles

Llibre 124

800

13/07/1786

Cornellà del
Terri

Llibre 124

801

Llibre 124

802

José Casademont José Alsius

22/09/1786

Cornellà del
Terri

resum, actes,
establiments, terres,
Narcís Torrent, Roc
català
Vila, Francisca Torras,
Pere Faliu, Joseph
Julia
establiment, vessanes,
Establiment de tres vessanes de terra
terra, Viladasens,
de Viladasens fet per Narcís Torrent
català
Narcís Torrent, Joan
a favor de Joan Grau
Grau
Carta de José Casademont a José
Alsius on li demana si li pot donar els correspondència, José
límits de la finca que José Alsius té
Casademont, José
establerta a Pedro Carós ja que José Alsius, límits, finca,
castellà
Casademont ha perdut la
establiment, Pedro
documentació de la seva finca que
Carós, documentació
està al costat de la de José Alsius.
Establiment de dues vessanes de
terra de la peça de terra anomenada
Rocas Peladas de Viladasens fet per
Narcís Torrent i Figuerola a favor de
Sixt Carreras de Sant Jordi Desvalls.

establiment, vessanes,
terra, Viladasens,
Narcís Torrent, Rocas català
Peladas, Sixt Carreras,
Sant Jordi Desvalls

quartilla

quartilla

quartilla

quartilla

Llibre 124

803

22/09/1786

Llibre 124

804

Llibre 124

805

Llibre 124

806

03/10/1864

Llibre 124

807

03/10/1864

Llibre 124

Llibre 124

Pere Alsius

808

809

Domingo Prat

Cornellà del
Terri

14/01/1905

Girona

1886-1887

Girona

Establiment de tres vessanes de terra
de Viladasens situades en una peça
de terra anomenada Rocas Peladas
fet per Narcís Torrent a favor de
Jordi Carrera de Sant Jordi Desvalls.

establiment, vessanes,
terra, Viladasens,
català
Narcís Torrent, Joan
Grau

Miguel Casademont i Tapis, com a
Miguel Casademont i
apoderat de Pere Alsius i Torrent,
Tapis, apoderat, Pere
demanda a Rosa Batlle Macià pel
Alsius i Torrent, Rosa
pagament de 19 pensions que devia Batlle Macià, pensions,
el difunt José Ferrer del qual Rosa
difunt, José Ferrer,
Batlle n'és hereva.
hereva
Diferents rebuts de contribucions
rebuts, contribucions
territorials a nom de Pere Alsius i dels territorials, Pere Alsius,
anys 1886 i 1887.
1886, 1887
Transcripció d'una sentència de la
transcripció, sentència,
Reial Audiència de Barcelona
Reial Audiència,
publicada al diari La Notaria del dia Barcelona, diari, La
d'octubre de 1864.
Notaria
transcripció, casos,
Transcripció de casos en els quals hi
deute judicialment
ha un deute judicialment reconegut
reconegut, pagament,
però que no es paga. El primer cas
Juan Hereu Ros,
és de Juan Hereu Ros i el seu fillastre
fillastre, Heribert
Heribert Pagès Bisba. El segon és del
Pagès Bisba, José
menor José Dellunder.
Dellunder

quartilla

castellà

quartilla

castellà

quartilla

castellà

quartilla

castellà

quartilla

01/05/1662

Venda perpètua d'una heretat i les
seves terres, honors i posicions
firmada per Joan Tio pagès de
Verges a favor de Joan Ginesta
flassader de Girona.

venda perpètua,
heretat, terres,
honors, posicions,
llatí
Joan Tio, pagès,
Verges, Joan Ginesta,
flassader, Girona

quartilla

04/08/1829

Carta del procurador Domingo Prat a
la família Alsius en la qual els
comunica que ha revisat els registres
d'hipoteques dels anys 1769, 1770,
1771 i 1772 i no ha trobat res relatiu
a Fina i el debitori de Narcís
Serratosa està firmat a favor d'un
altre que no és en Fina.

correspondència,
procurador, Domingo
Prat, família Alsius,
castellà
registres d'hipoteques,
Fina, debitori, Narcís
Serratosa

quartilla

Besalú

Llibre 124

Llibre 124

810

13/08/1797

811

22/09/1786

Llibre 124

812

1885?

Llibre 124

813

1881?

04/04/1885

Cornellà del
Terri

establiment, vessana,
Establiment de tres vessanes de terra
Viladasens, paratge,
de Viladasens en el paratge dit Rocas
Rocas Peladas, Narcís català
Peladas fet per Narcís Torrent a favor
Torrent, Joan Martí,
de Joan Martí de Sant Jordi Desvalls.
Sant Jordi Desvalls

quartilla

Pàgina de notes sobre l'històric dels
cobradors d'un cens anual de
l'escriptura identificada amb el
número 18.
Pàgina de notes sobre l'històric dels
cobradors d'un cens anual de
l'escriptura identificada amb el
número 16.

Sant Jordi
Desvalls

814

Llibre 124

815

Sant Jordi
Desvalls

Llibre 124

816

Sant Jordi
Desvalls

817

Sant Jordi
Desvalls

Miguel Ros

Felix Mas

quartilla

Llibre 124

Llibre 124

Juan Julia Maso

Banyoles

establiment, vessana,
Establiment d'una vessana i cent
canes, terra, mas
canes de terra del mas Nicolau de
Nicolau, Mata, Narcís
Mata fet i firmat per Narcís Torrent a
català
Torrent, Francisca
favor de Francisca Torras viuda de
Torras, viuda, Miquel
Miquel Torras.
Torras

Joan Ginesta 04/03/1664

notes, històric,
cobradors, cens anual, català
escriptura

quartilla

notes, històric,
cobradors, cens anual, català
escriptura

quartilla

Rebut del pagament dels jornals de
Felix Mas per les tasques de netejar
oliveres del Puig Marranà i per desfer
divuit quarteres d'olives a casa del
Sr. Emilio Tomas de Sant Julià de
Ramis.

Rebut, pagament,
Felix Mas, Juan Julia
Maso, tasques, jornals,
netejar, oliveres, Puig català
Marranà, quarteres,
olives, Emilio Tomas,
Sant Julià de Ramis

quartilla

Llistat de diferents censos de Sant
Jordi Desvalls.
Llistat de censos titulat Estat dels
censos de Sant Jordi Desvalls i
Viladasens suposats redimits.

llistat, censos, Sant
Jordi Desvalls
llistat, censos, Sant
Jordi Desvalls,
Viladasens, redimits

Àpoca firmada per Miguel Ros de
Vilaür a favor de Joan Ginesta de
Girona.

Apoca, Miguel Ros,
Vilaür, Joan Ginesta,
Llatí
Girona, Sant Jordi
Desvalls, Puig Marrana

català

mig full

català

mig full

full

Llibre 124

819

Llistat de contribuents i quantitat que
llistat, contribuents,
ha de pagar cadascú.

820

Llibre 124

Llibre 124

821

822

823

Anton Torrent

09/02/1844

Anton Torrent

Anton Torrent

Anton Torrent

02/12/1787

Sant Jordi
Desvalls

818

Llibre 124

Pere Bosch

Establiment, vessanes,
terra, Narcís Torrent i
Figuerola, argenter,
català
Girona, Pere Bosch,
sastre, Sant Jordi
Desvalls

Llibre 124

Llibre 124

Narcís Torrent

Establiment de vessanes de terra fet
per Narcís Torrent i Figuerola
argenter de Girona a favor de Pere
Bosch sastre de Sant Jordi Desvalls.

31/03/1844

Jordi Pages i
09/05/1867
Feliu

Pere Alsius

30/06/1867

català

full

full

Malgrat de
Mar

Carta d'A. Torrent a la seva germana
on li comunica que no li donen el
passaport per poder viatjar a Girona
ni a Barcelona i detalla els censos
que rep de Viladasens i que va rebre
per legítima del Sr. Juan Urgell.

Anton Torrent, Malgrat
de Mar, passaport,
Girona, Barcelona,
castellà
censos, Viladasens,
legítima, Juan Urgell

mig full

Malgrat de
Mar

Carta d'A.Torrent a la seva mare en
Anton Torrent, Malgrat
la qual tracta sobre unes escriptures
de Mar, escriptures,
castellà
d'establiments de Viladasens i
establiments,
adjunta un llistat d'escriptures que no
Viladasens
ha trobat.

mig full

Girona

Carta d'A.Torrent a Jordi Pagès o el
seu hereu en la qual li recorda que
deu el cens d'un establiment de Sant
Jordi Desvalls des de l'any 1844 a
1866 a raó de 3 sous per any.
D'aquesta quantitat anual a Miguel
Fina de Banyoles li corresponen 2,5
sous i la resta a A. Torrent.

Anton Torrent, Jordi
Pagès, cens,
establiment, Sant Jordi català
Desvalls, Miguel Fina,
Banyoles, Girona

mig full

Girona

Carta d'Anton Torrent al seu cosí
Pere Alsius demanant-li que escrigui
al prior de Sant Jordi Desvalls Juan
Julià perquè li respongui a lo que el
Sr. Anton Torrent li demanà el dia 2
de juny. Finalment, li comenta que al
Sr. Alex de Diana li varen cobrar 15
sous de més del cens que paga i se li
haurien de tornar.

