
Apèndix 14



Apèndix 14. LA SENYORIA DEL BISBE DE GIRONA. SOBRE ELS 
DELMES

Figura 14.1. El control dels delmes laics del bisbat de Girona, 1221-1360



Taula 14.2. L’import dels lluïsmes en relació al valor dels delmes laics, 1317-1362
DATA PARRÒQUIA DELMADOR TRANSACCIÓ LLUÏSME ( %) LLIBRE VERD (1362)

N. VALOR
1317.02.10 Cabissó (Sales) Ponç de Coll, cavaller 5 ll. (foriscapi) 339 10 ll.
1318.07.29 Vilademí Berenguer des Pujol, de 

Vilademires
25 ll. (foriscapi) 395 ?

1327.10.17 Crespià Jaume de Segúries, de 
Camprodon

Compra per 300 ll. 108,25 ll. (36,1 
%)

329 ?

1335.03.07 Martorell Guillem Torroella, cavaller Donació 20 ll. (terç) 214 10 ll.
1335.03.07 Peralada, 

Cabanes i les 
Olives

Guillem de Vilatenim, fill de 
Jaume de Masó, de Sant 
Llorenç de la Muga

150 ll. (terç) 179
181

50 ll.
40 ll.

1335.03.23 Bescanó Eimeric de la Via Compra 25 ll. (terç) 5 20 ll.
1335.05.15 Jafre Berenguer de Jafre, cavaller Compra per 200 ll. 25 ll. (12,5 %) 126 25 ll.
1335.05.21 St. Miquel de 

Fluvià i Palol
Bernat Floreta, de Castelló Compra per 60 ll. 7 ll. (11,6 %) 

(terç)
141 15 ll.

1335.06.08 Biert Bernat de Taialà, ciutadà de 
Girona

Heretament 42 ll. (terç) 31 40 ll.(?)

1335.06.11 Esponellà, 
Centenys i 
Serinyà

Dalmau de Costa, jurista de 
Besalú

Compra 30 ll. (terç) 393
392
383

18 ll.(?)
-
-

1343.09.09 St. Martí Vell Francesc de Bevià, de 
Madremanya

Compra 4 ll. 66 1,25 ll.

1346.05.22 Galliners i 
Queixàs

Guillem de Biure, cavaller Compra 25 ll. (foriscapi) 399
323

30 ll.
30 ll.

1346.12.05 Pals Guerau de Pals, cavaller Compra per 465,25 
ll.

37,5 ll. (8 %) 84 25 ll.

1348.05.19 Galliners Guillem de Biure, cavaller Compra 15 ll. (foriscapi) 399 30 ll.
1352.01.02 Beuda Ramon Pere, de Batet Compra per 210 ll. 50 ll. (24,8 %) 334 12,5 ll.
1354.10.18 Peralada (Olives) Nicolau Martí, de Peralada Compra 10 ll. 179 25 ll.

1357.06.07 Maià Bernat Cavaller, de Besalú Compra 60 ll. i cessió 
del delme

331 30 ll.

1357.11.09 Cabanes Marmessors de Vidal de 
Vallgornera, senyor 

Herència 125 ll. 181 53 ll.

1357.12.20 Palau-saverdera Francesc de Palau, cavaller Heretament 50 ll. 164 30 ll.
1357.. Domeny Compra per 730 ll. 121,65 ll. 

(16,67 %)
29

Font: ADG, Mitra, Protocol de Pere de Capmany, f. 51v (1317.02.10), f. 62v (1318.07.29), f. 148v (1335.03.07), f. 149rv (1335.03.23), f. 
149v-150r (1335.05.15), f. 150v (1335.05.21) i f. 151r (1335.06.11); ADG, Mitra, calaix 4, pergamí n. 60 (1335.03.07; MARQUÈS, 1984a: 
n. 998) i pergamí n. 89 (1335.06.08; MARQUÈS, 1984a: n. 1003); Lletres, vol. U-3, f. 16v (1327.10.17), i vol. U-10, f. 46r (1346.05.22); 
Notularum, vol. G-17, f. 46r (1343.09.09), vol. G-19, f. 5v-6r (1346.12.05), vol. G-21, f. 20r (1348.05.19), vol. G-25, f. 34r-35r (1352.01.02), 
vol. G-31, f. 115r (1354.10.18), vol. G-37, f. 91r (1357.11.09) i vol. G-38, f. 9v-10r (1357.06.07) i f. 42v (1357.12.20). Pel que fa al delme 
de Domeny, venut el 1357, cf. MARQUÈS, 2001: p. 701.

Taula 14.3. Censos al bisbe per delmes laics transferits a institucions 
eclesiàstiques, 1319-1344

DATA PARRÒQUIA (DELME) DELMADOR CENS

1268.07.26 Dosquers (part del d.) Arnau de Catllar, monjo de Banyoles  benefici 1 moneda d’or anual
1281.06.24 Porqueres (part del d.) Abat del monestir de Banyoles 1,5 lliures de cera anuals
1288.02.09 Vilobí (1/4 d.) Marmessors de Pere de Fontclara i almoina de Sta. 

Maria de les Puel·les
2 maimondines



1299.05.15 Serinyà (1/6 d.) Abat del monestir de Banyoles  benefici 1 auri o morabetí anual
1319.07.27 St. Julià de Torts (1/3 d.) Ponç Camalera, clergue establert al benefici fundat 

per Guillem de Garriga a Sta. Maria de Vilabertran
15 s. anuals

1319.08.29 St. Vicenç de Camós (3/8 
d.)

Jaume d’Ermedàs, beneficiat del monestir de 
Banyoles

1 moneda d’or anual

1319.11.27 Aiguaviva (1/4 d.) Pau Narbona i Pere de Puig, beneficiats de la seu 
de Girona

¼ dels fruits

1320.01.14 Sils i Vidreres Marmessors d’Ermessenda de Cartellà  beneficis 
de les capelles de Rocacorba, Puig-alder i Hostoles 
i als monestirs de Sta. Maria d’Amer i St. Daniel

1320.04.16 Llers (d. Plana) Berenguer Reverter, clergue beneficiat a l’església 
de Llers

3 s. anuals

1320.06.26 St. Vicenç de Camós 
(part del d.)

Bernat de Coll, monjo candeler del monestir de 
Banyoles

20 sous anuals

1320.06.30
1320.07.05

Horts (1/2 d.) Abat de Sta. Maria d’Arles 35 s. anuals

1320.07.26 Sobreroca (part del d.) Abadessa de Vall-laura  venda a la confraria de 
Sta. Maria de la seu de Girona

-

1321.02.11
1321.03.16

Tor (d.) Cabiscol de la seu  dotació del benefici de les 
Onze Mil Verges a la seu

20 s. anuals

1321.08.02 Batet (d. 1 mas) Pere de Camps, clergue beneficiat a l’altar de Sta. 
Maria de l’església de les Preses

1,5 ll. de cera anual

1322.10.15 Cabanes (d.) Guillema de Garriga  donació a l’abat de Sta. 
Maria de Vilabertran

1 mas a Madremanya i 1 
casa prop la porta Rufina 
de Girona

1323.05.23 Freixe i Baussitges (1/3 
d.)

Abat de Sta. Maria de Vallbona 100 s. en novetat de l’abat

1331.08.22 Crespià, Espinavessa i 
Queixàs (1/2 d.)

Església de St. Feliu de Girona per compra a 
Guillem de Boixols

2 morabetins anuals i 100 
s. en novetat del bisbe

1344.09.29 Torts (d.) Prioressa de Bell-lloc 50 s. en novetat de la 
prioressa

Abreviatures: d.: delme –  ll.: lliures –  s.: sous. Font: ADG, Mitra, Cartoral de Rúbriques Vermelles, f. 33v-34v (1288.02.09), f. 63v-64r 
(1319.07.27), f. 73v (1281.06.24), f. 129rv (1319.08.29), f. 130r-131r (1319.11.27), f. 133rv (1320.04.16), f. 135r-136r (1320.06.26), f. 137r-
138v (1320.06.30), f. 138v-139v (1320.07.05), f. 163r-164r (1268.07.26), f. 164r-165r (1299.05.15), f. 169v-172r (1320.07.26), f. 173r-174r 
(1321.02.11), f. 174r-175v (1321.03.16), f. 177r-178r (1321.08.02), f. 195v-197v (1322.10.15), f. 197r-199v (1323.05.23) i f. 206v-207v 
(1331.08.22); ADG, Lletres, vol. U-8, f. 132v-133r (1344.09.29); cf. MARQUÈS-PUIG-SERRAT, 2009: n. 61, 81, 87, 88, 97, 142, 150, 152, 
156, 157, 160, 161, 162, 164, 166, 167, 169, 178, 183 i 184.

Taula 14.4. Els censos pels delmes majors i menors segons el Llibre Verd
N. PARRÒQUIA CENSOS
5 Bescanó Francesc de la Via (2/3 d. major: 20 ll.)  cens al monestir de St. Feliu de Cadins (24 m. ordi a 

msr. d'Anyells).
10 Càrcer, Sta. Cecília de Clergue establert per Ramon d’Estanyol a l’altar dels Quatre Doctors a la seu de Girona (d. major) 

 cens al bisbe de Girona. (50 s.).
10 Càrcer, Sta. Cecília de [Delme major].  cens a l’obra de Sta. Cecília de Càrcer (8 d. i 1 q. blat a msr. Amer).
11 Amer, St. Climent d’ [Delme menor].  cens de 4 cofins de raïms pel delme de les seves vinyes a Ses Dragoneres (5 

ll.).
13 Pallerols, St. Feliu de Hereu de Simó de Vilar de St. Feliu de Pallerols (d. terres i possessions de 6 masos de la 

muntanya Roca-roja: abans 6 ll., ara quasi res)  fer cremar una llàntia a l’altar de St. Grau del 
castell d’Hostoles.

13 Pallerols, St. Feliu de [Delme major].  cens al rector o capellà de St. Feliu de Pallerols d’1 q. ordi i 1/2 q. Forment a 
mesura del castell d’Hostoles.

21 Sobre-roca Guillem Oliver, clergue establert pels confrares de la confraria de Sta. Maria de la seu de Girona 
(1/2 d. major: 8 ll.)  cens d’1/8 d. major al bisbe de Girona.

22 Llémena, St. Esteve de Clergues establerts per Jaume de Salze als monestirs de St. Daniel i de Sta. Maria d’Amer (5/12 d. 
major: 10 ll.)  cens de 5/48 d. major al bisbe de Girona.



22 Llémena, St. Esteve de [Delme major].  cens de 2 parells de tudons (todonorum) al capellà de St. Esteve de Llémena 
abans de dividir el delme.

26 Llorà Hospital Nou de Sta. Caterina (3/8 d. major: 30 ll.)  cens de 30 s. al bisbe de Girona. per Nadal.
26 Llorà Bonanat de Llémena, ciutadà de Girona, i en Bosch de Montcal (3/8 d. major: 30 ll.)  cens al 

capellà de .. (per raó dels novals de la parròquia).
27 Ginestar Ramon Aulina, propietari del mas Aulina de Ginestar (1/2 d. batllia d’en Trobat i 1/4 d. batllia de sa 

Sala: 6 ll.)  cens de ½ lliura de cera al senyor del castell de Medinyà.
28 St. Gregori Preveres del capítol de la seu de Girona (que han comprat el d. major de St. Gregori a 

Brunissenda, muller d’Eimeric de la Via) cens de 12,5 ll. al bisbe de Girona.
32 Cartellà, St. Feliu de [Delme major].  cens a l’obra de St. Feliu de Cartellà de 2 m. ordi a msr. Girona abans que es 

divideixi el delme major.
33 St. Medir Sagristà i domer de St. Medir (10/16 d. veïnats de Nespla, Freixenet, Perafita i Frugell) cens al 

sagristà de Sta. Maria d’Amer de 4 s. i 2 d. (per l’ofici que fa el sagristà d’Amer el dia de St. Medir, 
en què ha de ser alimentat pels curats).

34 Canet Clergues establerts per Guillem de Costa a les esglésies de Rocacorba i St. Pere Sacosta (1/4 d. 
major i 1/6 d. raïms, llegums, llana i carnatge: 7,5 ll.)  cens al bisbe de Girona. de 20 sous per 
Nadal. [La part havia estat antigament de Guillem de Costa].

36 Biert Clergue establert a l’altar dels màrtirs de la seu de Girona pel bisbe Arnau (2/3 d. major)  cens al 
bisbe de Girona. de .. [La part del delme havia estat de Bernat de Taialà, ciutadà de Girona].

37 Montcal Clergues establerts per Guillem de Costa a les esglésies de Rocacorba i St. Pere Sacosta (2/3 d. 
major de pa i vi: 12 ll.)  cens de 50 s. al paborde d’Agost de la seu de Girona. [La part havia estat 
antigament d’en Trullars].

42 Riudellots de la Creu Pere Novell (laic) (d. 2 feixes de terra)  cens al bisbe de Girona. d’1 lliura de cera.
46 Camós, Sta. Maria de Almoina de St. Esteve de Banyoles (d. terres de 4 masos)  cens al bisbe de Girona. d’1,5 lliures 

de cera.
47 Camós, St. Vicenç de Candela de St. Esteve de Banyoles (5/32 d. major: 9 ll.)  cens de 20 s. al bisbe de Girona.
47 Camós, St. Vicenç de Berenguer de Noguera, clergue establert a St. Esteve de Banyoles per Guillem de Cistella, monjo 

(3/32 d. major: 5 ll.)  cens al bisbe de Girona. d’1 morabetí d’or.
57 Orriols Bernat Alemany d’Orriols, senyor del castell d’Orriols (tot el d. major)  cens al bisbe de Girona. 

d’1 ll. cera pel sínode.
58 Llampaies Abat de St. Miquel de Fluvià (tot el d. major: 20 ll.)  cens al bisbe de Girona. de 90 s. [Va 

comprar el d. a Berenguer Otger, cavaller].
58 Llampaies [Delme major].  cens de 30 s. al clergue de Llampaies per fer un aniversari d’una ànima.
59 Viladasens Paborde de l’Almoina de la seu de Girona (1/3 d. major: 12 ll.)  cens a l’obra de Viladasens d’1 q. 

ordi a msr. Girona.
59 Viladasens Na Blanca de Maura, muller del cavaller Pere Otger (1/3 d. major: 12 ll.)  cens a l’obra de 

Viladasens d’1 q. ordi a msr. Girona.
59 Viladasens Ponç de Flaçà (1/3 d. major: 12 ll.)  cens a l’obra de Viladasens d’1 q. ordi a msr. Girona.
59 Viladasens [Delme major].  cens a la senyora de Maura, en Viladasens i n’Hospital, de Mata, d’1 q. ordi a 

msr. Girona abans que es divideixi el delme major.
59 Viladasens [Delme major].  cens de 22 d. [al bisbe de Girona.]. per al sínode.
60 Fallines Pere de Galliners, donzell  servitud al senyor del castell de Medinyà (perquè en té el d. en feu).
60 Fallines [Delme de 5 masos].  cens de 2 m. civada a msr. Monells al senyor del castell de Medinyà.
60 Fallines Pere de Galliners, donzell  cens d’1 q. ordi dita blat d’oli a l’obra de St. Martí de Fallines.
61 Vilafreser [Delme major].  cens d’1 m. forment, 1 m. ordi a msr. Girona i 1 saumada de raïms a Ramon de 

Vilafreser (pro mensuris et tinardo) que aquest havia de tenir al servei dels parcers del delme.
61 Vilafreser Ramon de Vilafreser (1,5/4 d. major i cens sobre el d.major: 15 ll.)  cens d’una alberga al senyor 

del castell de Medinyà.
62 Medinyà Clergue establert a l’altar de St. Pere de l’església de Medinyà per Joan Falgueres, clergue de 

Medinyà difunt (2/3 d. veïnat i delmer de Sta. Fe de la Serra)  cens de 2 auris a l’ardiaca de 
Girona.