Anton Torrent, Pere
Alsius, prior, Sant Jordi
castellà
Desvalls, Juan Julià,
Alex de Diana, cens

mig full

Llibre 124

Llibre 124

Llibre 124

824

825

826

Anton Torrent

Pere Alsius

09/07/1867

Anton Torrent

Miguel Alsius i
14/09/1867
Fina

Miguel Alsius

Antonio
Torrent

16/09/1867

Girona

Girona

Banyoles

Llibre 124

827

Antonio Torrent

Miguel Alsius 07/09/1867

Girona

Llibre 124

828

Miguel Alsius

Antonio
Torrent

Banyoles

Llibre 124

829

Joaquin Gratacós Pere Alsius

13/09/1867

26/03/1867

Barcelona

Carta d'Anton Torrent a Pere Alsius
en la qual li dona les gràcies per
escriure al prior Juan Julià. També li
comenta una manera de tornar-li els
diners a Alex de Diana. Per últim,
explica que Juan Martí li deu 9
pessetes de censos de Viladasens.
Carta d'Anton Torrent a Miguel Alsius
en la qual li explica les diferents
quantitats que li deu de diferents
censos de Sant Jordi Desvalls des de
1840.
Carta de Miguel Alsius a Antonio
Torrent en la qual li comenta que
queda enterat sobre els deutes del
cens de Sant Jordi Desvalls.
Carta d'Antonio Torrent a Miguel
Alsius en la qual li comenta que, des
de l'any 1844 fins a 1867, li ha
cobrat 15 sous de més cada any del
cens de Jordi Pagès de Sant Jordi
Desvalls. També li demana si pot
parlar amb el prior Julià de Sant Jordi
perquè li respongui la carta del 2 de
juny.
Carta de Miguel Alsius a Antonio
Torrent en la qual li comunica que no
s'en havia adonat de l'error del
cobrament del cens i que ho
resoldran quan es vegin cara a cara.
En el dors hi trobem la carta núm.
829.
Carta de Joaquin Gratacós a Pere
Alsius en la qual li adjunta el rebut
del pagament de la subscripció de la
Revista farmacèutica. Finalment,
convida als seus pares a venir a
Barcelona durant la Setmana Santa.
En el dors d'aquesta carta hi trobem
la carta 828.

Anton Torrent, Pere
Alsius, prior, Sant Jordi
Desvalls, Juan Julià,
castellà
Alex de Diana, cens,
Juan Martí, Viladasens

mig full

Anton Torrent, Miguel
Alsius, censos, Sant
castellà
Jordi Desvalls

mig full

Antonio Torrent,
Miguel Alsius, censos,
castellà
Sant Jordi Desvalls,
deutes

mig full

Antonio Torrent,
Miguel Alsius, censos,
castellà
Sant Jordi Desvalls,
prior, Juan Julià

mig full

Antonio Torrent,
Miguel Alsius, censos, castellà
Sant Jordi Desvalls

mig full

Joaquin Gratacós, Pere
Alsius, rebut,
pagament, subscripció, castellà
Revista farmacèutica,
pares, Setmana Santa

mig full

Llibre 124

830

Llibre 124

831

Llibre 124

Llibre 124

Llibre 124

Llibre 124

832

Antonio Torrent

Miguel Alsius 17/07/1867

02/05/1900

Girona

Banyoles

833

834

835

1900 - 1902

13/10/1904

Viladasens

Sant Jordi
Desvalls

Carta d'Antonio Torrent a Miguel
Alsius en la qual li pregunta si li
Antonio Torrent,
tornarà els diners que li deu del cens
Miguel Alsius, cens,
castellà
la propera vegada que es trobin i li
deute
demana que en properes cartes sigui
més clar i explícit.
Document que descriu el litigi entre
Geronima Fina, viuda de Josep Fina, i litigi, Geronima Fina,
viuda, Josep Fina,
Geronimo Riera i Fina sobre
castellàl'establiment d'una peça de terra de Geronimo Riera i Fina,
català
Sant Jordi Desvalls anomenat Hort de establiment, Sant Jordi
Fina. El plet conclou a favor de
Desvalls, Hort de Fina
Geronima Fina.
Compromís de Narcís Bratlle i Galí i
José Pibernat de Sant Jordi Desvalls
a pagar a Pere Alsius la mitat de les
anualitats dels censos que li deuen
per les peces de terra que tenen a
Sant Jordi Desvalls abans del 10 de
setembre del mateix any i l'altre
meitat en els anys successius.
Capbreu del Mas Nicolau de Mata de
Viladasens que descriu les terres
d'aquest mas. També inclou un mapa
de la població.
Rebuts de pagament de la
contribució territorial de Pere Alsius
en el poble de Viladasens entre els
anys 1900 i 1902. En el dors d'un
dels rebuts hi ha un text del 8 de
juliol de 1903 escrit a Girona en el
qual s'especifiquin que es donin 57
pessetes als senyors Pedro Camós i
Pedro Alsius.
Rebut del pagament de 45 pessetes
per part de Pere Alsius a través de
Miguel Gusí pel pagament de les
contribucions territorials del segon i
tercer semestre d'aquell any.

mig full

mig full

Compromís, pagar,
Narcís Bratlle i Galí,
José Pibernat, Sant
castellà
Jordi Desvalls, censos,
terres

mig full

Capbreu, Mas Nicolau
de Mata, Viladasens, català
terres, mapa, població

mig full

rebut, pagament,
contribució territorial,
castellà
Pere Alsius, Girona,
pessetes, Pedro Camós

quartilla

rebut, pagament,
contribució territorial,
Pere Alsius, Miguel
Gusí, Sant Jordi
Desvalls

quartilla

castellà

Llibre 124

Llibre 124

Llibre 124

Llibre 124

836

837

838

839

Viñas

Juan Batlle
Casademont

Juan Batlle
Casademont

Juan Batlle
Casademont

Alcalde de
Viladasens

Pere Alsius

Pere Alsius

Pere Alsius

07/04/1904

13/01/1899

28/07/1899

23/09/1899

Girona

Carta de l'agent auxiliar de la
Recaudación Ejecutiva de
Contribuciones a l'alcalde de
Viladasens en la qual li adjunta
paperetes de segon grau dels
contribuents morosos de Viladasens
perquè les distribueixi als afectats.

correspondència,
agent auxiliar,
Recaudación Ejecutiva
de Contribuciones,
castellà
alcalde, Viladasens,
paperetes,
contribuents, morosos

quartilla

Sant Jordi
Desvalls

Carta de Juan Batlle Casademont a
Pere Alsius en la qual s'esmenta la
proposta de firmar poders a favor de
3 o 4 persones especificant alguns
candidats. També explica alguns
detalls de la demanda sobre un litigi
d'herències i proposa alguns
testimonis que haurien d'anar als
jutjats.

correspondència, Juan
Batlle Casademont,
Pere Alsius, poders,
castellà
candidats, demanda,
litigi, herències,
testimonis, jutjats

quartilla

Sant Jordi
Desvalls

Carta de Juan Batlle Casademont a
Pere Alsius en la qual li comunica que
l'han tornat a posar en el càrrec de
correspondència, Juan
secretari del jutjat i que l'anterior
Batlle Casademont,
secretari no havia començat encara
Pere Alsius, secretari, castellà
els pressupostos addicional i ordinari.
pressupostos, judicis,
També li comunica els dies que es
testimonis
podrien realitzar els judicis. Per últim,
li comunica alguns detalls dels
testimonis del judici.

quartilla

Sant Jordi
Desvalls

Carta de Juan Batlle Casademont a
Pere Alsius en la qual li comunica que
correspondència, Juan
ha rebut les 25 pessetes del Sr.
Batlle Casademont,
Alsius i vindran certes persones a
Pere Alsius, assumpte, castellà
casa del Sr. Alsius per parlar de
herències, pagaments,
l'assumpte. També explica diferents
contribucions
detalls sobre herències i pagaments
de contribucions.

quartilla

Llibre 124

840

Llibre 124

841

Llibre 124

842

Llibre 124

843

Juan Batlle
Casademont

Pere Alsius

25/10/1899

Sant Jordi
Desvalls

1900 - 1902

Viladasens

Viladasens

07/02/1836

Banyoles

Document que informa que el notari
de Banyoles Joseph Vila i Serra té
còpies autèntiques de cinc
establiments fets per Narcís Torrent i
Figuerola a favor de Bonaventura
Jofra, Sist Carreras, Joan Vilert,
Sadurní Joan Miguel i Joseph Geli.
Tots ells són de Sant Jordi Desvalls.

castellà

quartilla

castellà

quartilla

castellà

quartilla

català

quartilla

establiments, notari,
Banyoles, Joseph Vila i
Serra, Narcís Torrent,
Bonaventura Jofra,
català
Sist Carreras, Joan
Vilert, Sadurní Joan
Miguel, Joseph Geli,
Sant Jordi Desvalls

quartilla

Llibre 124

844

Llibre 124

845

Llistat de de censos que cobra Miguel
establiments, censos,
Alsius i Fina. Aquests establiments es
Miguel Alsius i Fina
van fer des del 1786 al 1838.

català

quartilla

846

Llistat d'escriptures que falten als
escriptures, censos,
censos de la Francisqueta i de
Francisqueta, Anton,
l'Anton. Aquests establiments van ser
establiments
fets des del 1786 al 1838.

català

quartilla

Llibre 124

13/08/1797

Viladasens

Carta de Juan Batlle Casademont a
Pere Alsius en la qual li comunica que
cap de les persones requerides per
correspondència, Juan
l'agutzil del jutjat no s'han presentat
Batlle Casademont,
a la secretaria del jutjat i prova que
Pere Alsius, agutzil,
no volen pagar el cens que els hi
secretaria, jutjat, cens,
toquen. Per últim, resumeix un judici
pagar, conciliació,
de conciliació de 1893 en el qual la
demanda, préstec,
demandada era una de les persones
cens
que no s'ha presentat a la secretaria i
en el qual li prestaven un cens a Pere
Alsius.
Rebuts de pagament de la
rebut, pagament,
contribució territorial de Pere Alsius
contribució territorial,
en el poble de Viladasens entre els
Pere Alsius
anys 1903 i 1904.
Capbreu, finca, Puig
Capbreu de la finca del Puig Marranà
Marranà, propietats,
i altres propietats de Narciso Batlle.
Narciso Batlle
Informació sobre els capítols
capítols, matrimonials,
matrimonials entre Miquel Alsius i
Miquel Alsius,
Francisca Torrent, pares de Pere
Francisca Torrent,
Alsius de Torrent. Tot seguit hi ha un
àpoques
llistat d'àpoques.

Llibre 124

847

Llibre 124

848

1800

Llibre 124

849

1797

Llibre 124

850

30/04/1897

Llibre 124

851

Llibre 124

Llibre 124

Llistat de censos cobrats entre 1871 i
llistat, censos
1875.
establiment, Mas
Establiment del Mas Nicolau de Mata
Nicolau de Mata,
situat a Viladasens i propietat de
Viladasens, Narcís
Narcís Torrent i Figuerola a favor de
Torrent i Figuerola,
Francisca Torras viuda de Miquel
Francisca Torras,
Torras i Vicens Torras fill d'aquest
Miquel Torras, Vicens
matrimoni.
Torras
Establiment del Mas Nicolau de Mata establiment, Mas
situat a Viladasens i propietat de
Nicolau de Mata,
Narcís Torrent i Figuerola a favor de Viladasens,
Bonaventura Jofra de Sant Jordi
Bonaventura Jofra,
Desvalls.
Sant Jordi Desvalls
Contribució territorial pel primer i
contribució territorial,
segon semestre de 1896-1897 per
semestre, peça de
una peça de terra que Pere Alsius
terra, Pere Alsius,
tenia en propietat a Viladasens.
Viladasens
Carta de Juan Batlle a Pere Alsius en
la qual li comenta que no li enviarà la
carta, Juan Batlle, Pere
sentència fins que hagi transcorregut
Alsius, sentencia,
el termini d'apel·lació i li dóna
termini, apel·lació,
consells sobre les accions a realitzar
consells
sobre aquest tema en un futur
pròxim.

català

quartilla

català

full

català

full

castellà

full

castellà

quartilla

852

Comentaris sobre l'aplicació de
l'article 62 del codi civil fora dels
casos de submissió expressa o tàcita.
Es comenta aquest article a raó de
que es reclamen els rèdits d'un any
d'un cens constituït per escriptura.

comentaris, article, 62,
llei, codi civil,
submissió expressa,
castellà
reclamació, rèdits,
cens, escriptura

quartilla

853

Carta de Joaquim Mas Ministral,
procurador dels tribunals, a Josep
carta, Joaquim Mas
Alsius en la qual li informa que ho ha
Ministral, procurador,
rebut tot i que el dia onze
castellà
tribunals, Josep Alsius,
compareixerà. També li dóna la seva
opinió, sentència
opinió sobre l'extracte de la sentència
que li ha enviat.

quartilla

Juan Batlle

Joaquim Mas
Ministral

Pere Alsius

Josep Alsius

09/03/1905

08/03/1905

Sant Jordi
Desvalls

Llibre 124

Llibre 124

854

Recull de jurisprudència amb
l'extracte de dues sentències ( la de
5 de juny de 1893 i la del 13 de
novembre de 1896) sobre qui és el
jutge competent en primera instància
per jutjar el pagament de pensions
de cens i sobre els articles del codi
civil referents al cobrament de cens.

jurisprudència,
extracte, sentències,
jutge, pagament,
pensions, cens,
articles, codi civil,
cobraments

castellà

quartilla

855

Comprovant del pagament de 35
lliures, 18 sous i 10 diners fet per
Esteve Alsius i Fina que li corresponia
pagar pels capítols matrimonials del
seu fill.

comprovant,
pagament, Esteve
Alsius i Fina, capítols
matrimonials, fill

castellà

quartilla

castellà

quartilla

castellà

quartilla

català

quartilla

català

quartilla

Joan Urgell

Llibre 124

856

Joan Urgell

Llibre 124

857

Llibre 124

Llibre 124

21/03/1835

Girona

21/03/1835

Girona

Narcís Torrent

Miquel Alsius i
04/03/1838
Fina

Girona

858

Narcís Torrent

21/03/1835

Girona

859

Narcis Torrent

Miquel Alsius 20/03/1835

Girona

plànol, llegenda,
distribució, censos,
finca, Puigmarranà,
Sant Jordi Desvalls
carta, Narcís Torrent,
Carta de Narcís Torrent a Miquel
Miquel Alsius i Fina,
Alsius i Fina sobre el pagament i
pagament, recepció,
recepció de censos.
censos
carta, Narcís Torrent,
Carta de Narcís Torrent en la qual
Miquel Alsius i Fina,
notifica que ha rebut 135 lliures de
pagament, recepció,
Miquel Alsius i Fina en concepte de
censos, Juan Marti,
les 813 lliures i cinc sous que Alsius
Francesch
ha rebut dels cens de Juan Marti,
Casademont, Pere
Francesch Casademont i Pere Perich
Perich, Sant Jordi
de Sant Jordi Desvalls
Desvalls
Carta de Narcís Torrent a Miquel
carta, Narcís Torrent,
Alsius en la qual li demana que
Miquel Alsius i Fina,
afegeixi una carta d'ordre per poder
pagament, recepció,
rebre 75 lliures de les 225 que ha de
censos, Juan Marti,
cobrar a la procura per la Roseta que
Roseta, lliures
li enviarà l'endemà
Plànol fet a mà i llegenda sobre la
distribució de censos a finca de
Puigmarranà a Sant Jordi Desvalls.

Llibre 124

860

Narcis Torrent

Esteve Fina i
03/01/1835
Alsius

Girona

Llibre 124

861

04/10/1821

Girona

Llibre 124

862

24/10/1902

Viladasens

863

23/02/1898 01/04/1903

Sant Jordi
Desvalls,
Banyoles,
Girona

Llibre 124

Llibre 124

864

Joan Batlle

Pere Alsius

05/11/1904

Sant Jordi
Desvalls

Carta de Narcis Torrent a Esteve Fina
i Alsius per arreglar el pagament dels
interessos de Viladasens a raó d'un
4% amb l'entrega de les actes i de
1300 lliures un cop s'estipulin els
capítols matrimonials.

carta, Narcís Torrent,
Esteve Fina i Alsius,
pagament, recepció,
censos, interessos,
Viladasens, capítols,
matrimonials

acte, establiment,
Acte d'establiment de 3,75 vessanes
vessana, Teresa
de terra fet per Teresa Torrent a
Torrent, Francesch
favor de Francesch Vicens que és un
Vicens, pagès,
jove pagès de Viladasens
Viladasens
notificació,
Notificació d'embargament de béns
embargament, finca,
dues finques de Viladasens a nom de
Viladasens, Pere
Pere Alsius i Pere Carós.
Alsius, Pere Carós
comptes, censos,
Comptes dels censos de finques de
finques, Sant Jordi
Sant Jordi Desvalls propietat de Pere
Desvalls, Pere Alsius,
Alsius firmades pels procuradors
procurador
Carta de Joan Batlle a Pere Alsius en
la qual li informa sobre diferents
persones de Sant Jordi Desvalls que
tenen censos pendents amb Pere
Alsius. Concretament li dóna dades
de la cèdula personal de José Vicens
Borrell, sobre els descendents de
Juan Vidal, el pagament dels censos
atraçats per part de Juan Juliá en la
seva compareixença en el judici, que
Miquel Payet va abandonar la finca,
Narcís Batlle Gali no reconeix els
censos pendents, sobre el casament
de Juan Hereu Ros amb Dolores
Payet Bisba, el deute de Pedro Perich
Font. Finalment, fa un llistat dels
titulars dels establiments en diferents
finques de Sant Jordi Desvalls i
Viladasens.