62 Medinyà Sagristà (1/3 d. major)  cens d’1/3 blat gros i cens de 15 s. pels raïms i altres coses.
66 St. Martí Vell Ramon de Folgons clergue establert a Sta. Maria de Cervià (3/4 d. major)  cens al bisbe de 

Girona. de 5 auris “in eorum novitate” (del clergue establert i dels successors).
70 Pera, la i Púbol Pere Jaume (d. 1 camp)  cens al bisbe de Girona., com a capellà, d’1 q. ordi a msr. Monells.
70 Pera, la i Púbol Bernat Requesèn, clergue de la seu de Girona (1/4 d. major: 15 ll.)  cens al bisbe de Girona. de 

30 s. per Nadal.



72 Madremanya [Delme major].  cens de 16 m. ordi i 16 m. blat (o ordi) i 32 cofins de raïms a Lluís Estruç, ciutadà 
de Girona, abans que es divideixi el delme major.

76 St. Sadurní Francesc Albert, clergue establert a l’església de Cruïlles per na Constança de Cruïlles (d. 
possessions del terme e St. Sadurní)  cens al bisbe de Girona. de 25 s. per Nadal.

76 St. Sadurní [Delme major].  cens al bisbe de Girona., com a castlà de St. Sadurní, de 6 m. ordi i 1m. forment 
a msr. Monells, 3 s. i 1 emina ordi per tissatge.

76 St. Sadurní [Delme major].  cens de 2 oques al senyor del castell de Cruïlles i al prior de St. Miquel de 
Cruïlles per tal que facin prestar millor el delme de les possessions que són sota el seu “districtu”.

76 St. Sadurní Ramon de Pontós  cens d’1 m. forment (i homenatge) al bisbe de Girona., com a castlà del 
castell de St. Sadurní.

80 Palau-sator Francesc Albert i Pere Solà, clergues (1/2 d. Palau-sator: 12 ll.; i tot el d. gra i ½ d. raïms, carnatge, 
lli, cànem i hortalissa de Boadella: 30 ll.del de Boadella) cens de 40 s. al bisbe de Girona. . [Ho 
té per compra feta Francesc de Sant Feliu, cavaller, i a la seva muller, Sibil·la].

82 Boadella, St. Julià de Francesc Albert i Pere Solà, clergues (1/2 d. Palau-sator: 12 ll.; i tot el d. gra i ½ d. raïms, carnatge, 
lli, cànem i hortalissa de Boadella: 30 ll.) cens de 40 s. al bisbe de Girona. . [Ho té per compra 
feta Francesc de Sant Feliu, cavaller, i a la seva muller, Sibil·la].

84 Pals Clergue establert per Guillem de Pals a l’església de St. Feliu de Boada (2,5/6 d. vell o major: 25 ll.) 
 cens de 85 s. per Nadal [al bisbe de Girona.].

84 Pals [Delme major].  cens al batlle del castell de Pals d’1 oca, 2 m. ordi per tal que faci districte per 
prestar el delme del carnatge.

84 Pals [Delme major i primícia].  cens als batlles dels delmadors d’1 m. ordi abans que es divideixi el 
delme per tal que els batlles convoquin la recol·lecció del delme a les eres dels pagesos.

87 Peralta, St. Climent de Capellà de la Bisbal (d. masos de Clarà i possessions)  cens de 8 s. al bisbe de Girona. i, 
després de la mort del cavaller Guillem de Godell, cens de 8 s. més als hereus de dit Guillem.

90 Calonge Arnau de Canet, cavaller, (1/4 d. major i 1/8 d. lli cànem i carnatge de la parròquia: 25 ll.)  cens 
de 2 m. forment i 3 m. ordi pel cigatge (“pro citgatgio”) al noble Berenguer de Cruïlle,s senyor del 
castell de Calonge.

93 Sta. Pellaia Ferial de la seu de Girona (3/4 d. major: 25 ll.)  cens al bisbe de Girona. de 40 s. i de 30 s. més 
per l’aniversari de Tiburgis d’Alboraia. [El Ferial ho té per compra feta a Ponç de Sta. Cecília, 
ciutadà de Girona].

93 Sta. Pellaia Clergues i Ponç de Sta. Cecília  cens d’1 ll. de cera al bisbe de Girona.
94 Sta. Àgata Rector  cens d’1 ll. cera al bisbe de Girona.
3 Sta. Eulàlia Sacosta i 

Campdorà
Francesc de la Via ciutadà (2/3 d. major: 20 ll.)  cens al monestir de St. Feliu de Cadins de 24 m. 
ordi a mesura d’Anyells.

95 Llaneres [Delme major].  cens al senyor del castell de Castell d’Empordà de .. m. ordi (per raó de la casa 
on s’aplega el delme).

100 Rupià Arnau de Guàrdia clergue establert a l’altar de Sta. Margarida de l’església de Rupià per Adelaida 
de Rupià (1/4 d. major: 10 ll.)  cens al bisbe de Girona. d’1 ll. cera. [Aquesta part del delme va 
ser firmada pel bisbe Alemany de Girona i per molts altres prelats i persones del capítol de la seu 
de Girona].

100 Rupià [Delme major].  cens (a l’obra) de l’església de Rupià d’1 m. ordi (pel blat de l’oli).
101 Parlavà Prior de la capella de Foixà (1/2 d. major)  cens al bisbe de Girona. d’1 ll. cera per Nadal + cens 

de 2 auris al bisbe de Girona. “in novitate prioris”.
102 Foixà [Delme major].  cens de 3 esmines d’ordi a msr. Llòçol a Blanca muller de Pere Otger i filla de 

Ramon sa Maura de Viladasens, abans que es divideixi el delme major.
102 Foixà Prior de la capella de Foixà (1/3 d. major: 15 ll., que ha comprat el 1372 a Blanca muller de Pere 

Otger i filla de Ramon sa Maura)  cens al bisbe de Girona. de 65 s. per Nadal “in 
recompensacione foriscapiorum”.

105 Ultramort Clergue establert a la capella superior del palau episcopal de Girona i a l’altar dels Màrtirs de la seu 
de Girona pel bisbe Arnau de Mont-rodon (2/3 d. major i part dels delmes de St. Llorenç de les 
Arenes)  cens al bisbe de Girona. de 75 s. per Nadal.

107 St. Iscle (d’Empordà) Clergue establert per Bernat Torroella a l’església de la Bisbal (d. terres i possessions diverses)  
a) cens de 2/15 mesures al clergue de l’altar de Sta. Maria de l’església de St. Iscle establert per 
Berenguera de St. Iscle + b) cens de 3,25/15 mesures al bisbe de Girona.

107 St. Iscle (d’Empordà) Clergue de l’altar de Sta. Maria de l’església de St. Iscle. establert per Berenguera de St. Iscle (2/15 
mesures del d. major)  cens d’1 ll. cera al bisbe de Girona.

116 Canet (de Verges) Sagristà (1/2 d. major)  cens al bisbe de Girona. de 5 s. “pro novitate sui beneficii”.
116 Canet (de Verges) Domer (1/2 d. major)  cens al bisbe de Girona. de 5 s. “pro novitate sui beneficii”.



122 Valveralla [Delme major].  cens a Dolça muller de Guillem de Caçà i filla de Ramon de Begur (1/3 d. major: 
10 ll.) de 10 m. ordi a msr. Castelló abans que es divideixi el delme.

123 Garriga, la Abadessa del monestir de Vilanera (senyor mitjà del delme)  cens al bisbe de Girona. d’1 auri “in 
novitate cuiuslibet abbatisse” (i el bisbe rep la meitat dels foriscapis que corresponguin).

123 Garriga, la Francesc de Fortià cavaller  cens a l’obra de l’església de St. Feliu de la Garriga d’1 m. ordi a 
msr. Castelló.

123 Garriga, la N’Ermessenda de Riumors  cens a l’obra de l’església de St. Feliu de la Garriga de 2 m. ordi a 
msr. Castelló.

123 Garriga, la [Delme major].  cens al bisbe de Girona. de 3 s.
124 Verges [Delme major].  cens al comte d’Empúries de 4 oques i 3 m. ordi a msr. censal per tal que el 

comte obligui tothom a pagar el delme als parcers del delme.
124 Verges [Delme major].  cens a l’obra de l’església de St. Julià de Verges de 3 m. ordi a msr. censal.
124 Verges Capellà (1/3 d. major: 35 ll.)  cens al diaca de Verges de 8 m. ordi a msr. censal.
125 Marenyà Clergue establert a l’altar de les Onze Mil Verges de la seu de Girona (d. lloc dit Tor)  cens al 

bisbe de Girona. de 20 s. per Nadal i de 100 s. “in novitate ipsius stabiliti”.
128 St. Jordi Desvalls Narcís, fill de Francesc de la Via, ciutadà de Girona, i la seva muller, Sibil·la, hereva de la seva 

mare i del seu avi Guillem de Reixac, jurista de Banyoles (tot el d. major: 75 ll.)  cens de .. al 
senyor del castell de Palol d’Onyar .

128 St. Jordi Desvalls Narcís, fill de Francesc de la Via, ciutadà de Girona, i la seva muller Sibil·la, hereva de la seva 
mare i del seu avi Guillem de Reixac, jurista de Banyoles (tot el d. major: 75 ll.)  cens de .. al 
senyor del castell de Vilopriu.

129 Gaüses Almoina del Pa de la seu de Girona (1/3 d. de Fores: 7,5 ll.)  cens al bisbe de Girona. per Nadal 
de 30 s. [Aquesta part del delme va ser del cavaller Guillem de Caçà].

129 Gaüses Almoina del Pa de la seu de Girona (1/6 d. de Fores: 3,75 ll. + 1/12 d. de Pins + tot el d. d’Estany + 
1/3 d. de Dins de Camallera)  cens al bisbe de Girona. per Nadal de 32 s.

130 Garrigoles Hospital de Sta. Maria o de Galligants de Grona (5/12 d. major: 12 ll.)  cens al bisbe de Girona. 
de 50 s. [L’Hospital havia comprat les 5/12 parts als hereus de Guillem de Pals, antic cavaller.

135 Calabuig [Delme major].  cens al capellà, al sagristà i al domer de la 1/9 msr. delme major, excepte el 
redelme del d. major.

135 Calabuig [Delme major].  cens a Berenguer de St. Esteve, abans que es divideixi, un cens de 16 m. entre 
ordi i civada, 16 m. ordi i civada (15 ll.).

135 Calabuig Berenguer de St. Esteve i Francesc Sanx  cens al senyor del castell de Calabuig de 2 m. d’ordi a 
la mesura censal.

140 Garrigàs [Delme major].  cens d’1 quartó d’oli a msr. Castelló a l’obra de l’església de St. Miquel de 
Garrigàs.

144 Canyà Rector i capellà de canyà  cens al paborde de Fortià de 28 m. ordi i 8 m. forment a msr. censal. 
145 Siurana [Delme major].  cens al comte d’Empúries de 8 m. ordi, 3 saumades de raïms i 3 oques per tal 

que obligui a prestar el delme a qui pertoqui.
146 Vilamalla Hospital de pobres de Cadaqués (1/2 d. major: 30 ll.)  cens al bisbe de Girona. de 50 s. per 

Pasqua.
146 Vilamalla [Delme major].  cens a l’obra de St. Vicenç de Vilamalla de 4 m. ordi a msr. censal.
148 Vilatenim [Delme major].  cens a l’obra de St. Joan de Vilatenim d’1 m. ordi a msr. corrent.
148 Vilatenim [Delme major].  cens a l’Almoina del Vestuari de la seu de Girona d’1 m. forment a msr. censal.
148 Vilatenim [Delme major].  cens a na Blanca de Vilatenim i els successors d’1 m. forment i 2 m. ordi a msr. 

censal.
149 Far (d’Empordà) Hospital de pobres de Cadaqués (2,5/18 d. major: 10 ll.)  cens al bisbe de Girona. de 10 s. 

[Aquesta part va ser de Bernat Sord].
149 Far (d’Empordà) [Delme major].  cens al paborde de Fortià de St. Pere de Rodes de 8 m. ordi i 2 m. forment a 

msr. Castelló i 1 anyell, per tal que obligui tothom a pagar el delme.
150 Vila-sacra Bernat de Roca de Terrades (1/4 d. major: 25 ll.)  cens a l’abat de St. Pere de Rodes com a 

senyor del castell de Vila-sacra de 31 s.
150 Vila-sacra Francesc de Fortià (1/4 d. major: 25 ll.)  cens a l’abat de St. Pere de Rodes com a senyor del 

castell de Vila-sacra de 31 s.
150 Vila-sacra Pere Blanc de Vila-sacra (1/8 d. major: 12,5 ll.)  cens a l’abat de St. Pere de Rodes com a 

senyor del castell de Vila-sacra dee 15,5 s.
154 Fluvià, Torroella de Clergue establert a la capella de Vilagut a la parròquia de Pau per Bernat de Vilanova cavaller (1/3 

d. major: 15 ll.)  cens al bisbe de Girona. d’1 ll. cera “in novitate clerici”.



155 St. Pere Pescador Antoni Marc de St. Pere Pescador (d. 1 camp dit Bosc o Ribera) cens al noble Francesc de 
Caramany de 2 gallines.

155 St. Pere Pescador Dalmau Assalit de Basella de Siurana (1/3 d. major: 35 ll.)  cens als senyors dels castells de St. 
Pere Pescador i Ventalló de ..

162 Vilajuïga Clergue establert a la capella de St. Salvador de Vilagut (1/4 d. territori de Canelles: 1,6 ll., i ¼ d. 
major de Vilajuïga: 6 ll.)  cens al bisbe de Girona. d’1 ll. cera.

164 Palau-saverdera Capellà i n’Esmengards de Cabrera  cens al senyor del castell de Palau de 3 s. melgoresos o 1 
m. forment

164 Palau-saverdera [Delme major].  cens al senyor del castell de Palau, abans que es divideixi el delme, d’1 m. ordi, 
com a senyor del castell, i 1 m. ordi més, com a comprador de les rendes de Joan de Móra per tal 
d’obligar els pagadors del delme a pagar-lo.

164 Palau-saverdera [Delme major].  cens al cambrer de St. Pere de Rodes d’1 m. ordi com a senyor de la casa de 
Treballs per tal d’obligar els pagadors del delme a pagar-lo.

164 Palau-saverdera [Delme major].  cens a Pere Guillem d’Estanybovós d’1 m. ordi per tal d’obligar els pagadors del 
delme a pagar-lo.

164 Palau-saverdera [Delme major].  cens a Pere Paner, hereu de Guillem de Cistella de Palau d’1 m. ordi per tal 
d’obligar els pagadors del delme a pagar-lo.

165 Roses Clergue establert a l’altar de St. Antoni de Cadaqués (d. part de la parròquia)  cens al bisbe de 
Girona. d’1 lliura de pebre.

174 Baussitges i el Freixe Abat de Sta. Maria de Vallbona bisbat d’Elna (1/3 d. major: 5 ll.)  cens al bisbe de Girona. de 5 ll. 
“in sua novitate”.

176 Rabós (d’Empordà) [Delme major].  cens de 3 m. ordi, 3 costals de raïms i 12 s. comtals (o 2 s. i 8 d. melgoresos) a 
l’abat de St. Quirze de Colera.

177 Dalfià Guerau de Cérvoles de Garriguella (2/3 d. major: 15 ll.)  cens al clergue establert pel rector 
d’Eus a l’església de Garriguella de 7,5 ll.