Joan Batlle, Pere
Alsius, Sant Jordi
Desvalls, Viladasens,
censos, cèdula
personal, José Vicens
Borrell, Juan Vidal,
Juan Juliá, Miquel
Payet, Narcís Batlle
Gali, Juan Hereu Ros,
Dolores Payet Bisba,
Pedro Perich Font

català

quartilla

català

6 pàgines de
full

castellà

2 pàgines
tamany
quartilla

català

28 pàgines
format
quartilla

castellà

Quartilla

Llibre 124

865

22/09/1786

Llibre 124

866

Juan Batlle

Llibre 124

867

Pere Alsius

Llibre 124

868

Llibre 124

869

Llibre 124

870

Llibre 124

871

Llibre 124

872

Llibre 124

873

Llibre 124

874

Pere Alsius

11/09/1899

Sant Jordi
Desvalls

28/07/1866

Banyoles

Pere Alsius

FET y de las
JONS.

José Alsius

Sant Jordi
Desvalls

1941-1942?

Establiment de tres vessanes de la
peça de terra anomenada Rocas
peladas de Viladasens fet per Narcís
Torrent i Figuerola a favor de
Salvador Perich de Sant Jordi
Desvalls.
Carta de Juan Batlle a Pere Alsius en
la qual es fa una relació de finques
de Sant Jordi Desvalls que trameten
censos a Pere Alsius amb els
antecedents personals dels actuals
posseïdors.
Explicació de l'anàlisi químic realitzat
per Pere Alsius d'una pols blanca
encarregada per Geronimo Ros
concloent que es tracta d'arsènic
blanc.
Dibuix d'un escut i d'una rosseta.
L'escut inclou tres lleons.
Anàlisis químic de l'aigua d'un pou
realitzat per Pere Alsius.
Carta enviada a Pere Alsius sobre la
recollida de molsa i la seva
classificació per un herbari.
Explicació de l'anàlisi químic de
l'aigua de la font pública de Banyoles
fet per Pere Alsius
Carta de la prefectura local de
Banyoles de la Falange Española
Tradicionalista y de las J.O.N.S. en la
que s'ordena a José Alsius que es
presenti al local de la FET y de las
JONS per celebrar el tercer aniversari
de l'alliberament de Banyoles.

Narcís Torrent,
Salvador Perich,
establiment, peça,
català
terra, Rocas peladas,
Viladasens, Sant Jordi
Desvalls

8 pàgines
tamany
quartilla

Juan Batlle, Pere
Alsius, Sant Jordi
Desvalls, finques,
censos, antecedents,
personals, posseïdors

5 pàgines
tamany
quartilla

català i
castellà

Pere Alsius, Geronimo
Ros, Banyoles, anàlisis castellà
químic, arsènic blanc
dibuix, escut, rosseta
Pere Alsius, anàlisis
químic, aigua, pou
Pere Alsius, carta,
molsa, classificació,
herbari
Pere Alsius, anàlisis
químic, aigua, font
pública, Banyoles

1 full

castellà

prefectura local, José
Alsius, Banyoles,
Falange Española
castellà
Tradicionalista y de las
J.O.N.S., aniversari,
alliberament

Alsius, biblioteca,
Llistat de llibres, revistes i manuscrits
català
llibre, revista,
del fons de la biblioteca Alsius.
manuscrit
Pere Alsius, anàlisis
Anàlisis químic de l'aigua de l'estany
químic, aigua, estany, castellà
de la sèquia major fet per Pere Alsius
sèquia major

10 x 5 cm.

2 fulls

Quartilla

2 fulls

quartilla

875

Pere Alsius, anàlisis
Anàlisis químic de l'aigua ferruginosa
químic, aigua
castellà
de Porqueres fet per Pere Alsius
ferruginosa, Porqueres

quartilla

876

Còpia de l'anàlisi químic de l'aigua
sulfurosa de Banyoles fet per Pedro
Roqué i Pagani en una memòria de
1859

anàlisis químic, aigua
sulfurosa, Banyoles,
castellà
Pedro Roqué i Pagani,
memòria

quartilla

Llibre 124

877

Assaigs sulfidromètrics sobre l'aigua
sulfurada de la Font pudosa de
Banyoles fet per Pere Alsius

Assaig sulfidromètrics,
aigua sulfurada, Font
castellà
pudosa, Banyoles,
Pere Alsius

quartilla

Llibre 124

878

manuscrit, fórmula
química, àcid

castellà

quartilla

carta, Miquel Olives,
Pere Alsius, malaltia,
Conxita, nou grega,
sabó

castellà

2 pàgines

Llibre 124

Llibre 124

Llibre 124

Llibre 124

Carpeta núm. 3

879

880

881

Miquel Olives

Narciso Vasallo

Pere Alsius

José Alsius

Manuscrit en un sobre de fórmules
químiques de diferents àcids.
Carta de Miquel Olives a Pere Alsius
en la qual s'alegra de la millora de la
malaltia de la seva filla Conxita i
sobre els resultats d'afegir la nou
grega al sabó.

03/06/1879

Ripoll

25/06/1924

Carta de Narciso Vasallo a José Alsius
en la qual li demana que li envïi una
Maestu (Àlava) herba anomenada Escabellosa per
poder curar l'epidèmia del xarampió
que hi ha a la regió d'Àlaba.

1878 - 1892

Comptabilitat de Pere Alsius i Torrent
de persones que li han pagat diners i
el que li deuen encara dels anys
1878, 1879, 1880,1881, 1886, 1887,
1890, 1891 i 1892. El llistat és
nominal i inclou habitants de
Cornellà, Pontxemmá, Sorts, Santa
Llogaia de Terri, Vilafreser, Vilamarí,
Borgonyá, Corts, Santa Maria de
Camós, Mata, Fontcoberta, Usall,
Esponellà, Canet D'Adri, Espasens,
Ollers, Martis, Banyoles, Palol de
Revardit, Pujals, Saus, --Cortans,
conduptas de blat i oli, recol·lecció
blat i medicines.

Banyoles

carta, Narciso Vasallo,
José Alsius, herba,
castellà
escabellosa, epidèmia,
xarampió, Àlava

quartilla

comptabilitat, Pere
Alsius i Torrent, blat,
oli, conduptes,
cortans, recol·lecció,
medicines, llistat,
pobles

Quartilla. 62
pàgines

Català

Carpeta núm. 3

Carpeta núm. 3

882

883

1841 - 1863

1810 -1855

Banyoles

Relació nominal del blat recollit en
pagament de les conduptes i altres
deutes pels anys de 1841 a 1863. Hi
trobem habitants de Vilafreser,
Cornellà, Puigpalter, Camós,
Figueroles, Santa Llogaia del Terri,
Olives, Sant Mer, Sors, Rabós del
Terri, Pontxemmà, Cors,
Fontcoberta, Santa Maria de Camós,
Palol de Revardit, Vilavenut, Mata,
Medinyà, Vilamari, Borgonyà, Mieres,
la Banyeta, Porqueres, Sant Miquel
de Campmajor, Sant Esteve de
Guialbes, Pujals, Vilavenut,

Català

Quartilla.
102 pàgines

Banyoles

Llibreta de Conduptes començat l'any
1810 en el qual trobem les conduptes
de blat de diferents persones a canvi
que Miquel Alsius i Fina subministri
Medicines per tota la família.
Aquestes persones són habitants de
comptabilitat, Miquel
Cors, Sant Vicenç de Camós,
Alsius i Fina,
Català
Borgonyà, Cornellà, Ollers, Olives,
conduptes, blat, llistat,
Santa Llogaia del Terri, Vilavenut,
pobles
Sors, Mata, Banyoles, Rabós del
Terri, Pujals, Fontcoberta, Miànigues,
Orfes, Vilamari, Palol de Revardit,
Sant Esteve de Guialbes, Vilert i
Santa Maria de Camós. Trobem
conduptes fins al 1855.

Quartilla. 42
pàgines

comptabilitat, Miquel
Alsius i Fina, Pere
Alsius i Torrent, blat,
conduptes, cortans,
recol·lecció,
medicines, llistat,
pobles

Carpeta núm. 3

884

1816 - 1856

Banyoles

Carpeta núm. 3

885

1873

Banyoles

Carpeta núm. 3

886

Carpeta núm. 3

887

Cors

Banyoles

Llibreta d'aconductaments o "la
iguala" de Miquel Alsius i Ribas. Hi
trobem habitants de Falgons, Sors,
Medinyà, Ollers, Cornellà del Terri,
Sant Esteve de Guialbes, Vilafant,
Santa Llogaia del Terri, Corts,
Vilafreser, Santa Maria de Camós,
Borgonyà, Olives, Vilavenut, Mata,
Banyoles, Rabós del Terri, Pujals dels
Cavallers, Vilamari, Miànigues, Vilert,
Pujals dels Pagesos, Sant Vicenç de
Camós, Pontxenmar, Palol de
Revardit,
Comptabilitat de despeses de
l'Hospital Militar entre el 25 d'agost
de 1873 i el 29 de novembre de
1873.
Dibuix i notes del Sant Crist de la
portada de la parròquia de Cors. Les
notes són descriptives i sobre mides
del Sant Crist.

comptabilitat, Miquel
Alsius i Fina,
Català
conduptes, blat, llistat,
pobles, medicines

Quartilla. 46
pàgines

comptabilitat,
despeses, hospital
militar

Castellà

Quartilla. 14
pàgines

dibuix, Sant Crist,
notes, portada,
parròquia, Cors

Català

Quartilla. 6
pàgines

Castellà

Quartilla. 6
pàgines

Comptabilitat de conduptes o "la
iguala" feta per Pere Alsius i Torrent
entre 1864 i 1977. Les conduptes
estan separades en tres llibretes
diferents. Hi trobem habitants de
Santa Llogaia, Vilafreser, Cornellà del
dibuix, Sant Crist,
Terri, Puigpalter, Figueroles, Cors,
notes, portada,
Olives, Sant Mer, Sors, Rabós del
parròquia, Cors
Terri, Pontxemmà, Fontcoberta,
Santa Maria de Camós, Pujals,
Borgonyà, Mata, Vilavenut, Fornet,
Terradelles, Usall, Ollers, Espasens,
Banyoles, Palol de Revardit, Vilamari,
Sant Vicenç de Camós

Carpeta marró
196 - 7F

Carpeta marró
196 - 7F

Carpeta marró
196 - 7F
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888

Col·legi Oficial de
Farmacèutics de
la Província de
Girona

28/06/1946

Girona

Circular de la Nova Junta Directiva
del Col·legi oficial de farmacèutics de
la Província de Girona en la qual es
notifiquen els nous càrrecs de la
junta. També s'informa als col·legiats
que estan obligats a portar un llibre
de comptabilitat de tòxics i sobre la
pèrdua dels talonaris de receptes de
la "Dirección de la Caja Nacional de
Seguro de Enfermedad".

889

Ramon Alsius
Malagelada

01/01/1965 31/12/1965

Banyoles

Currículum vitae de Ramon Alsius i
Malagelada.

Porqueres

Certificat del secretari de
l'ajuntament de Porqueres en el qual
s'acredita que Ramon Alsius va ser
nomenat farmacèutic titular el 28 de
març de 1928.

Madrid

Diverses cartes del " Jefe de Sanidad
de la Provincia de Gerona" i de N.
Diaz a Ramon Alsius i Malagelada
sobre les proves d'ingrés del seu
recomanat (Gaspar Masgrau i Butiñá)
al Cos d'inspectors dels Farmacèutics
Municipals.

890

891

892

José Gusiñer Mas

Ramon Alsius
25/02/1941
i Malagelada

Jefe de Sanidad
Ramon Alsius 07/12/1948 de la Provincia de
i Malagelada 28/12/1948
Gerona

01/09/1950 30/09/1950

Transcripció del discurs del Sant Pare
Pius XII sobre la professió
farmacèutica pronunciat en el
Congrés Internacional de
Farmacèutics Catòlics. La transcripció
ha estat enviada per "Unión
Diocesana de los Hombres de Acción
Católica de Gerona"

Col·legi, farmacèutics,
Girona, junta, càrrecs,
llibre, comptabilitat,
tòxics, talonaris,
Castellà
pèrdua, receptes,
Dirección de la Caja
Nacional de Seguro de
Enfermedad
Currículum vitae,
Castellà
Ramon Alsius i
Malagelada
certificat, secretari,
ajuntament de
Castellà
Porqueres, Ramon
Alsius Malagelada,
Jose Gusiñer Mas
correspondència,
Sanidad, Girona, Diaz,
Ramon Alsius i
Malagelada, ingrés,
Castellà
Gaspar Masgrau i
Butiñá, cos,
inspectors,
Farmacèutics
municipals
transcripció, discurs,
Sant Pare, Pius XII,
farmacèutics, congrés,
catòlic, "Unión
Castellà
Diocesana de los
Hombres de Acción
Católica de Gerona

Foli. 2
pàgines

Foli. 2
pàgines

Quartilla. 1
pàgina

Quartilla. 4
pàgines

Foli. 2
pàgines

Carpeta marró
196 - 7F
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11/10/1951

Girona

Carpeta marró
196 - 7F

894

12/04/1944

Girona

Carpeta marró
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895

20/02/1926

Girona

Carpeta marró
196 - 7F

896

04/11/1943

Girona

Carpeta marró
196 - 7F

Carpeta marró
196 - 7F

897

898

J.M. Corominas

Ramon i Pere 13/04/1950 Alsius
02/05/1950

Cap Provincial de Ramon Alsius 31/01/1941 Sanitat
i Malagelada 07/02/1941

Carta de la "Jefatura de Sanidad de
la Provincia de Gerona" a Ramon
Alsius i Malagelada sobre un afer
d'intrusisme professional de
farmacèutic realitzat per Leonor
Plana a Can Carlina del carrer José
Antonio nº 2 de Mieres. També se li
dona poders per anar a aquest local i
decomissar tots els medicaments que
s'hi trobin.

carta, jefatura de
Sanidad de la Provincia
de Gerona, Ramon
Alsius i Malagelada,
intrusisme
professional,
Castellà
farmacèutic, Leonor
Plana, Can Carlina,
José Antonio, Mieres,
decomissar,
medicaments

Institut Nacional de
L'Institut Nacional de Previsió aprova
Previsió, contracte,
el contracte de Ramon Alsius i
Ramon Alsius i
Malagelada per anàlisi.
Malagelda, anàlisi
Full d'inscripció al col·legi de
inscripció, col·legi de
farmacèutics a nom de Ramon Alsius farmacèutics, Ramon
i Malagelada i amb el número de
Alsius i Malagelada,
col·legiat 196.
número, 196
certificat, bona
conducta, Ramon
Certificat de bona conducta de
Alsius i Malagelada,
Ramon Alsius i Malagelada emès pel
delegat provincial
delegat provincial actual d'Informació
actual d'Informació i
i Investigació de F.E.T. i de las
Investigació, F.E.T. y
J.O.N.S. Juan B. Serra Boadas
de las J.O.N.S., Juan
B. Serra Boadas

Foli. 1
pàgina

Castellà

Foli. 4
pàgines

Castellà

Foli. 1
pàgina

Castellà

Quartilla. 1
pàgina

Girona

Cartes de J.M. Corominas a Ramon i
Pere Alsius en la qual se'ls hi adjunta
la carta del col·legi de metges de la
província de Girona sobre l'enuig dels
metges banyolins perquè els
farmacèutics Ramon i Pere Alsius
elogiaven al metge Vila que exerceix
il·legalment sense estar col·legiat.

Girona

carta, Cap provincial
Carta del Cap Provincial de Sanitat a
de Sanitat, Ramon
Ramon Alsius en la qual se li notifica
Castellà
Alsius i Malagelada,
que ha estat admès com a Inspector
ingrés, inspector
farmacèutic municipal.
farmacèutic municipal

carta, Corominas,
Ramon Alsius, Pere
Alsius, col·legi de
Castellà metges de la província català
de Girona, enuig, Vila,
col·legiat, il·legalment

Quartilla. 1
pàgina

Quartilla. 2
pàgines
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Carpeta marró
196 - 7F

900

Carpeta marró
196 - 7F

901

Carpeta marró
196 - 7F

Carpeta marró
196 - 7F

Carpeta marró
196 - 7F

Ramon Alsius i
Malagelada

Ramon Alsius i
Malagelada

Cap Nacional
de l'obra
05/11/1943
sindical 18 de
juliol

Cap Nacional
de l'obra
22/09/1925
sindical 18 de
juliol

Banyoles

Carta de Ramon Alsius i Malagelada
al "Jefe Nacional de la obra sindical
18 de julio" en la qual li sol·licita ser
inclòs com a especialista d'anàlisi del
"Seguro de enfermedad". També
inclou un certificat de Joaquim
Malagelada i Fina en el qual
corrobora que Ramon Alsius i
Malagelada està col·legiat al Col·legi
de farmacèutics.

carta, Ramon Alsius i
Malagelada, Cap,
nacional, obra sindical,
juliol, sol3licitud,
especialista, anàlisi,
Castellà
Seguro de
enfermedad, certificat,
Joaquim Malagelada i
Fina, col·legi de
farmacèutics

Paper. 2
pàgines

Banyoles

Resultats de l'anàlisi d'aigües dels
pous Escoles, Rectoria, Cumellas,
Canoba i vila de Serinyà. D'aquestes,
en els pous Escoles, Rectoria i
Cumellas hi ha sospites de presència
del Col·li Bacilus, el pou Canoba està
infectat i el pou vila és potable.

resultats, anàlisi,
aigua, pous, Serinyà,
escoles, rectoria,
Castellà
cumellas, canoba, vila,
infecció, col·li bacilus,
potable

Paper. 1
pàgina

reglament, nacional,
treball, farmàcies

Paper. 52
pàgines

30/04/1948

902

Instituto Nacional Ramon Alsius
10/02/1959
de Previsión
i Malagelada

903

Col·legi Oficial de
Ramon Alsius
Farmacèutics de
31/01/1935
i Malagelada
Catalunya

Barcelona

904

Jefatura
Provincial de
Sanidad de
Gerona

Girona

Ramon Alsius
07/01/1944
i Malagelada

Girona

Reglament Nacional de treball en
farmàcies
Carta de l'Institut Nacional de
Previsió a Ramon Alsius i Malagelada
en la qual se li notifica que pot
continuar exercint de farmacèutic
amb el mateix número d'afiliació de
Josep Alsius i Ricart.