181 Cabanes [Delme major].  cens a Joan Ramon clergue establert per Arnau de Cases cavaller a l’església 
de Cabanes, abans de dividir el delme major, de 2 m. forment vendibles i 3 sesters d’ordi o 12 m. a 
msr. censal.

181 Cabanes [Delme major].  cens a Joan Ramon clergue establert per Arnau de Cases cavaller a l’església 
de Cabanes de 3 esmines forment, o 6 m. a msr. vendible. [Ho té per donació d’Arnau de Cases].

181 Cabanes [Delme major].  cens al vescomte de Rocabertí de 3 oques.
184 Cebollera, St. Climent de Beatriu muller de Francesc Vaquer de Castelló i filla de Joan Oliver de Soler (tot el d. del territori de 

Soler: 15 ll.)  cens d’1 ll. cera al bisbe de Girona.
185 Espolla [Delme major].  cens de 27 m. ordi a msr. censal a Guillem Viader de St. Climent “pro sinodo”.
185 Espolla Guillem Viader de St. Climent (1/6 d. major i cens de 27 m. ordi sobre el d. major: 9 ll.)  cens al 

bisbe de Girona. d’1 lliura cera.
187 Cantallops [Delme major].  cens de 2 s. i 8 d. comtals al capellà, abans que es divideixi el d. major.
187 Cantallops [Delme major].  cens a l’obra de l’església de Cantallops de 2 m. ordi a msr. censal.
187 Cantallops [Delme major].  cens a l’Almoina del Pa de la Seu de 4 m. ordi i censals a msr. censal i 2 s. 

comtals, per donar-ho als pobres de Crist a l’almoina del dia de st. Julià a Cantallops.
188 Capmany Bernat de Clusa senyor del castell de Capmany (d. masos del seu domini: 12 ll.)  cens al capellà 

de .. per raó del sínode.
188 Capmany Monestir de Sta. Maria de Vilabertran (d. 1 mas i terres)  cens al capellà de ½ q. ordi. [El mas el 

tenia Arnau de Darnius abat del monestir com a herència i el va donar al monestir].
188 Capmany Abat de Sta. Maria de Vilabertran (d. 8 masos i terres)  cens al capellà de 2 m. ordi “de sinodo”.
188 Capmany Piater de Sta. Maria de Vilabertran (d. 1 mas i terres)  cens al capellà d’1 q. ordi “pro sinodo”.
188 Capmany Vescomte de Rocabertí (d. 2 masos)  cens al capellà de .. “pro sinodo”.
188 Capmany Pere Casanadal (d. 1 mas i diverses terres sota domini directe de Francesc de Garriga i Bernat de 

Clusa: 5 ll.)  cens al capellà de 3 q. ordi “pro sinodo”.
188 Capmany En Ferracans, clergue de Llers (d. 1 mas i terres: 1 ll.)  cens al capellà d’1 q. ordi “pro sinodo”. 

[Ho té per compra als marmessors de Ramon de Vilatenim].
191 Vajol, la Ramon Noguer pagès de la Vajol (1/3 d. major)  cens al bisbe de Girona. d’1 ll. cera.
192 Torts, St. Julià dels Prioressa de St. Bartomeu de Bell-lloc (1/3 d. major: 5 ll.)  cens al bisbe de Girona. de 10 s. 

anuals i cens de 50 s. “in novitate priorisse”.
192 Torts, St. Julià dels En Baló, clergue establert a Sta. Maria de Vilabertran (1/3 d. major: 5 ll.)  cens al bisbe de 

Girona. de 15 s. anuals.
197 Castellar, St. Martí del Rector (tot el d. major, la meitat d’antic i la meitat per compra feta a Francesc Simó, notari de 

Girona) cens al bisbe de Girona. (1 auri per la meitat del d. comprada a Francesc Simó).



205 Llagostera Gastó de Montcada noble i senyor del castell de Llagostera (tot el d. major: 150 ll.)  cens als 
clergues establerts pel bisbe Arnau de Creixell a la seu de Girona (9 esquitllades forment i 9 
esquitllades ordi dites “Realitat”).

206 Sta. Seclina Rector i Galzeran de Montcorb, prevere del capítol de Girona (2/3 d. major: 20 ll.)  cens al 
sagristà de la seu de Girona (1 q. forment, 1 q. ordi i 1 q. civada a msr. Caldes, dites “Realitat”).

213 Sils 5 clergues establerts per n’Ermessenda de Cartellà a les capelles dels castells de Puig-Alder, 
Hostoles i Rocacorba i als monestirs d’Amer i de St. Daniel (2/3 d. major –i ¼ d. Vidreres–: 50 ll.) 
 cens al bisbe de Girona. (1 ll. cera per Nadal i en cas de novetat del clergue 1 auri).

220 Blanes Clergue establert a la capella del castell de Blanes (1/3 d. gra, vi i carnatge)  cens al bisbe de 
Girona. (1 ll. cera).

221 Tordera Prior de St. Pol de Mar (3/16 d. major: 22,5 ll.)  ? [aquest d. va ser amortitzat pel bisbe el 1279].
221 Tordera Guillem Mascorda, clergue establert al monestir de St. Salvador de Breda (2/16 d. major: 15 ll.)  

cens al bisbe de Girona. (2 ll. cera) [aquest d. va ser amortitzat antigament].
221 Tordera [Delme major].  cens de sínode –al bisbe de Girona.– (2 ll. cera) .
222 Fogars Rector (1/3 d. carn, lli, cànem i cols)  cens de sínode al bisbe de Girona. (1 ll. cera) [hi ajuden el 

vescomte de Cabrera i el prior de Sta. Maria de Roca-rossa].
223 Vallmanya Rector (2/6 d. major)  cens de sínode al bisbe de Girona. (1 ll. cera).
225 Pineda, Sta. Maria i St. 

Pere
Hospital d’Hostalric (tot el d. d’oli, roldor i peixos del mar)  cens als rectors de les esglésies (20 
s.) i cens al bisbe i al pavorde de Novembre de la seu de Girona (… s.).

225 Pineda, Sta. Maria i St. 
Pere

Rectors de les esglésies (2/12 d. major: 30 ll.)  cens per la capellanía al capellà (50 q. ordi a msr. 
del castell de Montpalau, 6 quartons oli).

229 Reminyó Rector de l’església (1/3 d. major)  cens pel sínode (1 ll. cera).
230
231

Hostalric – Grions [Delme major].  cens pel sínode (1 porc de 20 d.) a Pere Miró.

232 Maçanes [Delme major].  cens pel sínode (1 ll. cera).
233 Gaserans Abat de St. Salvador de Breda (tot el d. major)  cens pel sínode (1 ll. cera).
242 Vallcanera Prior de St. Pere Cercada (2/3 d. major)  cens al bisbe de Girona. (2 parells capons).
242 Vallcanera Rector i diaca de l’església (1/3 d. major)  cens al bisbe de Girona. (1 ll. cera).
243 Farners, Sta. Coloma de Guillema de Banyoles, germana de Pere de Maçanet i monja de Pedralbes (1/6 d. major: 16,6 ll.) > 

ara ho té el prior de St. Pere Cercada  cens al bisbe de Girona. per la novetat del prior (1 auri).
243 Farners, Sta. Coloma de [Delme major].  cens al prior de St. Pere Cercada per sínode (6 q. ordi, 6 q. mil, 3 q. forment i 3 

q. sègol).
243 Farners, Sta. Coloma de [Delme major].  cens a Francesc de St. Celoni pel sínode (1 q. forment, 2 q. ordi, 2 q. mil i 1 q. 

sègol).
243 Farners, Sta. Coloma de [Delme major].  cens a Bertran de Farners per custòdia (3 q. ordi).
245 Brunyola Clergue establert per n’Elionor de Cabrera a l’altar de St. Miquel del monestir de Breda (1/4 d. 

major: 15 ll.)  cens al bisbe de Girona. (1 ll. cera).
245 Brunyola Almoina del Pa de la seu de Girona (1/4 d. major: 15 ll.)  cens al bisbe de Girona. pel delme i pel 

feu de St. Dalmai (25 s.).
249 Vilobí Clergue establert a l’altar de Sta. Maria de l’església de Vilobí per Joan Fresolf (8/32 d. major: 26 ll.) 

 cens al bisbe de Girona. (2 maimondines d’or).
249 Vilobí Rector de la capella de Sta. Maria de les Puel·les de Girona (8/32 d. major: 26 ll.)  cens al bisbe 

de Girona. (2 maimondines d’or).
249 Vilobí Hospital Nou de Sta. Caterina de Girona (4/32 d. major: 13 ll.)  cens al bisbe de Girona. i al 

senyor del castell de Medinyà (60 …) [Aquestes parts del delme van ser de Guillem Cavaller, 
clergue de Salitja].

249 Vilobí Almoina del Pa de la seu de Girona (4/32 d. major: 13 ll.)  cens al bisbe de Girona. (40 s.) pel 
delme de St. Dalmai i part del d’Ermedans.

249 Vilobí [Delme major].  cens al senyor del castell de Vilobí (4 m. forment a msr. Girona) i al pavorde de 
l’Almoina del Pa de la seu de Girona (5 m. forment a msr. Girona).

250 Salitja Hospital Nou de Sta. Caterina de Girona (1/3 d. major: 15 ll.)  cens al bisbe de Girona. (60 s.) i a 
l’hereu de Joan Renau ciutadà de Girona (… s.).

250 Salitja [Delme major].  cens a l’obra de l’església de Salitja (7,5 q. civada i 2,5 q. espelta a msr. Girona).
257 Setcases [Delme major].  cens a Ramon de Castlar d’Avall habitant d’Elna de 2 m. i 1 q. ordi, 2 m. i 1 q. 

sègol per raó d’una vaca que presta de cens a l’església de Girona “pro sinodo” [i es dóna 10 s. i 8 
d. per la vaca a Dalmau ..].

259 Vilallonga –de Ter– [Delme major].  cens a Ramon de Castlar d’Avall de 5 m. ordi, 5 m. sègol per raó d’una vaca 
“pro sinodo”.



260 Llanars [Delme major].  cens a l’hereu de Pere Cantallops d’una “vaccam sinodalem”.
261 Camprodon Clergue establert per Francesc Dacs (1/3 d. vilar de Greixenturell: 12 s.)  cens al bisbe de 

Girona. de 3 s. “in sinodo” [Aquesta part la tenia Jaspert de Rec de Camprodon].
264 Beget [Delme major].  cens al bisbe de Girona. de 10 s. 8 d. “pro crisma” per cada part, és a dir, 42 s. 8 

d.
264 Beget Capellà perpetu (3/4 d. masos dels llocs sa Cot i Vallestil)  cens al bisbe de Girona. de 2 s. 9 d. 

per la seva part.
265 Bolós Església de Camprodon (1/2 d. major i ½ d. 1 mas cada 3 anys: 12,5 ll.) cens al bisbe de Girona. 

de 36 s. “in synodo” [Aquesta part va ser comprada a en Moladar de Camprodon].
274 Pera, St. Miquel de [Delme major].  cens al senyor del castell de Bestracà de 6 m. dels esplets a msr. corrent.
276 Talaixà Clergue establert per Pere de Sala a l’església de Beget (2/3 d. major) cens de 10 s. al bisbe de 

Girona. “pro sinodo”.
276 Talaixà [Delme major].  cens al senyor del castell de Bestracà de ..
277 Escales Celrgue establert a l’altar de St. Joan de l’església de St. Llorenç d’Oix per en Falcús de 

Camprodon (2/3 d. major)  cens al bisbe de Girona. d’1 ll. anual.
278 Monars [Delme major].  cens al bisbe de Girona. de 8 d. “pro sinodo”.
289 Lliurona [Delme major].  cens de 3 malles o òbols de cens al rector de Lliurona “pro sinodo”.
300 Muga, St. Llorenç de la N’Agnès muller de Pere Estruç de Castelló i filla i hereva de Ramon Arnau de Vilafant, de 

Canyeres, de la parròquia de Darnius (tot el d. del territori de sa Vall: 30 ll.)  cens de 8 corbelles 
de raïms, 2 m. blat i 1 m. forment a msr. corrent als clergues curats i al capellà “racione novalium”.

300 Muga, St. Llorenç de la Ramon Serrat de Pinqueró (tot el d. del territori Calmatge: 10 ll.)  cens de 2 bótes i 3 q. vi i 2 m. 
ordi i 2 m. mestall als clergues curats i establerts “pro anniversario”.

300 Muga, St. Llorenç de la Ramon Serrat de Pinqueró (tot el d. del territori Calmatge: 10 ll.)  cens d’1 m. ordi, 1 m. mestall i 
4 corbelles de raïms “pro novalibus” als clergues curats i al capellà.

300 Muga, St. Llorenç de la [Delme des Clot de sa Vila de St. Llorenç].  cens als clergues curats i al capellà de 2 corbelles de 
raïms, 1 m. forment i 1 m. ordi “pro novalibus”.

301 Darnius [Delme major].  cens de 18 m. mill i 20 m. ordi i 8 saumades de raïms a Dalmau de Darnius.
303 Escaules, les N’Elisenda, muller del cavaller Guillem d’Oix i germana i hereva de Francesc de Godell, cavaller de 

Llers (tot el d. major: 12 ll.)  cens de 12 m. ordi a msr. Peralada al clergue establert a la capella 
de St. Antoni de l’església de Llers.

303 Escaules, les N’Elisenda, muller del cavaller Guillem d’Oix i germana i hereva de Francesc de Godell, cavaller de 
Llers (tot el d. major: 12 ll.)  cens de 4 m. ordi a msr. censal al paborde de Sta. Maria del Roure.

304 Llers Vescomte de Rocabertí, senyor del castell de Llers (d. possessions i masos del Delmar des Castell: 
20 ll.)  cens del 1/10 d’aquest delme, el redelme, al clergue establert a la capella de St. Esteve 
del castell de Llers.

304 Llers Clergue establert a l’altar de Sta. Maria de l’església de Llers (d. possessions del Pla de Llers: 5 ll.) 
 cens al bisbe de Girona. de 3 s.

306 Alguema, Sta. Llogaia d’, 
i Palol Sabaldòria

[Delme major].  cens d’1 auri a Ramon de Palol Sabaldòria.

306 Alguema, Sta. Llogaia d’, 
i Palol Sabaldòria

[Delme major].  cens de 2 m. ordi a msr. Figueres a l’obra de l’església de Sta. Llogaia.

307 Borrassà Almoina establerta per Guillem de Cornellà, canonge, a la seu de Girona (3/6 d. major: 45 ll.)  
cens al bisbe de Girona. de 88 s. per Nadal i cens de 100 s. “in novitate clerici”.

307 Borrassà Almoina del Pa de la seu de Girona (1/6 d. major: 15 ll.)  cens al bisbe de Girona. de 2 auris per 
Nadal.

307 Borrassà [Delme major].  4 m. ordi a l’obra de St. Andreu de Borrassà.
313 Vilafant [Delme major].  cens d’1 m. ordi censal a l’obra de l’església de St. Cebrià de Vilafant.
313 Vilafant [Delme major].  cens de 6 m. ordi al benefici del St. Esperit de l’església de Vilafant per tenir 

“duas lampadas ardentes in dicta ecclesia”.
313 Vilafant [Delme major].  cens de 6 m. ordi a msr. censal a n’Elisenda, muller de Guillem d’Oix.
314 Avinyó –de Puigventós– [Delme major].  cens de .. al senyor del castell de Navata.
314 Avinyó –de Puigventós– [Delme major].  cens d’1 m. blat i 1 m. ordi als clergues de l’església d’Avinyó “racione 

anniversarii”.
315 Vilanant Berenguer de Palol, de Terrades (1/3 d. major: 30 ll.) i Na Sança, muller de Berenguer de Palol de 

Terrades (1/3 d. major: 30 ll.)  cens al senyor de la força de soler de 2 m. ordi i 1 m. blat a msr. 
vella.

316 Cistella [Delme dels masos de Pou i Planadevall].  cens al bisbe de Girona. de 2 s. i 8 d. “pro crisma”



317 Vilaric Galzeran de Vilaric cavaller (tot el d. major: 25 ll.)  cens al capellà i al rector de 8 m. blat a msr. 
vella de Peralada “pro novalibus”.

317 Vilaric Galzeran de Vilaric cavaller (tot el d. major: 25 ll.)  cens al bisbe de Girona. de 2 s. i 8 d. “pro 
sinodo”.

318 Terrades [Delme major].  cens al bisbe de 2 s. i 8 d. “pro sinodo”.
319 Estela [Delme major].  cens consistent en pagar el salari del nunci que porta el crisma de la seu de 

Girona.
321 Sasserra, St. Martí [Delme major].  cens a l’església de Girona d’1 esmina d’ordi i 1 esmina de civada a msr. de 

Besalú.
324 Casamor Cambrer de Sta. Maria d’Arles (tot el d. major)  cens al bisbe de Girona. de 30 s. anuals.
325 Lledó [Delme major].  cens de 3 . m. ordi a msr. censal i ½ q. forment a Simó de Biure, fill i hereu 

d’Arnau de Biure, per tal que obligui els que presten delme a pagar-lo.
327 Navata [Delme major].  cens al senyor del castell de Navata de 9 s. i 4 d. i 4 oques anuals.
328 Espinavessa [Delme major].  cens al tresorer de la seu de Girona de 3 copes d’oli “pro crisma”.
329 Crespià Capítol de la seu de Girona (1/2 d. major)  cens al bisbe de Girona. de 2 auris alfonsins per 

Pasqua.
330 Dosquers Sagristà major de St. Esteve de Banyoles (3/4 d. major)  cens al bisbe de Girona. de .. sous.
331 Maià [Delme major].  cens al bisbe de Girona. de 8 s. 
331 Maià [Delme major].  cens a Bernat de Montpalau de 2 oques, 2 m. ordi i 2 m. civada a msr. censal.
334 Beuda [Delme major].  cens al bisbe de Girona. d’1 maial d’oli “pro crisma”.
335 Lligordà [Delme major].  cens al bisbe de Girona. de 16 d. “pro sinodo” [El capellà en paga 8, Ramon de 

Mas 4, el prior de Palera 2 i el prior de Besalú 2].
339 Sales –de Llierca– [Delme major].  cens de 30 m. de blat a msr. Besalú al clergue establert a l’altar de Sta. Maria 

Magdalena de la capella de Montpalau per Guillem Galzeran de Cartellà [27 m. les paga Ramon 
Malarç i 7 m. les paga Pere de Coll].

341 Argelaguer [Delme major].  cens al capellà de 4 m. ordi a msr. Besalú.
342 Montagut Guillem de Montagut cavaller (d. de 6 masos d’Angle)  cens al capellà de 10 s. anuals.
342 Montagut [Delme major, o dels veïnats de Palau, Angles, Vilars, Solà, Oliva i Jou].  cens al nunci “qui 

portat crismam” i al clergue de Montagut de 3 s. [el delme de Palau paga 8 d., el d’Angles 6 d., el 
des Vilars 6 d., el de Solà 6 d., el d’Oliva 6 d. i el de Jou 4 d.].

342 Montagut [Delme de ..].  cens de .. a l’abat de St. Pere de Camprodon.
343 Begudà [Delme major].  cens al bisbe de Girona. de 2 s. i 8 d. “pro sinodo”.
346 Capsec [Delme major].  cens al bisbe de Girona. de 2 s. i 8 d. “pro sinodo” [Cada part del delme paga 8 

d.].
347 Bianya, St. Salvador de, 

Tornarissa, Puigmal i 
Aulina

[Delme major].  cens al bisbe de Girona. de 6 s. i 8 d. “pro sinodo”.

350 Bianya, Sta. Margarida 
de

[Delme major].  cens al bisbe de Girona. de 16 d. anuals “pro sinodo” [Pere de Coll paga 8 d. i 
els altres dos paguen els altres 8 d.].

360 Joanetes Rector (d. 12 masos i possessions + d. horts, formatges, cols, cebes, cànem lli i polls de les cases 
del puig prop l’església)  cens de 16 d. “pro sinodo” a Dalmau de ..

360 Joanetes Mas d’Aulines d’Amont (d. possessions del seu mas)  cens al delme major de 4 s.
360 Joanetes Mas Puigxifra d’Avall (d. quintanes del seu mas)  cens al delme major de 4 s.
362 Ull –o Bas–, St. Esteve 

d’ 
Senyor de la força de Puigpardines i Pere Alemany (d. major)  cens al capellà d’1 anyell i de 100 
ous.

362 Ull –o Bas–, St. Esteve 
d’

Pere Alemany i na Sibil·la de Puigpardines (d. major)  cens als clergues establerts a la capella 
inferior del palau episcopal de Girona de 30 m. forment i 30 m. ordi a msr. censal.

366 Batet Sagristà (d. possessions del domini directe del prior de Sta. Maria de finestres i d. 3 possessions de 
3 masoveries)  cens a Dalmau de .. de 2 “ciphos fusti cum pedibus .. pro sinodo”.

366 Batet Clergue establert per Arnau d’Armentera a l’església de St. Pere de les Preses (d. 1 mas)  cens 
al bisbe de Girona. d’1,5 ll. de cera per Nadal i 5 s. “in novitate cuilibet beneficiatus”.

368 Arcs de Sta. Pau, els [Delme dels cavallers].  cens de 24 m. ordi a msr. censal del castell de Sta. Pau “racione unius 
lampadis quam debet facere ardere in dicta ecclesia”.

368 Arcs de Sta. Pau, els [Delme dels cavallers].  cens de 5 anyells al senyor del castell de Sta. Pau.
383 Serinyà Clergue establert a la capella de St. Miquel de Vinyes (d. possessions de la capella)  cens al 

bisbe de Girona. de 8 d. anuals.
383 Serinyà Paborde de l’Almoina del Pa de la seu de Girona (5/6 d. major: 80 ll.)  cens al bisbe de Girona. 

de 160 s. anuals.



383 Serinyà Bernat de Noguera, clergue establert a St. Esteve de Banyoles per Guillem de Cistella, monjo (1/6 
d. major: 15 ll.)  cens al bisbe de Girona. d’1 morabetí d’or.

383 Serinyà [Delme major].  cens al bisbe de Girona. de 4 s. “pro sinodo”.
385 Porqueres Abat de St. Esteve de Banyoles (5/6 d. major)  cens al bisbe de Girona. de 142 s. i 6 d. anuals. 

[Aquesta part la té per compra feta a Tortosa de Rec de Banyoles].
387 Calbs Senyor de la torre de Calbs (1/2 d. major)  comestió al rector de Calbs durant tot l’any i 15 s. per 

una túnica.
391 Fontcoberta Tortosa de Mercadal, de Banyoles, (1/3 d. major, excepte d. raïms i polls: 15 ll.)  cens al bisbe de 

Girona. de 16 s. “pro sinodo”.
395 Vilademí Almoina del Vestuari de la seu de Girona (1/2 d. major: 5 ll.)  cens al bisbe de Girona. de 10 s. 

per Nadal.
395 Vilademí Jaume Escala de Vilademí (1/2 d. major: 5 ll.)  cens de 4 m. ordi i 1 m. forment a msr. censal del 

castell de Villademuls al mes de juny i 2 bótes de vi per St. Miquel i 2 gallines i 20 d. i 1 óbol al 
senyor del castell de Vilademuls.

396 Vilavenut Hereu de Ramon de Canet, de Banyoles (1/2 d. major: 15 ll.)  cens a Vidal de Segueró d’1 m. 
forment, 1 m. ordi i 1 m. civada a msr. Banyoles “pro servicio domus in qua reservatur et 
congregatur dicta decima”.

397 Ollers Clergue beneficiat a la seu de Girona per Bernat de Galliners (2/3 d. major: 30 ll.)  cens al bisbe 
de Girona. i al castell de Medinyà de 30 s. per Nadal.

398 Orfes Berenguer de Cornellà cavaller (tot el d. major: 60 ll.)  cens al bisbe de Girona. de 4 s. anuals 
“pro crisma”.

399 Galliners Monestir de St. Daniel (tot el d. major: 30 ll.)  cens al bisbe de Girona. de 60 s. anuals per Nadal. 
[Aquest delme va ser del cavaller Simó de Biure].

Taula 14.5. Els tipus de censos pagats a partir dels delmes segons el Llibre Verd
OBTENTORS DE CENSOS ARDIACONATS TOTAL

GIRONA EMPÚRIES LA SELVA BESALÚ

A. Bisbe de Girona.
 Sínode 6 9 14 27 56
 Novetat del clergue 8 2 1 11
 Recompensa de lluïsmes 18 12 8 15 53

B. Ardiaques de la seu de Girona
 Diversos 1 3 3 1 8

C. Monestirs
 Ofici de la festa 1 1
 Diversos 3 2 5

D. Capellà i rectors
 Sínode 7 7
 Diversos 4 7 2 7 20

E. Obreria parroquial
 Blat de l’oli i altres 6 8 1 3 18

F. Llànties, aniversaris, altars
 Diversos 3 4 7

G. Senyors de castells, comtes i grans senyors
 Diversos 8 15 3 15 41

H. Altres laics
 Parcers del delme major 2 2



 Diversos 5 5 1 11

I. Obtentor desconegut
 Diversos 1 3 4

TOTAL 55 76 35 78 244

Taula 14.6. El valor dels censos en novetat dels clergues
N. PARRÒQUIA PORCIÓ DEL DELME VALOR CENS EN NOVETAT PERCENTATGE

307 Borrassà Almoina establerta per Guillem de 
Cornellà a la seu de Girona

45 ll. 100 s. 11,1 %

93 Sta. Pellaia Ferial de la seu de Girona 25 ll. 40 s. i 30 s. 14 %
84 Pals Clergue establert a St. Feliu de 

Girona per Guerau de Pals
25 ll. 75 s. 15 %

80
82 Palau-sator i 

St. Julià de 
Boadella

Francesc Albert i Pere Solà, 
clergues 12 ll. i 30 

ll.
40 s. 16,6 %

250 Salitja Hospital Nou de Sta. Caterina 15 ll. 60 s. 20 %
37 Montcal Clergues establerts a Rocacorba i a 

St. Pere Sacosta per G. de Costa
12 ll. 50 s. 20,7 %

58 Llampaies Abat de St. Miquel de Fluvià 20 ll. 90 s. 22,5 %
192 Torts, St. Julià 

dels
Prioressa de St. Bartomeu de Bell-
lloc

5 ll. 50 s. 50 %

174 Baussitges i el 
Freixe

Abat de Sta. Maria de Vallbona del 
bisbat d’Elna

5 ll. 5 ll. 100 %

Taula 14.7. Els delmes infeudats del bisbat de Girona segons el Llibre Verd
N. PARRÒQUIA FEUS
2 Girona, St. Feliu de Bernat de Taialà ciutadà de Girona (d. possessions de Vallpregona: 6 ll.)  ?
2 Girona, St. Feliu de Pere de Camós (d. vinyes de Sala)  bisbe de Girona. [La té per compra feta a Bernat de Taialà 

amb un cens].
2 Girona, St. Feliu de Senyor de la força de la vall de St. Daniel (d. possessions de la Vall de St. Daniel)  ?
2 Girona, St. Feliu de Hereu del mas Gener de Montilivi  senyor de Taialà  senyor de l’honor de Montcada.
4 Sacosta, Sta. Eulàlia Caterina muller de Bernat Sitjar ciutadà de Girona (1/2 d. possessions, tot el d. major i tot el d. 

Campdorà: 50 ll.)  senyor del castell de Puig-alder i del castell d’Hostoles  bisbe de Girona.
5 Bescanó Francesc de la Via ciutadà de Girona (2/3 d. major: 20 ll.)  bisbe de Girona.
6 Vilanna Bernat Estruç ciutadà de Girona (1/3 d. major: 12 ll.)  bisbe de Girona.

11 Amer, St. Climent d’ Pere de Paretalta de Llorà (2/3 d. major: 12 ll.)  senyor del castell de Cartellà  bisbe i església 
de Girona.

11 Amer, St. Climent d’ Hereu de Ramon Salze d’Amer (cens de 4 cofins de raïms i delme de les seves vinyes: 5 ll.)  
bisbe de Girona.

13 Pallerols, St. Feliu de Ramon de Roca-salva o de Vall, de les Encies (1/2 d. major i 1/2 d’un d. d’una masada: 15 ll.)  
senyor del castell d’Hostoles  església i bisbe de Girona.

16 Pineda, St. Miquel de Ramon de Port de Colltort (1/2 d. major: 7 ll.)  senyor del castell d’Hostoles  bisbe i església 
de Girona.

20 St. Aniol (de Finestres) Galzeran de Balbs (2/3 d. major: 15 ll.)  Dalmau de Roca-salva  bisbe de Girona.
22 Llémena, St. Esteve de Joan fill de Guillem de Montcorb i de Sança del Freixe, propietària de la casa del Freixe (6/12 d. 

major: 12 ll.)  senyor de la força de Granollers  bisbe i església de Girona.
24 Granollers (de 

Rocacorba) 
Pere Galzeran de Cartellà, senyor de la casa de Granollers (2/3 d. major: 20 ll.)  bisbe de 
Girona.



24 Granollers (de 
Rocacorba) 

N’Orpany de St. Aniol (1/3 d. major: 10 ll.)  senyor de la força de Granollers  bisbe de Girona.

26 Llorà Bonanat de Llémena ciutadà de Girona i en Bosc, de Montcal (3/8 d. major: 30 ll.)  bisbe de 
Girona.

27 Ginestar Ramon Aulina hereu i propietari del mas Aulina de Ginestar (1/2 d. batllia d’en Trobat i 1/4 d. batllia 
de sa Sala: 6 ll.)  senyor del castell de Medinyà  bisbe i església de Girona.

29 Paret Rufí Bernat Margarit ciutadà de Girona (4/6 d. gra gros i 1/2 d. esplets menuts, raïms, lli, cànem, llana, 
carnatge i hortalissa: 25 ll.)  senyor del castell d’Hostoles  bisbe i església de Girona.

34 Canet Dalmau de Canet (cavaller) (2/4 d. major i 1/3 d. raïms, llegums, llana i carnatge: 15 ll.)  senyor 
del castell de Medinyà  bisbe de Girona. [La part havia estat antigament del castell de Montagut).

34 Canet Filla de Bernat de Mata, d’Osor (1/4 d. major i 1/6 d. raïms, llegums, llana i carnatge: 7,5 ll.)  
senyor del castell de Rocacorba  bisbe de Girona.

35 Adri Na Llorença d’Adri (2/3 d. major: 20 ll.)  bisbe i església de Girona.
42 Riudellots de la Creu Na Cerverina, ciutadana de Girona (1/3 d. major: 10 ll.)  senyor del castell de Cornellà  bisbe 

de Girona. [Va comprar la part del delme a Guillem de Maià, cavaller].
45 Palol de Revardit Ramon de Palol, senyor del castell de Palol de Revardit (tot el d. major: 50 ll.)  ?
46 Camós, Sta. Maria de Brunissenda de Pratbotí, de Sta. Maria de Camós (1/4 d. major o de 48 peces de terra)  bisbe de 

Girona.
51 Cornellà i Sords Dalmau Xatmar, senyor del castell de Medinyà (3/4 d. major i ½ d. possessions de Puig Baulol, del 

mas Caselles d’Amont de Sords i de l’altar de Sta. Maria: 60 ll.)  bisbe de Girona. [L’avi de 
Dalmau, Ramon Xatmar, va comprar tots aquests feus del castell de Cornellà].