Castellà

carta, Institut Nacional
de Previsió, Ramon
Alsius i Malagelada,
Castellà
farmacèutic, afiliació,
Josep Alsius i Ricart

carnet, identitat,
col·legi, farmacèutics,
Català
Catalunya, Ramon
Alsius i Malagelada
targeta, identitat,
Tarjeta d'identitat de Ramon Alsius i inspector,
Malagelada com a inspector
Castellà
farmacèutics,
farmacèutic de Banyoles
Banyoles, Ramon
Alsius i Malagelada

Carnet d'identitat de Ramon Alsius i
Malagelada com a farmacèutic
col·legiat

Paper. 1
pàgina

Cartró.

Cartró.

Inspector
Provincial de los
Servicios
Sanitarios

Carpeta marró
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Ramon Alsius
10/01/1946
i Malagelada

Carpeta marró
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906

28/05/1921

Barcelona

Carpeta marró
196 - 7F

907

01/06/1920

Barcelona

Carpeta marró
196 - 7F

908

07/03/1947

Girona

Carpeta marró
196 - 7F

909

Jefe Provincial de
Ramon Alsius
Sanidad de
14/03/1945
i Malagelada
Gerona

Girona

Carpeta marró
196 - 7F

910

09/08/1939

Girona

Banyoles

Sol·licitud a Ramon Alsius per
complimentar el qüestionari adjunt i
enviar-lo junt a dues fotografies a la
"Inspección Provincial de Servicios
Sanitarios de Seguro de
Enfermedad". També s'inclou el
qüestionari emplenat.

sol·licitud, Ramon
Alsius i Malagelada,
qüestionari, fotografia,
Inspección Provincial
de Servicios Sanitarios
de Seguro de
Enfermedad
matriculació, Ramon
Matriculació de Ramon Alsius i
Alsius i Malagelada,
Malagelada a l'assignatura Tècnica
assignatura, Tècnica
Física de la facultat de farmàcia
física, facultat,
farmàcia
Ramon Alsius i
Atorgament a Ramon Alsius i
Malagelada,
Malagelada de la qualificació de
qualificació, matrícula
matrícula d'honor en l'assignatura
d'honor, assignatura,
Química General de la carrera de
Química General,
farmàcia.
farmàcia
Ramon Alsius i
Aprovació per part de la "Jefatura de
Malagelada,
Sanidad de la Provincia de Gerona"
qualificació, matrícula
de la sol·licitud de Ramon Alsius i
d'honor, assignatura,
Malagelada per vendre Penicil·lina a
Química General,
la farmàcia
farmàcia
Ramon Alsius i
Carta del cap provincial de Sanitat de
Malagelada, carta,
Girona a Ramon Alsius i Malagelada
"Jefe Provincial de
amb la qual es s'acomiada i li notifica
Sanidad", Girona,
que deixa el càrrec.
comiat, càrrec
Restitució de Josep Alsius i Ricard
restitució, Josep Alsius
com a farmacèutic titular de Banyoles
i Ricard, farmacèutic,
per part de l'alcalde després de la
titular, Banyoles,
seva destitució per l'ajuntament
alcalde, destitució,
republicà de 1936 certificada pel
república, secretari,
secretari del moment Lluís Masgrau i
Lluís Masgrau i Pons
Pons

Castellà

Paper. 8
pàgines

Castellà

Paper. 1
pàgina

Castellà

Paper. 1
pàgina

Castellà

Paper. 3
pàgines

Castellà

Paper. 1
pàgina

Castellà

Paper. 2
pàgines

Carpeta marró
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Carpeta marró
196 - 7F

Carpeta marró
196 - 7F

Carpeta marró
196 - 7F

Carpeta marró
196 - 7F

Carpeta marró
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911

912

President del
col·legi de
farmacèutics

Ramon Alsius 25/03/1959 i Malagelada 06/04/1959

Respostes de diferents farmacèutics
de Bordils, Palamós, Lloret de Mar,
Calonge, Sant Feliu de Guíxols, Cassà
de la Selva, Salt, Tossa de Mar,
Peralada, Besalú i Olot a la circular
de Ramon Alsius i Malagelada
preguntant si s'està a favor de fer
canvis a la Junta directiva de I.F.M.
També els pregunta sobre la seva
actuació com a vocal del col·legi de
farmacèutics i si veuen oportú
rellevar-lo. S'inclou la circular de
Ramon Alsius

Ramon Alsius
07/07/1959
i Malagelada

Comunicació del Consell General dels comunicació, Consell
col·legis oficials de farmacèutics en la general, col·legi de
qual s'aproven els resultats de les
farmacèutics,
eleccions celebrades el darrer 26
aprovació, resultats,
d'abril de 1959.
eleccions, abril

Castellà

Paper. 1
pàgina

Girona

notificació, obertura,
Notificació de la propera obertura
farmàcia, Cornellà del
d'una farmàcia a Cornellà del Terri a
Castellà
Terri, Maria de los
petició de Maria de los Llanos
Llanos Martinez
Martinez Sanchez
Sanchez

Paper. 1
pàgina

Barcelona

Suma total i llistat de compres de
Ramon Alsius i Malagelada durant
l'any 1958 a la Federació
farmacèutica.

suma, llistat, compres,
Ramon Alsius i
Castellà
Malagelada, Federació
farmacèutica

Paper. 6
pàgines

Girona

Comprovant de l'entrega de diferents
productes per ser analitzats
químicament per part de Ramon
Alsius i Malagelada a la Jefatura
Provincial de Sanidad.

comprovant,
productes, anàlisi
química, Ramon Alsius Castellà
i Malagelada, Jefatura
Provincial de Sanidad

Paper. 1
pàgina

Girona

Resultats de l'anàlisi químic de la
mostra de sulfat qq. Fet pel
laboratori del col·legi oficial de
farmacèutics.

resultat, anàlisi químic,
mostra, sulfat,
Castellà
laboratori, col·legi
oficial, farmacèutics

Paper. 1
pàgina

913

Col·legi de
farmacèutics

Ramon Alsius
17/07/1959
i Malagelada

914

Federació
farmacèutica

Ramon Alsius
24/08/1959
i Malagelada

915

Jefatura
Provincial de
Sanidad

Ramon Alsius
18/12/1959
i Malagelada

916

Jefatura
Provincial de
Sanidad

Ramon Alsius
23/10/1959
i Malagelada

circular, Bordils,
Palamós, Lloret de
Mar, Calonge, Sant
Feliu de Guíxols, Cassà
de la Selva, Salt, Tossa
de Mar, Peralada,
Castellà
Besalú, Olot, Ramon
Alsius i Malagelada,
renovació junta,
I.F.M.,vocal, col·legi,
farmacèutics

Paper. 14
pàgines
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196 - 7F
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Carpeta marró
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917

Pedro Arranz
Albrines

Ramon Alsius
i Malagelada

Madrid

918

F.E.T. i de las
J.O.N.S.

Ramon Alsius
22/04/1960
i Malagelada

Girona

919

920

921

922

Jefatura
Provincial de
Sanidad

Pedro Arranz
Abrines

Pedro Arranz
Abrines

Ramon Alsius i
Malagelada

Ramon Alsius
17/02/1960
i Malagelada

Ramon Alsius
29/04/1960
i Malagelada

Ramon Alsius
21/05/1960
i Malagelada

Pedro Arranz
01/05/1960
Abrines

felicitació, any, nou,
Pedro Arranz Albrines,
Felicitació d'any nou
Castellà
Ramon Alsius i
Malagelada
nomenament, Ramon
Nomenament de Ramon Alsius i
Alsius i Malagelada,
Malagelada com a cap local de
cap local, Banyoles,
Banyoles de la F.E.T. i de las J.O.N.S
Castellà
F.E.T. i de las
per part del Cap provincial del
J.O.N.S., José Pagés
Moviment José Pagés Costart
Costart

Paper. 1
targeta

Paper. 1
pàgina

Madrid

Resultats satisfactoris dels anàlisis
químics de les mostres d'antipirina i
iodur k fet pel laboratori d'anàlisi de
Medicaments

resultats, anàlisi
químic, mostra,
antipirina, iodur,
Castellà
laboratori d'anàlisi de
Medicaments, Jefatura
Provincial de Sanidad

Paper. 2
pàgines

Madrid

resposta, felicitació,
Resposta a les felicitacions de Ramon
Ramon Alsius i
Alsius i Malagelada per l'ingrés de
Malagelada, ingrés,
Castellà
Pedro Arranz a la "Orden Civil de
Pedro Arranz Abrines,
Sanidad"
Orden Civil de Sanidad

Paper. 1
pàgina

Madrid

Carta de Pedro Arranz Abrines a
Ramon Alsius i Malagelada sobre la
inauguració oficial del laboratori del
col·legi que es realitzarà a l'octubre i
en la qual Pedro Arranz hi assistirà.