51 Cornellà i Sords En Bestida, de Borgonyà (d. possessió seva a Reigalbert)  bisbe de Girona. [Ara la té Pere 
Cornellà, de Sords].

53 Pujals dels Cavallers i 
Pujals dels Pagesos 

N’Elvira de Pujals dels Cavallers (1/2 d. major: 20 ll.)  senyor del castell de Cornellà, ara al 
senyor del castell de Medinyà per compra que ha fet del castell de Cornellà  bisbe i església de 
Girona.

53 Pujals dels Cavallers i 
Pujals dels Pagesos 

Na Sança de Juïgues muller de Guillem d’Hortal cavaller (1/2 d. major: 20 ll.)  senyor del castell 
de Cornellà, ara al senyor del castell de Medinyà per compra que ha fet del castell de Cornellà  
bisbe i església de Girona.

54 Vilamarí Berenguer de St. Esteve (1/3 d. major i d. 4 masos i possessions: 6,5 ll.)  Ramon de Juià  
senyor del castell de Medinyà  ardiaca de Ravós.

54 Vilamarí N’Elvira de Pujals dels Cavallers (1/3 d. major: 6 ll.)  senyor del castell de Medinyà  ardiaca 
de Ravós.

54 Vilamarí N’Elisenda, muller de Ponç de Biert i senyora de la casa de Torres (1/3 d. major: 6 ll.)  senyor del 
castell de Medinyà  ardiaca de Ravós.

55 Guialbes, St. Esteve de Ramon de Juià (2/3 d. major: 25 ll.)  bisbe de Girona.
55 Guialbes, St. Esteve de Berenguer de St. Esteve (1/3 d. major i 1/3 d. possessions de les Olives: 13 ll.)  Ramon de Juià 

[ bisbe de Girona.].
56 Terradelles Senyor del castell d’Orriols (2/3 d. major: 20 ll.) [ bisbe de Girona.].
57 Orriols Bernat Alemany d’Orriols, senyor del castell d’Orriols (tot el d. major)  bisbe de Girona. [Té el 

delme per donació de Bernat d’Orriols].
59 Viladasens Ponç de Flaçà (1/3 d. major: 12 ll.)  senyor del castell de Foixà  bisbe de Girona.
60 Fallines Pere de Galliners, donzell (tot el d. major: 35 ll.)  senyor del castell de Medinyà  bisbe i 

església de Girona.
60 Fallines Senyor del castell de Medinyà (cens de 2 m. civada a msr. Monells)  bisbe de Girona.
61 Vilafreser Ramon de Vilafreser (1,5/4 d. major i cens d’1 m. ordi i 1 m. civada i 1 s. de raïms: 15 ll.)  senyor 

del castell de Medinyà  bisbe i església de Girona.
62 Medinyà Senyor del castell de Medinyà (2/3 d. major excepte veïnat de Sta. Fe de la Serra)  ardiaca de 

Ravós. [D’aquesta part del delme, la meitat o 1/3 d. major el tenia l’hereu de Simó de Gironella  
Blanca de Montagut  senyor del castell de Medinyà  ardiaca de Ravós; i l’altra meitat o 1/3 d. 
major el tenia directament per l’ardiaca de Ravós].

65 Juià Ramon de Juià cavaller (tot el d. major): 1/3 d., que Ramon de Juià té d’antic  bisbe de Girona. + 
2/3 d. que havien estat de Ramon de Godell cavaller juntament amb el castell inferior de Juià  
senyor del castell de Cervià.

66 St. Martí Vell Guillem de Queixàs ciutadà de Girona (d. masos del veïnat de Palol: 25 s.)  bisbe de Girona. [Ho 
va comprar a Pere Jofre, de Madremanya].

66 St. Martí Vell Pere Llac de St. Martí Vell (1/2 d. veïnat del Castellar i de Llac: 8 ll.)  bisbe de Girona.



67 Bordils Hereu del mas Prat de Riudellots de la Creu (d. 1 hort, 1 clos i 5 feixes que van ser d’en Rovira 
ciutadà de Girona)  bisbe de Girona.

67 Bordils Hereu del mas Casadamont de Riudellots de la Creu (d. 1 feixa i 1 quadre que van ser d’en Rovira 
ciutadà de Girona)  bisbe de Girona.

67 Bordils Hereu del mas Arnau Oliba de Riudellots de la Creu (d. 2 feixes que van ser d’en Rovira ciutadà de 
Girona)  bisbe de Girona.

67 Bordils Hereu del mas Berenguer Pagès de Riudellots de la Creu (d. 1 camp que va ser d’en Rovira 
ciutadà de Girona)  bisbe de Girona.

67 Bordils Guillem de Bordils cavaller (1/2 d. major: 40 ll.)  bisbe de Girona.
68 Mollet, St. Joan de Ramon Madir ciutadà de Girona (¾ d. major de gra i ½ d. raïms i altres: 20 ll.)  senyor del castell 

de Cervià  bisbe i església de Girona.
70 Pera, la i Púbol Senyor del castell de Púbol (2/4 d. major: 30 ll.)  bisbe i església de Girona.
71 Caçà de Pelràs Dalmau de Soler, d’Ullastret (1/2 d. major: 17,5 ll.)  senyor del castell de Púbol  bisbe de 

Girona.
71 Caçà de Pelràs Bernat d’Abellars (1/2 d. major: 17,5 ll.)  ?
73 Madremanya Arnau de Millars cavaller (d. 70 peces de terra de Millars)  bisbe de Girona.
73 Madremanya Lluís Estruç ciutadà de Girona (1/3 d. major i 1/3 d. veïnat de Bevià: 35 ll.)  bisbe de Girona.
74 Corçà Ramon de Juià (2,5/6 d. major: 30 ll.)  senyor del castell de Monells  bisbe de Girona.
75 Monells Bernat d’Abellars cavaller (1/2 d. major: 15 ll.)  senyor del castell de Monells  bisbe de Girona.
75 Monells Bernat de Pontós cavaller (1/2 d. major: 15 ll.)  senyor del castell de Monells  bisbe de Girona.
76 St. Sadurní Berenguer de Montalt de Montnegre (1/3 d. major: 20 ll.)  Bernat de Sant Vicenç, senyor del 

castell de Cererols del bisbat de Barcelona (a qui fa 1 bèstia d’host)  bisbe i església de Girona.
76 St. Sadurní Ferrer de Segurioles (2/3 d. major: 40 ll.): a) 1/3 d. major, 20 ll., part que tenia Bernat d’Abellars 

cavaller  senyor del castell d’Albons  bisbe de Girona. (ara Ferrer de Segurioles la té 
directament pel bisbe de Girona.) + b) 1/3 d. major, 20 ll., part que tenia Bernat de Serra, cavaller i 
hereu de Guerau de Pals  bisbe de Girona., com a castlà de St. Sadurní  bisbe i església de 
Girona.

77 Cruïlles Hereu de la casa de Mont (d. veïnat de Tapioles)  senyor del castell de Cruïlles (a qui fa una 
bèstia d’host)  bisbe i església de Girona.

77 Cruïlles Arnau de Blanes (cavaller) (d. puig de Lladrers)  senyor del castell de Cruïlles  bisbe i 
església de Girona.

77 Cruïlles Pere Romaguera de la Bisbal (d. camp dit Croses)  senyor del castell de Cruïlles. [Ho té per 
compra fet al noble Gilabert de Cruïlles].  bisbe i església de Girona.

77 Cruïlles Gilabert de Cruïlles, noble i senyor del castell de Cruïlles (tot el d. major: 100 ll.)  bisbe i església 
de Girona.

79 Peratallada Gilabert de Cruïlles, noble i senyor del castell de Peratallada (tot el d. major: 100 ll.)  bisbe de 
Girona.

80 Palau-sator Simó de St. Miquel (1/4 d. major: 6 ll.)  senyor del castell de Palau-sator  bisbe i església de 
Girona.

84 Pals Bernat de Torroella de Mont-ras, cavaller (2,5/6 d. vell o major: 25 ll.)  senyor del castell de 
Peratallada (a qui fa una bèstia d’host)  bisbe i església de Girona.

87 Peralta, St. Climent de Guillem de Godell, cavaller (cens de 8 s. que rep del capellà de la Bisbal pel delme dels masos de 
Clarà de St. Climent de Peralta)  bisbe i església de Girona.

88 Fitor Bernat i Llop de Llabià, fills del cavaller Arnau de Llabià (1/2 d. major: 6 ll.)  Bernat de Bedoç  
bisbe de Girona.

89 Vila-romà i Vall-llobrega Asbert de Trilla cavaller, senyor de la casa d’Aguilar (2,5/6 d. major: 25 ll.)  senyor del castell de 
Palol d’Onyar  bisbe de Girona.

90 Calonge Arnau de Canet cavaller (1/4 d. major i 1/8 d. carnatge, lli i cànem: 25 ll.)  Bernat de Cabrera 
noble  bisbe de Girona.

91 Alls, St. Cebrià dels Guillema de Camós, o na Foixana (tot el d. major: 50 ll.)  senyor del castell de Cruïlles  bisbe i 
església de Girona.

92 Lledó, St. Cebrià de Guillem de Mont, fill i hereu del cavaller Guillem de Mont (tot el d. major: 20 ll.): a) la ½ del d. major 
 senyor del castell de Monells  bisbe de Girona; + b) l’altra ½ d. major  senyor del castell 
de Cruïlles [ bisbe de Girona.].

95 Vulpellac Arnau de Blanes, cavaller de la Bisbal (2/6 d. major d’antic i 1/6 d. major per compra: 25 ll.): les 2/6 
d. major  bisbe de Girona.



95 Vulpellac Ramon, fill de Francesc de Sant Feliu i de Sibil·la, filla de Ramon de Godell i néta de Berenguer de 
Juià (2/6 d. major: 16 ll.)  Ramon Arnau de St. Sadurní  senyor del castell de Rupià  bisbe 
de Girona.

97 Ullastret Na Caterina muller de Francesc de St. Feliu i hereva d’Arnau de Terades (11/16 d. major: 103,125 
ll.): a) 8/16 d. major  Arnau de Blanes cavaller de la Bisbal  bisbe i església de Girona + b) 
3/16 d. major  Arnau de Blanes cavaller de la Bisbal  senyor del castell de Rupià  bisbe i 
església de Girona.

97 Ullastret Ramon Ribot ciutadà de Girona i n’Estela de Vinyoles de Fornells (3/16 d. major: 28,125 ll.)  
Guillem Ramon de Lloret senyor del castell de Gironella  bisbe i església de Girona.

100 Rupià Llop i Bernat de Llabià, fills i hereus del cavaller Arnau de Llabià (2/4 d. major: 20 ll.)  senyor del 
castell de Rupià  bisbe i església de Girona.

100 Rupià Muller de Ponç de St. Miquel i filla de Dalmau de Pou (1/4 d. major: 10 ll.): 1/8 d. major  senyor 
del castell d’Albons  bisbe de Girona. [La té per donació com a dot feta pel seu pare, que la tenia 
per compra a Ramon de Finestres i aquest la tenia, en part per compra a Ponç de Finestres de la 
Pera].

102 Foixà Blanca muller de Pere Otger i filla de Ramon sa Maura de Viladasens (1/3 d. major: 15 ll. i cens de 
3 esmines d’ordi a msr. llòçol)  senyor del castell de Foixà.

102 Foixà Guillema muller de Guillem Ribot de foixà (1/3 d. major: 15 ll.)  senyor del castell de Púbol  
bisbe de Girona. [Ho té per compra feta fa 30 anys a Guillem Sunyer, ciutadà de Girona].

103 Sala, la Bernat Torroella cavaller (3/4 d. major i ½ d. gra d’algunes possessions de Sta. Maria d’Amer i St. 
Miquel de Fluvià: 10 ll.)  senyor del castell de Foixà.

109 Serra (de Daró) Bernat de Serra cavaller (5/12 d. major: 10 ll.)  senyor del castell de Palol d’Onyar  bisbe de 
Girona.

111 Fontanilles Guillem de Caçà cavaller (3/10 d. major: 12 ll.)  casa d’Aiguaviva. [Ho té per compra feta a 
Ademar de Montpalau, tutor de na Tibors i Sibil·la, pel preu de 100 ll.].

111 Fontanilles Na Dolça muller de Guillem de Caçà i filla de Ramon de Begur, d’Albons (2/10 d. major: 8 ll.)  ?
112 Gualta Arnau de Millars, cavaller de Madremanya (1/2 d. major: 45 ll.)  senyor del castell de Palol 

d’Onyar  bisbe de Girona.
113 Torroella de Montgrí Bernat Torroella cavaller (1/3 d. cavallers: 30 ll.)  Simó de Palol d’Onyar, senyor del castell de 

Palol d’Onyar  bisbe i església de Girona. [Aquesta part havia estat de Guillema Ata, de Foixà, 
àvia de Bernat Torroella, i la tenia pel senyor del castell de Gironella].

113 Torroella de Montgrí Guillem Alou, sabater de Torroella (1/6 d. cavallers: 15 ll.)  bisbe de Girona. [La part havia estat 
de Ramon de Romanyà].

114 Ullà Francesc Taverner d’Espolla (1/2 d. major: 43 ll.)  bisbe i església de Girona [La part la té per 
compra feta pel seu pare Francesc Taverner a Bernat de Gualta cavaller].

115 Bedenga (o Bellcaire 
d’Empordà) 

Na Dolça muller de Guillem de Caçà i filla de Ramon de Begur d’Albons (1/3 d. major: 15 ll.)  
bisbe i església de Girona. [Aquesta part va ser obligada als framenors de Castelló per 100 s. per 
un aniversari perpetu el 1363 segons el testament de Guillem de Caçà].

115 Bedenga (o Bellcaire 
d’Empordà) 

Na Francesca muller de Berenguer de Fortià i filla de n’Ermessenda de Pontós, de Monells (1/3 d. 
major: 15 ll.)  senyor del castell de Cruïlles  bisbe de Girona.

117 Albons Bernat Alemany d’Orriols, senyor d’Albons (3/4 d. mill, gruany de tota la parròquia i ¼ d. resta de 
productes: 30 ll.)  bisbe de Girona. [Aquesta part va ser venuda da Guillem Ramon fill i hereu de 
Guillem de Caçà; i ara pertany als predicadors de Girona].

118 Empúries i Cinclaus Berenguer de Pau, cavaller (1/2 d. cavallers: 40 ll.)  bisbe de Girona.
118 Empúries i Cinclaus En Jafre (1/2 d. cavallers: 40 ll.)  bisbe de Girona.
119 Armentera Comte d’Empúries (tot el d. major i d. lloc Transfort per compra: 100 ll.)  n’Ermessenda muller de 

Bernat Guillem de Foixà i senyor d’Armnetera.
120 Salzet Bernat de Galliners d’Armentera (tot el d. major: 12 ll.)  senyor del castell de Pelacalç.
121 Om, l’ –o Pelacalç– i 

Montiró
Ramon, fill i hereu de Francesc de St. Feliu, cavaller (1/2 d. major: 15 ll.)  senyor de Torroella de 
Montgrí [Té aquesta part pel llegat de l’oncle del pare, Arnau de St. Feliu cavaller, i està obligada 
per la dot de na Marquesa, muller d’Arnau de St. Feliu].

122 Valveralla Na Dolça muller de Guillem de Caçà i filla de Ramon de Begur (1/3 d. major: 10 ll., i cens de 10 m. 
ordi a msr. Castelló)  ?

122 Valveralla Francesc de Caremany, senyor del castell de Ventalló (1/3 d. major: 10 ll.)  bisbe de Girona. [Té 
la meitat de la part per permuta amb Berenguer Otger i l’altra per compra a Pere Estruç de Castelló, 
amb altres rendes, per 15.000 s. o 750 ll.].

123 Garriga, la Francesc de Fortià cavaller (1/3 d. major: 25 ll.)  monestir de Vilanera (senyor mitjà del delme) 
 bisbe i església de Girona (senyor major del delme).



123 Garriga, la N’Ermessenda de Riumorts, muller del cavaller Bernat Guillem de Foixà (2/3 d. major: 50 ll.): a) 1/3 
d. major  Francesc de Fortià cavaller  bisbe de Girona; i b) 1/3 d. major  Bernat Sord de 
Mollet  bisbe de Girona.

124 Verges N’Alamanda d’Olives de Garrigoles i muller de Berenguer de Pedra (1/3 d. major: 30 ll.)  senyor 
del castell de Foixà  bisbe i església de Girona

125 Marenyà Pere d’Orriols, cavaller, que ara és a Sardenya (2/3 d. major: 15 ll.)  bisbe i església de Girona
126 Jafre Francesc de Jafre, cavaller (1/2 d. major: 25 ll.)  senyor del castell de Palau-sator  bisbe i 

església de Girona. [Aquesta part havia estat antigament d’Arnau de Verges].
126 Jafre Huguet de Bordils, senyor de la casa de la Salvetat de Jafre (1/2 d. major: 25 ll.)  senyor del 

castell de Palau-sator  bisbe de Girona.
128 St. Jordi Desvalls Narcís, fill de Francesc de la Via, ciutadà de Girona, i la seva muller, Sibil·la, hereva de la seva 

mare i del seu avi Guillem de Reixac, jurista de Banyoles (tot el d. major: 75 ll.): a) ¾ d. major  
Simó senyor del castell de Palol d’Onyar; b) ¼ d. major  senyor del castell de Vilopriu  bisbe i 
església de Girona.

129 Gaüses Guillem Jaubert clergue de la confraria de Camallera (1/6 d. de Fores: 3,75 ll. + 7/12 d. de Pins + 
1/3 d. de Dins de Camallera)  cens al bisbe de Girona. d’1 maimondina d’or.

130 Garrigoles Bernat de Planils cavaller (7/12 d. major: 15 ll.): a) 4/12 d. major  senyor de la força superior de 
Juià, Ramon de Juià; b) 3/12 d. major  bisbe de Girona.

130 Garrigoles Ramon de Juià, senyor de la casa inferior de Juià (cens de 20 s. anuals sobre 5/12 d. major)  
bisbe de Girona.

131 Vilopriu Guillem de Palol, senyor del castell de Vilopriu (11/12 d.: 25 ll.)  senyor del castell de Palol 
d’Onyar  bisbe i església de Girona.

132 Saus Francesc Pere de St. Miquel de Fluvià (1/3 d. major: 8 ll.)  senyor del castell de St. Mori  
ardiaca de Besalú de la seu de Girona, i senyor de Palau-sardiaca.

132 Saus Guillem Cervià, cirurgià de Cornellà (1/3 d. major: 8 ll.)  senyor del castell de St. Mori  ardiaca 
de Besalú de la seu de Girona, i senyor de Palau-sardiaca.

133 St. Mori Guillem Llorenç, de St. Miquel de Fluvià (1/4 d. major: 2,5 ll.)  senyor del castell de St. Mori  
ardiaca de Besalú de la seu de Girona.

133 St. Mori Guillem Cervià, de Cornellà (1/4 d. major: 2,5 ll.)  senyor del castell de St. Mori  ardiaca de 
Besalú de la seu de Girona.

134 Vilaür Pere de Galliners, cavaller (2/3 d. cavallers: 20 ll.): a) 1/3 d. cavallers  senyor del castell de 
Vilademuls [La part va ser antigament de Bernat de Lledó].; b) 1/3 d. cavallers  Guillem de 
Galliners  bisbe de Girona. [Ara les 2/3 d. cavallers les té i les guarda el bisbe].

135 Calabuig Berenguer de St. Esteve (1/2 d. major: 15 ll.)  senyor del castell de Calabuig  bisbe i església 
de Girona.

135 Calabuig Francesc Sanx, notari de Bàscara (1/2 d. major: 12,5 ll.)  senyor del castell de Calabuig  bisbe 
i església de Girona.

137 Arenys (d’Empordà) Guillem de Palol, cavaller (1/4 d. major: 15 ll.)  bisbe i església de Girona.
138 Palau-sardiaca Pere d’Usall, fill de Joan de Plaça, de la vila de Banyoles (1/4 d. major: 12 ll.)  senyor del castell 

de St. Mori  ardiaca de Besalú de la seu de Girona.
138 Palau-sardiaca Na Blanca de Maura muller de Pere Otger (1/4 d. major: 12 ll.)  senyor del castell de St. Mori  

ardiaca de Besalú de la seu de Girona.
141
142

Fluvià, St. Miquel de, i 
Palol de Vila-robau 

Francesc de Foncoberta, cavaller (1/2 d. major i 3/8 d. llana, mill, gruany, faves i llegums de St. 
Miquel de Fluvià i Palol de Vila-robau: 15 ll.)  Francesc de Requesens senyor de Ventalló  
bisbe i església de Girona.

141
142

Fluvià, St. Miquel de, i 
Palol de Vila-robau 

Joan Floreta de Castelló d’Empúries (1/2 d. major i 3/8 d. llana, mill, gruany, faves i llegums de St. 
Miquel de Fluvià i Palol de Vila-robau: 15 ll.)  ?. [Aquesta part del delme va ser d’Arnau de Foixà, 
la meitat, i de Berenguer Sord, l’altra meitat].

145 Siurana Comte d’Empúries (d. algunes terres i possessions al lloc Prat o Estany de Vilacolum)  bisbe i 
església de Girona.

146 Vilamalla Francesc de Foncoberta, cavaller (1/2 d. major: 30 ll.)  bisbe i església de Girona.
148 Vilatenim Ramon de Palol Sabaldòria (1/2 d. major i 1/3 d. carnatge, llana, lli, cànem, polls i hortalisses: 35 ll.) 

 Gilabert de Cruïlles, senyor [ bisbe de Girona.]. [Aquesta part va ser d’en Alió].
152 Vilacolum Comte d’Empúries (d. estany dit Estany Colum)  bisbe i església de Girona.
154 Fluvià, Torroella de Ramon Torroella (2/3 d. major: 30 ll.)  bisbe i església de Girona.
155 St. Pere Pescador Dalmau Assalit de Basella de Siurana (1/3 d. major: 35 ll.)  senyor del castell de St. Pere 

Pescador  senyor del castell de Ventalló  bisbe de Girona.
155 St. Pere Pescador Na Caterina de Vilagut (1/3 d. major: 35 ll.)  bisbe de Girona.



159 Vilanova de la Muga Bernat Sord, cavaller (2/3 d. major i 2/3 d. de Vilarnau: 50 ll.)  senyor del castell de Monells  
bisbe i església de Girona.

161 Pedret Pere Tallaferra de Pedret (2/3 d. possessions seves: 12 m. esplets)  bisbe de Girona.
162 Vilajuïga Bernat de Pau, cavaller (3/4 d. terrritori de Canelles: 5 ll.; i ¼ d. major de Vilajuïga: 6 ll.): a) 2/4 d. 

Canelles  bisbe i església de Girona. [Aquestes parts van ser de Dalmau de Garriga].; b) ¼ d. 
major de Vilajuïga  bisbe i església de Girona.

162 Vilajuïga Ramon Pere Guillem de Palau-saverdera (2/4 d. major de Vilajuïga: 12 ll.)  bisbe i església de 
Girona.

163 Pau Berenguer de Llançà, cavaller (2/4 d. territori de Pau, excepte raïms: 22 ll.)  bisbe i església de 
Girona.

163 Pau Bernat de Pau, senyor del castell de Pau (3/4 d. raïms del territori de Pau: 7,5 ll.)  bisbe i 
església de Girona.

163 Pau Bernat de Pau, senyor del castell de Pau (tot el d. territori de Padardell: 20 ll.)  Dalmau de 
Rocabertí vescomte i senyor de Peralada  bisbe i església de Girona.

163 Pau Na Caterina, muller de Bernat de Garriga i filla de Bernat de Vilagut, senyora del castell de Vilagut 
(2/3 d. gra i ¾ d. raïms, llana i carnatge al territori de Vilagut: 25 ll.)  senyor de Pau  bisbe de 
Girona.

164 Palau-saverdera Francesc de Palau senyor del castell de Palau-saverdera (1/3 d. major, d. raïms dels territoris 
Verdera, Vall, Pla cap al molí d’en Gotmar i Tremoleda i 1/3 raïms a Planes i Torracuques: 30 ll)  
ell mateix com a senyor del castell de Verdera  bisbe i església de Girona. [L’havia comprat a 
Joan de Mora i antigament havia estat de Berenguer Sord de Vilanova; la part del delme dels raïms 
l’havia comprat a en Sort].

164 Palau-saverdera N’Esmengards de Cabrera mare de la muller de Bernat Sord de Mollet i filla de Bernat de Mollet 
cavaller (1/3 d. major i d. raïms als territoris de Treballs, Estanybovós, Verderola i ses Cloperes i 
1/3 d. raïms a Planes i Torracuques: 25 ll.)  Asbert de Trilla cavaller  bisbe de Girona.

174 Baussitges i el Freixe Hereu de Bertran de Cornellà de Peralada (1/3 d. major: 5 ll.)  abat de Sta. Maria de Vallbona del 
bisbat d’Elna  bisbe de Girona.

177 Dalfià Guerau de Cèrvoles de Garriguella (2/3 d. major: 6 ll.)  Jaspert Alquer  bisbe de Girona. 
[Aquestes parts havien estat d’Arnau de Fortià].

178 Noves i Garriguella Bernat Sord de Vilanova (5/9 d. major i ½ d. menor sobre els masos del capellà, sagristà i domer; i 
1/5 d. territori de Vilamaniscle: 40 ll.): a) 4/9 d. major  bisbe i església de Girona; b) 1/9 d. major 
(que havia comprat a Pere Ferrer de Garriguella)  ell mateix  bisbe de Girona.

178 Noves i Garriguella Bernat Sord de Vilanova (2/9 d. major i 2/12 d. menor sobre els masos del capellà, sagristà i domer: 
10 ll.)  senyor de la força de Godell de Llers  bisbe de Girona. [Aquestes parts van ser 
d’Andreua de Forques, monja de Sta. Clara de Castelló].

178 Noves i Garriguella Bernat de Pau senyor de Pau (1/9 d. major i 1/12 d. menor sobre els masos del capellà, sagristà i 
domer: 10 ll.)  senyor de la força de Soler  bisbe de Girona.

178 Noves i Garriguella Francesc de Palau-saverdera, senyor de la força de Vilamaniscle (4/5 d. territori de Vilamaniscle: 
10 ll.)  bisbe de Girona. [Aquestes parts van ser d’Arnau Taverner de Peralada].

178 Noves i Garriguella Jaume Cristià de Calvons (d. mas Cristià de Garriga)  bisbe de Girona.
179 Peralada Bernat de Vilamarí cavaller (2/3 d. territori de Peralada: 125 ll.)  senyor del castell de Rupià  

senyor del castell de Requesens.
179 Peralada Francesc Agullana (2/3 d. part del lloc d’Olives: 15 ll.)  bisbe de Girona.
179 Peralada Simó d’Avinyó, de Molins (2/3 d. lloc dit Costes: 50 ll.)  senyor del castell de Requesens  

bisbe de Girona. [Té aquestes parts del delme per compra al senyor del castell de Vallgornera].
179 Peralada Berenguer Barutell (2/3 d. possessions seves i altres: 40 ll.; tot el d. 1 feixa): a) 2/3 d. possessions 

seves  ?  bisbe de Girona; b) tot el d. 1 feixa  bisbe de Girona.
181 Cabanes Jaume de Vallgornera (4/12 d.: 53 ll.)  senyor del castell de St. Mori, que va ser de Dalmau de 

Creixell  vescomte de Rocabertí  bisbe de Girona.
181 Cabanes Asbert de Trilla cavaller (1/8 d.: 20 ll.)  n’Ermessenda muller de Bernat Guillem de Foixà i filla de 

Guillem de Riumors  vescomte de Rocabertí  bisbe i església de Girona
181 Cabanes Guillem de Masó de St. Llorenç de la Muga (1/8 d.: 20 ll.)  n’Ermessenda muller de Bernat 

Guillem de Foixà i filla de Guillem de Riumors  vescomte de Rocabertí  bisbe i església de 
Girona

182 Masarac i Vilarnadal Castelló Martí de Cabanes (d. 1 feixa dita Casalba)  senyor del castell de Navata  bisbe de 
Girona.



184 Cebollera, St. Climent de Beatriu muller de Francesc Vaquer de Castelló i Filla de Joan Oliver de Soler (2/3 d. territroi de St. 
Climent: 15 ll.; 2/3 d. 2 masos i possessions; 2/3 d. cebes, lli, cànem i hortalisses i 1/3 d. pa, vi i 
carnatge del territori de Vilartolí: 10 ll.; tot el d. del territori de Soler: 15 ll.)  bisbe de Girona.

184 Cebollera, St. Climent de Dalmau de Rocabruna cavaller (1/3 d. cebes, lli, cànem i hortalisses i 2/3 d. pa, vi i carn: 10 ll.)  
vescomte de Rocabertí  bisbe de Girona. [La meitat d’aquest delme havia estat de na Gueraua, 
muller de Guillem de Jafre, i l’altra meitat havia estat de Jaume de Mollet].

185 Espolla Guillem Viader de St. Climent (1/6 d. major i cens de 27 m. ordi sobre el d. major: 9 ll.)  
vescomte de Rocabertí  bisbe de Girona. 

186 Requesens Francesc Garriga de Peralada (2/3 d. major: 9 ll.)  comte d’Empúries i senyor del castell de 
Requesens  bisbe de Girona. [Una de les 2 parts va ser de Berenguer de Fontcoberta].

186 Requesens Muller de Bernat Sord de Vilanova (1/3 d. major: 7 ll.)  senyor del castell de Requesens  bisbe 
de Girona.

187 Cantallops Dalmau Gallard cavaller (1/2 d. major: 20 ll.)  Bernat de Clusa  bisbe de Girona.
187 Cantallops Filla i hereva de Bernat de Clarà jurista de Perpinyà (1/2 d. major: 20 ll.)  bisbe de Girona. [Van 

comprar la part a Bernat de Clusa, que en tenia antigament ¼ pel cavaller Berenguer de Terrades].
188 Capmany Bernat de Clusa senyor del castell de Capmany (d. masos del seu domini: 12 ll.; d. 1 mas i les 

terres: 5 ll.)  bisbe i església de Girona [Els masos van ser comprats al cavaller Francesc de 
Garriga].

188 Capmany Vescomte de Rocabertí (d. 2 masos: 1 ll.)  bisbe i església de Girona
188 Capmany Pere Casanadal des Pic, Asbert de Trilla i Guillem de Masó de St. Llorenç de la Muga (d. terres del 

delme Godrases: 5 ll.)  bisbe de Girona. [Ara Dalmau de Rocabruna, donzell de Peralada, té la 
part de Pere Casanadal per compra a Guillem Casanadal].