carta, Pedro Arranz
Abrines, Ramon Alsius
i Malagelada,
inauguració oficial,
Castellà
laboratori, col·legi
oficial, farmacèutics,
octubre

Paper. 1
pàgina

Banyoles

Carta manuscrita destinada a Pedro
Arranz sobre la inauguració oficial del
laboratori del col·legi. A més, el
col·legi de farmacèutics accepta la
proposta de passar l'acte
d'inauguració de l'estiu al mes
d'octubre.

correspondència,
Pedro Arranz, Ramon
Alsius i Malagelada,
inauguració oficial,
Castellà
laboratori, col·legi
oficial de farmacèutics,
inauguració, estiu,
octubre

Paper. 1
pàgina
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923

924

Pedro Arranz
Abrines

Mauricio Garcia
Dorca

925

Ramon Alsius
25/10/1960
i Malagelada

Ramon Alsius
22/10/1943
i Malagelada

Madrid

Carta de Pedro Arranz a Ramon
Alsius sobre la celebració de la II
Assemblea Nacional de I.F.M entre el
19 i el 23 de juny de 1961 a Madrid.
Li demana les dades d'un I.F.M. en
actiu de la província de Girona expert
en meteorologia perquè sigui
conferenciant en aquesta assemblea.
Per últim, li demana notícies sobre la
inauguració del laboratori del col·legi.

correspondència,
Pedro Arranz, Ramon
Alsius i Malagelada,
Assemblea, Madrid,
I.F.M., província,
Castellà
Girona, meteorologia,
conferenciant,
notícies, inauguració,
laboratori, col·legi de
farmacèutics

Paper. 1
pàgina

Banyoles

Certificat del secretari accidental de
l'ajuntament de Banyoles en el qual
dona fe que Ramon Alsius
Malagelada és Inspector Farmacèutic
Titular i, des de 1925, realitza els
anàlisis d'aigües públiques i serveis
de desinfecció.

certificat, Mauricio
Garcia Dorca, Ramon
Alsius i Malagelada,
secretari, ajuntament,
Banyoles, Inspector
Castellà
Farmacèutic Titular,
anàlisis, aigües
públiques, servei de
desinfecció

Paper. 1
pàgina

Sense data
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926

President del
col·legi oficial de
farmacèutics de
Girona

Carpeta marró
196 - 7F

927

Jaime Dilmé

Carpeta marró
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928

03/02/1957

Josep Alsius i 26/10/1957 Ricart
10/03/1958

27/11/1939

Girona

Banyoles

Girona

normes, organització,
Normes d'organització interna nº
interna, inspeccions
1/62 per a elaborar inspeccions
sanitàries, indústries,
sanitàries d'indústries i establiments.
establiments
Circular del president del col·legi
oficial de farmacèutics de Girona en president, col·legi de
la qual es contesta la circular nº 266 farmacèutics, Girona,
sobre la prestació farmacèutica al
circular, S.O.E.,
S.O.E. i sobre els defectes del
defectes, Conveni
Conveni de 1953.
Possessió del càrrec de vocal
càrrec, vocal
econòmic a nom de Josep Alsius i
econòmic, Jaime
Ricart del Sindicat Comarcal
Dilmé, Josep Alsius i
d'Activitats Diverses de Banyoles.
Ricart, Sindicat
S'inclou una carta de Jaime Dilmé en
Comarcal d'Activitats
la qual se li tramet la credencial del
Diverses, Banyoles
càrrec a Josep Alsius i Ricart.
Carnet provisional de la F.E.T. y de carnet, F.E.T. y de las
las J.O.N.S. a nom de Ramon Alsius i J.O.N.S., Ramon Alsius
Malagelada
i Malagelada

Castellà

Paper. 2
pàgines

Castellà

Paper. 5
pàgines

Castellà

Paper. 3
pàgines
quartilla

Castellà

Paper. 1
pàgina 10 x
8 cm.

informe, inauguració,
laboratori d'anàlisi,
col·legi de
farmacèutics,
quantitats
econòmiques,
construcció

Castellà

Paper. 6
pàgines

reglament, laboratori
d'anàlisi, Col·legi de
farmacèutics, Girona

Castellà

Paper. 3
pàgines

Girona

Ordre de pagament al Banco Popular
Español amb el llistat de col·legiats
farmacèutics de la província de
Girona als quals se li ha de pagar
l'avançament de l'import total de les
Fórmules Magistrals.

ordre, pagament,
Banco Popular
Español, llistat, col·legi
Castellà
de farmacèutics,
Girona, avançament,
fórmules magistrals

Paper. 2
pàgines

circular, col·legi de
farmacèutics, Girona,
quinquennis,
membres, I.F.M.

Paper. 2
pàgines
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Sense data

Girona

Carpeta marró
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930

Sense data

Girona
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Carpeta marró
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Carpeta marró
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931

Sense data

Informe sobre la inauguració i
posada en marxa del laboratori
d'anàlisi del col·legi de farmacèutics
amb els anàlisis realitzats durant el
primer any de vida d'aquest
laboratori i quantitats econòmiques
destinades a aquest laboratori des de
l'inici de la construcció d'aquest
equipament.
Reglament del laboratori d'Anàlisi del
Col·legi Oficial de Farmacèutics de
Girona

932

25/04/1958

Girona

Circular del col·legi de farmacèutics
de Girona en la qual s'informa sobre
quinquennis i el llistat de membres
de la I.F.M. de la província de Girona
que en perceben.

933

President del
col·legi oficial de Ramon Alsius
07/01/1958
farmacèutics de i Malagelada
Girona

Girona

Reglament del Col·legi Oficial de
Farmacèutics de Girona

reglament, Col·legi
Oficial de
Castellà
Farmacèutics, Girona,

Paper. 19
pàgines

934

President del
col·legi oficial de Ramon Alsius
10/07/1952
farmacèutics de i Malagelada
Girona

Girona

Carta en la qual es notifica la
constitució de la junta del col·legi de
farmacèutics de Girona i se li
comunica a Ramon Alsius que se li
adjunta la credencial del càrrec que li
correspon.

carta, president,
col·legi de
farmacèutics, Ramon
Alsius i Malagelada,
constitució, junta,
credencial, càrrec

Paper. 1
pàgina

Castellà

Castellà

935

President del
col·legi oficial de Ramon Alsius
30/07/1963
farmacèutics de i Malagelada
Girona

Girona
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18/02/1963

Girona

Carpeta marró
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937

14/10/1956

Girona

Carpeta marró
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938

26/11/1956

Girona

Carpeta marró
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Carpeta marró
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939

20/03/1962

Banyoles

invitació, medalla de
plata, Consell General
de Col·legis
Farmacèutics
d'Espanya, Manuel
Roca i Jubert, títol
pòstum, vida
professional
memòria, resum, curs,
Memòria resum del XVIII curs
Girona, obra,
general a Girona de l'obra de
perfeccionament
perfeccionament sanitari a Espanya
sanitari, Espanya,
presentat per Ramon Alsius i
Ramon Alsius i
Malagelada.
Malagelada
acta, reunió, I.F.M.,
província, Girona,
Acta de la reunió dels I.F.M. de la
noves incorporacions,
província de Girona sobre noves
col·legi de
incorporacions al col·legi de
farmacèutics,
farmacèutics i es pacten diferents
conclusions,
conclusions a comunicar al Sr. Vocal
comunicar, vocal de
de I.F.M. del Consell General
I.F.M. del Consell
General
Credencial enviada a Ramon Alsius i credencial, Ramon
Malagelada com a representant de
Alsius i Malagelada,
l'I.F.M. de la província de Girona a
representant, I.F.M.,
l'Assemblea Nacional de l'I.F.M.
província, Girona,
celebrada els dies 3, 4 i 5 de
Assemblea Nacional de
desembre de 1956 a Madrid.
l' I.F.M., Madrid
Invitació a l'entrega de la medalla de
plata del Consell General de Col·legis
Farmacèutics d'Espanya a Manuel
Roca i Jubert a títol pòstum. També
s'adjunta un escrit manuscrit i
mecanografiat sobre la vida
professional de Manuel Roca i Jubert.

Carta de comiat obligat de Ramon
Alsius i Malagelada com a vocal de
l'I.F.M. pel canvi de les normes
electorals del col·legi de
farmacèutics.

carta, comiat, Ramon
Alsius i Malagelada,
I.F.M., canvi, normes
electorals, col·legi de
farmacèutics

Castellà

Paper. 9
pàgines

Castellà

Paper. 8
pàgines

Castellà

Paper. 2
pàgines

Castellà

Paper. 1
pàgina

Castellà

Paper. 2
pàgines
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Carta manuscrita per mostrar la
indignació del col·legi de
farmacèutics respecte a la ordre
ministerial del 30 de maig de l'any en
curs. Es considera aquesta disposició
com a intrusisme professional perquè
permet subministrar productes
derivats de valeriana i altres a
organitzacions sindicals i corporatives
sense la titulació de farmàcia.