188 Capmany Pere Casanadal (d. 1 mas i diverses terres sota domini de Francesc de Garriga i Bernat de Clusa: 5 
ll.)  bisbe i església de Girona. [Ara Dalmau de Rocabruna, donzell de Peralada, té la part de 
Pere Casanadal per compra a Guillem Casanadal].

188 Capmany En Ferracans clergue de Llers (d. 1 mas i terres: 1 ll.)  bisbe i església de Girona
189 Solans, St. Miquel de Pere Casanadal des Pic (1/2 d. major: 13 ll.)  bisbe de Girona. [La té per compra a Guillem 

d’Avinyó, de Biure].
190 Agullana i l’Estrada ? (d. anomenat Doutra)  bisbe de Girona.
190 Agullana i l’Estrada Guillem de Godell, cavaller de Juià (7/16 d. major: 25 ll.)  senyor del castell de Mont-roig  

bisbe de Girona.
190 Agullana i l’Estrada Dalmau Casanadal de Puig, de Solans (1/8 d. major: 7 ll)  senyor del castell de Mont-roig  

bisbe de Girona. [Aquesta part va ser d'en Cantallops].
190 Agullana i l’Estrada Pere Casanadal de Pic, de Solans (2/12 d. major: 9,6 ll.)  senyor del castell de Mont-roig  

bisbe de Girona.
190 Agullana i l’Estrada Filla i hereva de Pere Clarà, jurista de Perpinyà i muller d’en Basora (1/12 d. major: 4,3 ll.)  

senyor del castell de Mont-roig  bisbe de Girona.
191 Vajol, la Ramon Noguer, pagès de la Vajol (1/3 d. major)  senyor del castell de Mont-roig  bisbe i 

església de Girona.
192 Torts, St. Julià dels Dalmau de Darnius (d. 2 masos de Quadramor)  Guillem de Casanadal de Gorgs  senyor del 

castell de Mont-roig  bisbe de Girona.
193 Palol d’Onyar Senyor del castell de Palol d’Onyar (1/2 d. major: 7,5 ll.)  abat de St. Feliu de Girona.
201 Aro, Sta. Cristina d’ Ferrer de Salelles o Llagostera. cavaller (5/6 d. major: 100 ll.)  paborde d’Aro de la seu de Girona 

com a senyor del Castell d’Aro.
207 Caldes (de Malavella) Galzeran de Perella o de Cruïlles, cavaller (1/4 d. major: 25 ll.)  senyor de la casa de Bellver de 

Sta. Coloma de Farners  bisbe de Girona.
208 Franciac Galzeran de Perella o de Cruïlles, cavaller (1/4 d. major: 10 ll.)  rei d’Aragó.
213 Sils Hereu del mas de Caldes de la parròquia de Riudarenes (d. de 3 masos i les seves possessions) 

 bisbe de Girona.
214 Martorell (de la Selva) Pere de Torroella, de Tordera. i ara habitant de Sicília (1/2 d. major: 10 ll.)  vescomte de Cabrera 

 bisbe de Girona.
216 Vidreres Pere d’Orriols (1/8 d. major: 13 ll.)  bisbe de Girona.
219 Lloret (de Mar) Francesca muller de Guillem de Sarrià, cavaller de Marata (2/3 d. delmar de St. Romà: 15-18 ll.)  

bisbe i església de Girona
221 Tordera Ros de Pineda, cavaller (2/16 d. major: 15 ll.)  bisbe de Girona.
221 Tordera Galzeran de Blancaç (1/16 d. major: 7,5 ll.)  bisbe de Girona.



221 Tordera Arnau Gelmar, de Tordera (2/16 d. major: 15 ll.)  Guillem d’Horta, cavaller, senyor de la casa de 
Pertegaç  Ramon de Reixac, hereu d’Arnau de Sant Lleïr  senyor del castell de Montclús  
bisbe i església de Girona.

224 Palafolls Guillem de Camós (5/6 d. terres de 3 masos)  Ramon de Palau-saverdera  bisbe de Girona.
224 Palafolls Guillem de Camós (1/2 terres dites Cominal)  bisbe de Girona.
224 Palafolls Guillem de Camós (tot el d. terres dites Seguer).
224 Palafolls Senyor del castell de Palafolls (4/9 d. major: 40 ll.)  bisbe de Girona.
225 Pineda, Sta. Maria i St. 

Pere 
Ramon de Menola (5/12 d.major: 100 ll.)  bisbe de Girona.

225 Pineda, Sta. Maria i St. 
Pere 

Guillem de Camós cavaller (1/12 d. major: 15 ll.)  bisbe de Girona.

225 Pineda, Sta. Maria i St. 
Pere 

Bernat de Cànoves de Pineda (1/12 d. major: 15 ll.)  bisbe de Girona.

225 Pineda, Sta. Maria i St. 
Pere 

En Vilauba de la Serra, cavaller (1/12 d. major: 15 ll.)  ?

227 Hortsavinyà Guillem de Camós de Pineda (2/3 d. major: 12 ll.)  bisbe de Girona.
228 Arenys Guillem de Camós de Pineda (2/9 d. major: 10 ll.)  senyor del castell de Medinyà  bisbe de 

Girona.
230
231

Hostalric – Grions Senyor de la força de Grions (2/3 d. major: 40 ll.)  bisbe de Girona.

235 Buixalleu, St. Feliu de Bernat de Montsoriu, hereu de la casa de Busquets (1/4 d. superior i 1/3 d. inferior o menor: 15 ll.) 
 bisbe de Girona.

235 Buixalleu, St. Feliu de Bernat d’Orri (1/4 d. superior i 1/3 d. inferior o menor: 15 ll.)  Simó de Vilar, senyor de la casa de 
…  vescomte de Cabrera  bisbe de Girona.

236 Arbúcies – Lliors – St. 
Pere Desplà

En Dosrius, cavaller (1/2 d. major: 20 ll.)  Ramon de Sitjar, de Girona  bisbe de Girona.

240 Esparra, l’ Ramon de Caçà, cavaller (1/3 d. major: 10 ll.) [Antigament Guillem Escarrer havia comprat el 
delme, junt amb la força de Roqueta, al senyor del castell de Medinyà].

243 Farners, Sta. Coloma de Guillema de Banyoles, germana de Pere de Maçanet i monja de Pedralbes (1/6 d. major: 16,6 ll.) 
 senyor del castell de Montornès, bisbat de Barcelona  na Gueraua de Cervià, senyora de la 
casa de Bellver  bisbe de Girona.

244 Castanyet Guillem d’Horta, cavaller (1/2 d. major: 13 ll.)  bisbe de Girona.
245 Brunyola Senyora d’Orri (1/4 d. major: 12 ll.)  Almoina del Pa de la seu de Girona.
245 Brunyola Guillem d’Horta, cavaller (3/8 d. raïms: 3 ll.)  Almoina del Pa de la seu de Girona.
248 St. Dalmai En Samsó, ciutadà de Girona (1/4 d. major: 10 ll.)  Almoina del Pa de la seu de Girona
249 Vilobí Arnau Riquer de Mont, de Vilobí (d. lli i cànem de 8/32 d. major: 1 ll.)  bisbe de Girona.
251 Estanyol Berenguer Paba (3/6 d. major: 25 ll.)  senyor del castell de Palol d’Onyar  bisbe i església de 

Girona.
252 Aiguaviva Francesc Adroer, jurista de Girona (1/4 d. major: 20 ll.)  Bertran de Vilanova de Bescanó  

Ramon Xatmar de Medinyà  vescomte de Cabrera  bisbe de Girona.
252 Aiguaviva Ramon de Juià, cavaller de St. Esteve de Guialbes (1/4 d. major: 20 ll.)  senyor del castell de 

Palol d’Onyar  bisbe de Girona.
252 Aiguaviva Na Romagueres, de Llambilles (1/8 d. major: 10 ll.)  Ramon Xatmar  vescomte de Cabrera  

bisbe de Girona.
254 Montfullà Berenguer Paba, cavaller (2/3 d. major: 10 ll.)  senyor del castell de Vilademany  bisbe i 

església de Girona.
255 Salt Muller de Berenguer de Villaleons (1/3 d. major: 20 ll.)  ? [Aquesta part del delme va ser 

antigament de na Brunissenda de Cartellà).
258 Tregurà Guillem Mataró de Camprodon (1/3 d. del territori de Pujol de Capsec: 13,25 ll.)  bisbe de 

Girona. [Ara el monestir de St. Joan de les Abadesses ha comprat aquesta part).
258 Tregurà Berenguer de Llandriu de Camprodon (1/3 d. del territori de Pujol de Capsec: 13 ll.)  bisbe de 

Girona.
258 Tregurà Muller de Pere Ferrer de Camprodon (1/3 d. del territori de Pujol de Capsec: 13 ll.)  bisbe de 

Girona.
259 Vilallonga –de Ter– Na Margarida, muller de Joan de Son i senyora del castell de Roca de Pelencà (1/3 d. major: 80 ll.) 

 Ponç i Ramon de Castlar  vescomte de Bas  bisbe i església de Girona.
259 Vilallonga –de Ter– Ramon des Vall, de Camprodon (1/6 d. major: 40 ll.)  Ponç i Ramon de Castlar  vescomte de 

Bas  bisbe i església de Girona.



259 Vilallonga –de Ter– Mateu des Vall, de Camprodon (1/12 d. major: 20 ll.)  Ponç i Ramon de Castlar  vescomte de 
Bas  bisbe i església de Girona.

259 Vilallonga –de Ter– Berenguer Folcrà, de Camprodon (1/12 d. major: 20 ll.)  Ponç i Ramon de Castlar  vescomte 
de Bas  bisbe i església de Girona.

259 Vilallonga –de Ter– Arnau Canyelles, de Camprodon (1/6 d. major: 40 ll.)  vescomte de Bas  bisbe i església de 
Girona.

259 Vilallonga –de Ter– Jaume Cloquer, de Camprodon (2/18 d. major: 26,6 ll.)  Ponç i Ramon de Castlar  vescomte 
de Bas  bisbe i església de Girona

259 Vilallonga –de Ter– Joan Corona, de Camprodon (1/18 d. major: 13,3 ll.)  Ponç i Ramon de Castlar  vescomte de 
Bas  bisbe i església de Girona.

260 Llanars Jaume Cloquer, de Camprodon (1/6 d. major: 20 ll.)  senyor del castell de Sales  bisbe de 
Girona.

260 Llanars Bernat Berques, de Camprodon (1/4 d. major: 30 ll.)  senyor del castell de Sales  bisbe de 
Girona.

260 Llanars Hereu de Pere Cantallops (1/4 d. major: 30 ll.)  senyor del castell de Sales  bisbe de Girona.
262 Molló Pere Berques i Jaspert Recs de Camprodon (d. 2 masos i possessions: 10 ll.)  bisbe de Girona.
262 Molló  Muller de Galzeran de Vilaric i filla de Jaume de Mora (1/3 d. major: 80 ll.)  senyor de la casa 

d’Espasèn de Bas  senyor del castell de Bianya  senyor de Castlar d’Amont i Castlar d’Avall 
de Vilallonga  vescomte de Bas  bisbe de Girona.

262 Molló Mateu de Vall, de Camprodon (1/6 d. major: 40 ll.)  vescomte de Bas  bisbe de Girona. 
[Aquesta part havia estat de Ponç de Castlar].

262 Molló Pere Molló de Camprodon (1/6 d. major: 40 ll.)  vescomte de Bas  bisbe de Girona.
262 Molló Arnau Corona, de Camprodon (1/6 d. major: 40 ll.)  senyor del castell de Bisaura  senyors de 

Castlar d’Amont i Castlar d’Avall  vescomte de Bas  bisbe de Girona.
262 Molló Pere Bianya, de Camprodon (2/18 d. major: 26,6 ll.)  senyor del castell de Bisaura  senyors de 

Castlar d’Amont i Castlar d’Avall  vescomte de Bas  bisbe de Girona.
262 Molló Muller de Guillem Caselles, de Serinyà, i filla de Bernat Calvet, de Camprodon (1/18 d. major: 13,3 

ll.)  senyor del castell de Bisaura  senyors de Castlar d’Amont i Castlar d’Avall  vescomte 
de Bas  bisbe de Girona.

263 Rocabruna Hereu de Guillem Mataró de Camprodon (1/3 d. major: 10 ll.)  Pere de Sella i Ramon de Pomer 
senyors del castell de Rocabruna  bisbe i església de Girona.

263 Rocabruna Pere Ferrer de Camprodon i el seu hereu (1/3 i 1/9 d. major: 13,3 ll.)  Pere de Sella i Ramon de 
Pomer senyors del castell de Rocabruna  bisbe i església de Girona.

263 Rocabruna Hereu de Francesc Rocabruna (2/9 d. major: 6,6 ll.)  Pere de Sella i Ramon de Pomer senyors 
del castell de Rocabruna  bisbe i església de Girona.

264 Beget Guillem de Montagut, senyor de la casa de Fornells d’Avall (1/4 d. major: 15 ll. i delmetó, o ¼ d. 
masos dels llocs sa Cot i Vallestil i ¼ d. masos Codina d’Albet i Sunyer de Canyelles i possessions: 
3 ll.)  senyor del castell de Rocabruna  bisbe i església de Girona.

264 Beget Guillem Corona de Camprodon (1/4 d. major: 15 ll.)  senyor del castell de Rocabruna  bisbe i 
església de Girona.

264 Beget Dalmau de Rocabruna cavaller (1/4 d. major: 15 ll.)  senyor del castell de Rocabruna  bisbe i 
església de Girona.

264 Beget Francesc d’Horts àlies Rodonella de St. Joan de les Abadesses (1/4 d. major: 15 ll.)  senyor del 
castell de Rocabruna  bisbe i església de Girona.

266 Creixenturri La filla d’en Moladar i muller d’Arnau Portal de Camprodon (1/3 d. major: 15 ll.)  ? [Ara és del 
moenstir de Camprodon].

272 Oix Senyor del castell de Bestracà (tot el d. major: 40 ll.)  ?
274 Pera, St. Miquel de Na Gueraua, muller de Pere d’Oix (1/2 d. major: 10 ll.)  senyor del castell de Bestracà  bisbe 

de Girona. [Aquesta part la té obligada pel dot i va ser de Brunissenda de Bosc].
274 Pera, St. Miquel de Muller de Bernat Corona i filla d’en Feliu de Vinyal de Camprodon (2/3 d. major: 6,5 ll.)  bisbe de 

Girona.
276 Talaixà Joan Corona de Camprodon (2/3 d. 1 mas)  senyor del castell de Sales  bisbe de Girona.
278 Monars Pere Blanc, senyor del castell de Bestracà (1/2 d. major)  senyor del castell de Sales  bisbe 

de Girona. [Aquesta part havia estat de Pere d’Oix].
283 Principi Guillem Màrgens de Corçavell, o des Canamar (1/2 d. major)  bisbe de Girona.
285 Sadernes Senyor del castell de Sales (5/6 d. major: 10 ll.)  bisbe de Girona.
286 Entreperes Pere de Coll de St. Andreu del Coll (tot el d. major: 10 ll.)  hereu d’en Guixà  senyor del castell 

de Sales  bisbe de Girona.



288 Montellà Senyor del castell de Sales (1/3 d. major: 5 ll.)  senyor del castell de Sales  bisbe de Girona. 
[La part l’havia obtinguda d’Huguet Estrader].

288 Montellà Na Ramona muller de Bernat Esquerd (2/3 d. major: 10 ll.)  senyor del castell de Sales  bisbe 
de Girona.

290 Corçavell Guillem Comte de Corçavell (1/2 d. major: 5 ll.)  senyor del castell de Bestracà  bisbe de 
Girona.

294 Maçanet de Cabrenys Senyora de Mollet, filla i hereva de Simó de Cabrera i muller de Bernat Sord (d. 12 masos: 20 ll.) 
 senyor de la casa de Cistella  Arnau de Cabrera cavaller  bisbe de Girona.

298 Carbonils Ramon Serrat de Pinqueró (tot el d.: 7,5 ll.)  bisbe de Girona. [Té la part per compra feta a en 
Macip i en Tàrrega de Camprodon].

300 Muga, St. Llorenç de la N’Agnès muller de Pere Estruç de Castelló i filla i hereva de Ramon Arnau de Vilafant, de 
Canyeres, de la parròquia de Darnius (tot el d. del territori de sa Vall: 30 ll. + ¼ d. des Clot de sa 
Vila de St. Llorenç: 8 ll.)  senyor del castell de St. Llorenç de la Muga  bisbe i església de 
Girona.

300 Muga, St. Llorenç de la Simó d’Avinyó de Molins (3/8 d. del territori del Vilar de Riembau i ½ d. 3 masos del veïnat: 5 ll.)  
senyor de la força de Cistella  bisbe de Girona.

300 Muga, St. Llorenç de la Brunissenda de Cistella (2/8 d. del territori del Vilar de Riembau i ½ d. 3 masos del veïnat: 3,5 ll.) 
 senyor de la força de Cistella  bisbe de Girona.

300 Muga, St. Llorenç de la Pere Batlle de St. Llorenç de la Muga (3/8 d. del territori del Vilar de Riembau: 2 ll.)  senyor del 
castell de St. Llorenç  bisbe i església de Girona.

300 Muga, St. Llorenç de la Berenguer de Roca (2/4 d. des Clot de la Vila de St. Llorenç: 16 ll.)  senyor del castell de St. 
Llorenç  bisbe de Girona.

301 Darnius Arnau de Blanes, senyor de la força de Garrigàs (2/8 d. major: 10 ll.; i d. una possessió vora un 
mas: 0,5 ll.)  senyor del castell de Mont-roig  bisbe de Girona.

301 Darnius Dalmau de Darnius, cavaller (3/8 d. major: 15 ll. + tot el d. porros i cols a tota la parròquia excepte 
als primiciers del sagristà, el domer i el claver on en rep la ½): a) 1/8 d. major  Ramon de Godell, 
germà de Guillem de Godell  senyor del castell de Mont-roig  bisbe de Girona; b) 1/8 d. major 
 Simó d’Avinyó de la parròquia de Llers  senyor del castell de Mont-roig  bisbe de Girona; 
c) 1/8 d. major  ?

301 Darnius Galzeran de Vilaric (1/8 d. major: 5 ll.)  senyor del castell de Mont-roig  bisbe de Girona.
302 Biure Guillem d’Avinyó, cavaller i senyor de la força de Biure (1/2 d. major: 25 ll.; i ¼ d. lloc Romagosa i ¼ 

d. terres i possessions a l’altra banda de la riera Llobregat vers Capmany, al lloc dit Capells): a) ¼ 
d. major  senyor de la força de Cistella  senyor del castell de Llers  bisbe de Girona; b) ¼ 
d. major  senyor del castell de Llers  bisbe de Girona.

302 Biure N’Esclarmonda, muller de Berenguer de Puig, senyor de la força de la Vajol, i filla de Gaufred 
d’Avinyó, de Maçanet de Cabrenys i senyor de la força de la Vajol (1/2 d. major: 25 ll. ; i ¼ d. lloc 
Romagosa i ¼ d. terres i possessions a l’altra banda de la riera Llobregat vers Capmany, al lloc dit 
Capells)  bisbe de Girona.

303 Escaules, les N’Elisenda, muller del cavaller Guillem d’Oix i germana i hereva de Francesc de Godell, cavaller de 
Llers (tot el d. major: 12 ll.)  ?

304 Llers N’Esclarmonda, muller de Berenguer de Puig, senyor de la força de la Vajol (d. possessions i 
masos del lloc de sa Vall: 15 ll.)  senyor de la força de Cistella  senyor del castell de Llers  
bisbe de Girona.

304 Llers Guillem d’Hortal (3/4 d. vilar de Moles: 22,75 ll.)  Bernat de Soler  Guerau de Cervià  bisbe 
de Girona.

304 Llers N’Elisenda de Godell, muller de Guillem d’Oix, cavaller (1/4 d. vilar de Moles: 7,5 ll.)  ?
304 Llers Guillem d’Hortal (1/2 d. lloc d’Hortal)  senyor del castell de Llers  bisbe de Girona.
304 Llers Guillem d’Hortal (tot el d. masos i possessions dels locs de Sant Quirc i Olmells: 7 ll.)  senyor de 

Soler  senyor del castell de Cervià  bisbe de Girona.
305 Figueres N’Alamanda de Cistella, muller de Joan Tallós (3/6 d. major: 35 ll.)  senyor de la força de Molins 

 bisbe de Girona.
305 Figueres Galzeran de Vilaric (2/6 d. major: 22,5 ll.)  senyor del castell de Llers  bisbe de Girona.
305 Figueres Bernat Capmany, notari de Figueres (1/18 d. major: 3,8 ll.)  Bernat Sord d’Esponellà  

Galzeran de Vilaric  bisbe de Girona.
306 Alguema, Sta. Llogaia d’, 

i Palol Sabaldòria 
Fill i hereu de Bernat de Vilar, senyor propietari del mas Fluvià, de Riumors (4/9 d. major: 10 ll.)  
Ramon de Palol, cavaller  bisbe de Girona. [Aquestes parts van ser d’en Vilar, de Vilamorell].

306 Alguema, Sta. Llogaia d’, 
i Palol Sabaldòria 

Guillem de Coma, de Vilademuls (2/9 d. major: 5 ll.)  Ramon de Palol  bisbe de Girona. 
[Aquesta part va ser de na Font, de Tonyà, i ella la va obtenir d’en Vilar].



307 Borrassà Francesc de Fontcoberta (2/6 d. major: 30 ll.)  bisbe de Girona. [Aquestes parts les rep per raó 
de la dot de la seva filla, muller de Ramon de Pont, parts que van ser de Guillem de Pont, fill de 
Guillem d’Hortal].

308 Pontós Sibil·la, muller de Berenguer Alió, filla de Ramon de Castellar, cavaller (1/4 d. major: 10 ll.)  bisbe 
de Girona. [Aquesta part l’ha de permutar amb el cavaller Berenguer Otger per una part del delme 
de Vilatenim].

312 Taravaus Na Guillema de Soler, muller de Guillem de Vilagut (1/4 d. major: 7 ll.)  vescomte de Rocabertí 
com a senyor del castell de Navata  bisbe de Girona. [Aquesta part del delme la té per raó de la 
casa de Soler].

312 Taravaus Dalmau de Casanadal de Pols (1/2 d. masos de Fonts o dels Alous de ses Fonts: 1,5 ll.)  senyor 
de la força de Soler.

314 Avinyó –de Puigventós– Brunissenda, senyora de Cistella i muller del cavaller Berenguer de Vilaric (1/4 d. major: 15 ll.)  
senyor del castell de Navata  bisbe de Girona.

314 Avinyó –de Puigventós– Na Francesca d’Escales, muller del cavaller Arnau de Blanes (2/4 d. major: 30 ll.)  senyor del 
castell de Navata  bisbe de Girona.

315 Vilanant Berenguer de Palol, de Terrades (1/3 d. major: 30 ll.)  senyor de la casa o força de Soler  
senyor del castell de Cervià  bisbe de Girona.

315 Vilanant Na Sança, muller de Berenguer de Palol de Terrades (1/3 d. major: 30 ll.)  senyor de la casa o 
força de Soler  senyor del castell de Cervià  bisbe de Girona. [Aquesta part la té per donació 
en temps de núpcies feta pel seu pare Ramon de Palol Sabaldòria].

315 Vilanant Na Francesca, muller del cavaller Arnau de Blanes i senyora de la força d’Escales (1/3 d. major: 30 
ll.)  senyor del castell superior de Llers  bisbe de Girona.

315 Vilanant Na Francesca d’Escales muller d’Arnau de Blanes (1/2 d. territori de Cogolls: 5,5 ll.)  ?
315 Vilanant Na Brunissenda, muller de Berenguer de Vilaric, senyora de la força de Cistella (1/2 d. territori de 

Cogolls: 5,5 ll.)  senyor de la força de Soler  senyor del castell de Cervià  bisbe de Girona.
315 Vilanant Guillem d’Hortal, de Llers (tot el d. territori dit Bosc de Padrós: 2 ll.)  senyor de la força de soler 

 bisbe de Girona.
316 Cistella Huguet Estrader de Besalú, senyor de la força de Seixà, del terme de Sales (1/3 d. major: 20 ll.)  

Dalmau de Casanadal de Pols
316 Cistella Na Brunissenda, muller del cavaller Berenguer de Vilaric i senyora de la força de Cistella (1/3 d. 

major: 20 ll.)  senyor del castell de Llers  bisbe de Girona.
317 Vilaric Galzeran de Vilaric cavaller (tot el d. major: 25 ll.)  bisbe de Girona.
318 Terrades Bernat de Vilamarí de Boadelal (tot el d. del lloc de Boadelal)  bisbe de Girona.
319 Estela Na Francesca d’Escales, muller d’Arnau de Blanes (2/3 d. major: 20 ll.)  bisbe de Girona.
321 Sasserra, St. Martí Pere de Bedoç, de St. Martí Sasserra (2/11 d. gra, raïms, cànem, llana i lli)  senyor del castell de 

Llers  bisbe de Girona.
323 Queixàs Simó de Biure, fill i hereu d’Arnau de Biure (tot el d. major: 30 ll.)  ?  bisbe de Girona.
327 Navata Ramon de Vilafreser (1/3 d. major: 40 ll.)  senyor del castell de Navata  bisbe de Girona.
327 Navata Ramon de Palol Sabaldòria (1/3 d. major: 40 ll.)  senyor del castell de Navata  bisbe de 

Girona.
327 Navata Guillem de Palma, d’Espinavessa (1/6 d. major: 20 ll.)  senyor del castell de Navata  bisbe de 

Girona.
327 Navata Na Sança de Romanyà (1/6 d. major: 20 ll.)  senyor del castell de Navata  bisbe de Girona.
328 Espinavessa Pere Bedoç de St. Martí Sasserra (1/3 d. major: 8,75 ll.)  bisbe de Girona.
331 Maià Bernat Cavaller, de Besalú (3/6 d. major: 30 ll.): a) 2/6 d. major  senyor del castell de Vilademuls 

 bisbe de Girona. [Aquesta part la té per compra feta al amuller de Berenguer Alió].; b) 1/6 d. 
major  bisbe de Girona. [Aquesta part la té per compra fet a Galzeran d’Hortal].

331 Maià Galzeran d’Hortal (3/6 d. major: 30 ll.)  senyor del castell de Vilademuls  bisbe de Girona. 
[Aquestes parts les té per llegat o compra feta al seu nebot Guillem de Maià].

332 Segueró Vidal de Segueró, fill de Guillem de Torre (3/4 d. major: 25 ll.)  senyor del castell de Llers  
bisbe de Girona.

332 Segueró Filla de Bernat Gaufred, de Besalú, i muller de Jaume de Rovira (1/4 d. major: 8 ll.)  senyor de la 
força d’Escales  senyor del castell de Llers  bisbe de Girona.

334 Beuda Berenguer de Queixàs, fill i hereu de Pere de Queixàs (2/3 d. major: 25 ll.)  senyor del castell de 
Rocabruna  bisbe de Girona. [Una part la té per compra al senyor de la Palera, la meitat de 
l’altra part per compra a Guillem Ponç de Besalú i l’altra mitja part la té d’antic].

334 Beuda Bernat d’Espinalb (d. possessions d’1 borda)  bisbe de Girona.



335 Lligordà Ramon de Mas (1/2 d. gra i 2/3 d. raïms d’unes possessions disperses i de les terres del seu domini 
directe, 1/3 d. raïms d’altres possessions: 5 ll.; d. carnatge i llana de 2 masos)  senyor de 
Castellfollit  bisbe de Girona. [Té aquesta part per compra feta a Galzeran d’Hortal, hereu de 
Guillem de Maià nebot seu].

339 Sales –de Llierca– Ramon Malarç, senyor del castell de Sales (2/4 d. major: 20 ll.)  bisbe de Girona.
339 Sales –de Llierca– Pere de Coll (1/4 d. major: 10 ll.)  Bernat Seguí  senyor del castell de Sales  bisbe de 

Girona.
339 Sales –de Llierca– Ramon Malarç, senyor del castell de Sales (1/4 d. major: 10 ll.)  senyor del castell de Sales  

bisbe de Girona. [Aquesta part la va comprar a Huguet d’Estrader, senyor de Seixà].
340 Tortellà Pere Alemany, senyor de la casa de Bellpuig (tot el d. major: 40 ll.): a) ¼ d. major  bisbe de 

Girona. [Aquesta part va ser de Bernat de Prat]., b) ¾ d. major  senyor del castell de Sales  
bisbe de Girona. [Aquestes parts van ser d’Arnau Seguí i Arnau de Guixà].

341 Argelaguer Marc de Batet, cavaller (2/4 d. major: 25 ll.; d. 1 mas i possessions)  bisbe de Girona. [Aquestes 
parts van ser de Pere d’Albs].

341 Argelaguer Guillem de Torre, hereu de Segueró (1/4 d. major: 12,5, ll.)  bisbe de Girona.
342 Montagut Guillem de Montagut, cavaller (tot el d. d’Angles i ¾ d. de 6 masos d’Angle: 25 ll.)  senyor del 

castell de Sales  bisbe de Girona.
342 Montagut Guillem de Montagut, cavaller (9/16 d. de Riera de Palau i de Tapioles: 45 ll.)  bisbe de Girona.
342 Montagut Hereva de Pere Arnau de Montpalau i muller de Castelló de Mallorques (7/16 d. de Riera de Palau i 

de Tapioles: 35 ll.)  senyor del castell de Sales  bisbe de Girona.
342 Montagut Guillem de Montagut, cavaller (tot el d. des Vilars: 25 ll.)  ?
342 Montagut Guillem de Montagut, cavaller (1/4 d. de Jou: 2 ll.)  senyor del castell de Sales  bisbe de 

Girona.
342 Montagut Pere Bianya, de Camprodon (3/8 d. de Jou: 1,5 ll.)  senyor del castell de Sales  bisbe de 

Girona.
342 Montagut Guillem Corona, de Camprodon (3/8 d. de Jou: 1,5 ll.)  senyor del castell de Sales  bisbe de 

Girona.
342 Montagut Ramon de Masó (1/2 d. d’Oliva: 10 ll.)  senyor del castell de Sales  bisbe de Girona.
342 Montagut Francesca, filla de Dalmau de Faga, de Castellfollit (1/2 d. d’Oliva: 10 ll.)  senyor del castell de 

Sales  bisbe de Girona.
342 Montagut Na Marquesa de Montcorb, muller de Ramon de Castlar, per raó de la casa del Freixe (1/2 d. dit 

Delmaió del pla sobre el castell de Castellfollit: 3 ll.)  bisbe de Girona.
343 Begudà Na Marquesa, muller de Ramon de Castlar, com a hereva del Freixa (1/2 d. major i ¾ d. delmar de 

la part de la parròquia vers St. Joan les Fonts i ½ d. dit Delmaió: 30 ll.)  bisbe i església de 
Girona.

343 Begudà