1956?
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Instituto Nacional
Ramon Alsius 15/06/1963
de Previsión

Madrid
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Juan de Llobet
Llavari

Girona
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Ramon Alsius 22/06/1963

12/12/1955

Girona

correspondència,
indignació, col·legi de
farmacèutics,
disposició, ordre
ministerial, intrusisme
Castellà
professional,
productes, valeriana,
organitzacions
sindicals, corporacions,
titulació, farmàcia

correspondència,
president, Instituto
Nacional de Previsión,
Castellà
Ramon Alsius,
notificació, vocal,
Consell Provincial
correspondència, Juan
de Llobet Llavari,
Instituto Nacional de
Felicitació a Ramon Alsius com a
Previsión, Ramon
president del Col·legi Oficial de
Alsius, felicitació,
Castellà
Farmacèutics i el convoca a la
pròxima sessió plenària del dia 28 de president, Col·legi
Oficial de
juny.
Farmacèutics, sessió
plenària

Carta del president de l'Instituto
Nacional de Previsión a Ramon Alsius
en la qual li notifica que ha estat
nomenat vocal del Consell Provincial
d'aquest institut.

Carta del Sr. Serra al Sr. Perxes
sobre l'ambient enrarit del col·legi de
farmacèutics pel tema del laboratori
en el qual expressa els seus temors
que s'hagin produït acords fora de la
junta. També hi ha una carta de José
Mª Pla Dalmau a Ramon Alsius en la
qual considera que el Sr. Perxes està
ofuscat i el convida a dinar a casa
seva.

correspondències.
Serra, Sr. Perxes, José
Mª Pla Dalmau,
Ramon Alsius,
ambient, enrarit,
Català
col·legi de
farmacèutics,
laboratori, temors,
junta, ofuscat, dinar

4 pàgines

1pàgina

1pàgina

2 pàgines
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944

945

José Alsius

Nazario Díaz

12/05/1947 06/12/1948

Barcelona

Notes de les assignatures d'Anàlisi
Químic, Farmàcia Pràctica i
Mineralogia i Botànica de l'alumne
Ramon Alsius i Malagelada.

notes, assignatures,
Anàlisi Químic,
Farmàcia Pràctica,
Castellà
Mineralogia i Botànica,
Ramon Alsius i
Malagelada, alumne

4 pàgines

Banyoles

Cartes de Nazario Díaz a José Alsius i
resposta en les quals José Alsius
envia fotografies de l'excursió a la
Costa Brava i es disculpa perquè no
ha sortit la foto del banquet. Nazario
Díaz contesta aquesta carta felicitant
les dots de fotògraf de José Alsius i
expressa el desig del Sr. Nazario Díaz
de tornar a la costa brava i a la
farmàcia de Llívia. També s'adjunten
dues fotografies d'una excursió a la
costa brava amb diferents persones
sobre de barques de pesca. En una
darrera carta manuscrita, José Alsius
presenta a Gaspar Masgrau i Butinyà
a Nazario Díaz i desitja que sigui
designat inspector farmacèutic de
Banyoles un cop ha aprovat les
oposicions de titular de farmàcia.

correspondència,
Nazario Díaz, José
Alsius, fotografies,
excursió, Costa Brava,
felicitació, dots,
Castellà
farmàcia, Llívia,
barques, Gaspar
Masgrau i Butinyà,
inspector, oposicions,
titular

6 pàgines
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947

948

José Alsius

Ajuntament de
Banyoles

Leopoldo
Oreostea Camps

Nazario Díaz

Ramon Alsius

12/05/1947 06/12/1948

16/01/1957 05/02/1958

Ramon Alsius 14/05/1957

Banyoles

Cartes de Nazario Díaz a José Alsius i
resposta en les quals José Alsius
envia fotografies de l'excursió a la
Costa Brava i es disculpa perquè no
ha sortit la foto del banquet. Nazario
Díaz contesta aquesta carta felicitant
les dots de fotògraf de José Alsius i
expressa el desig del Sr. Nazario Díaz
de tornar a la costa brava i a la
farmàcia de Llívia. També s'adjunten
dues fotografies d'una excursió a la
costa brava amb diferents persones
sobre de barques de pesca. En una
darrera carta manuscrita, José Alsius
presenta a Gaspar Masgrau i Butinyà
a Nazario Díaz i desitja que sigui
designat inspector farmacèutic de
Banyoles un cop ha aprovat les
oposicions de titular de farmàcia.

correspondència,
Nazario Díaz, José
Alsius, fotografies,
excursió, Costa Brava,
felicitació, dots,
Castellà
farmàcia, Llívia,
barques, Gaspar
Masgrau i Butinyà,
inspector, oposicions,
titular

6 pàgines

Banyoles

Requeriment de documentació a
Ramon Alsius per poder cobrar
l'ajuda familiar als funcionaris
municipals de l'ajuntament de
Banyoles. En una segona carta,
s'aprova la concessió d'aquesta ajuda
per estudis dels fills de Ramon Alsius
junt a l'acta de la Comissió d'ajuda
familiar de l'Ajuntament de Banyoles.

requeriment,
documentació, Ramon
Alsius, cobrar, ajuda
familiar, funcionaris
municipals,
ajuntament de
Castellà
Banyoles, acta,
Comissió d'Ajuda
Familiar de
l'Ajuntament de
Banyoles

3 pàgines

Girona

Carta del cap de sanitat de la
província de Girona a Ramon Alsius
en la qual li sol·licita formar part de
la Comissió per la revisió de
partidaris sanitaris ja que es
requereix un farmacèutic titular.

correspondència, cap
de sanitat, Girona,
Ramon Alsius,
Leopoldo Oreostea
Camps, comissió,
revisió, partits
sanitaris, farmacèutic
titular

1 pàgina

Castellà
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1953

Ramon Alsius

Sr. Perxes

26/03/1956

Ramon Alsius

Juan Maria de
Santisteban

Girona

Sr. Enric
Sunyer

Banyoles

Nova classificació i delimitació dels
partits farmacèutics municipals de la
província de Girona. Actualització de
la distribució de partits sanitaris
després de la darrera versió de 1931.

classificació,
delimitació, partits
farmacèutics
municipals, província,
Girona, distribució,
actualització

Castellà

4 pàgines

Carta al Sr. Perxes sobre el
problemàtic tema de la renovació de
la junta i la creació del laboratori
encara que la junta estigui en contra.

correspondència,
Perxes, tema,
renovació, junta,
creació, laboratori

Català

2 pàgines

llistat, empreses,
Castellà
alimentàries, partit
sanitari, Banyoles
reglament, laboratori,
Reglament del Laboratori d'anàlisi del
anàlisi, Col·legi Oficial
Col·legi Oficial de Farmacèutics de la
Castellà
de farmacèutics,
Província de Girona
Província, Girona
Llistat d'empreses alimentàries del
partit sanitari de Banyoles.

Carta al Sr. Enric Sunyer en la qual
es mostra la sorpresa per donar-se
de baixa del laboratori del Col·legi
amb la raó de l'obertura d'un
laboratori propi. També es donen
arguments de la importància del
laboratori del Col·legi.

20/01/1958

Ramon Alsius 20/12/1957

Girona

Ramon Alsius 15/11/1957

Girona

correspondència, Enric
Sunyer, Ramon Alsius,
baixa, laboratori,
Col·legi Oficial de
Català
farmacèutics,
obertura, laboratori
propi, arguments

convocatòria,
eleccions sindicals,
Convocatòria a les eleccions sindicals
vocal electe, sindicat
del dia 9 de gener de 1958 com a
provincial, Indústries Castellà
vocal electe del sindicat provincial
Químiques, Juan Maria
d'Indústries Químiques
de Santisteban,
Ramon Alsius
correspondència,
Carta en la qual s'adjunten les
peticions, Jefatura de
peticions de la Jefatura de Sanitat
Sanitat, plaça,
sobre crear una plaça de farmacèutic farmacèutic, Sant Feliu Castellà
a Sant Feliu de Guíxols i sobre crear de Guíxols, partit
un partit sanitari a Cornellà del Terri. sanitari, creació,
Cornellà del Terri

1 pàgina

2 pàgines

2 pàgines

1 pàgina

4 pàgines
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Ramon Alsius
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Ramon Alsius

29/06/1963

01/07/1965 31/07/1965

Banyoles

Discurs manuscrit que es va
discurs, entrega,
pronunciar en l'entrega dels diplomes diplomes, promoció,
a la promoció d'auxiliars de farmàcia. auxiliars, farmàcia

Castellà

2 pàgines

Banyoles

Carta enviada a diferents autoritats
explicant com es va produir la
selecció dels temes a tractar en el
simpòsium que s'estava realitzant en
el moment d'escriure la carta i
donant les gràcies per la presència
d'aquestes autoritats en aquest acte.

correspondència,
Ramon Alsius,
selecció, temes,
simpòsium, gràcies,
presència, autoritats

Castellà

4 pàgines

Banyoles

Currículum Vitae de Ramon Alsius
manuscrit dirigit a José Mª Pla.

currículum, Ramon
Alsius, José Mª Pla

Castellà

2 pàgines

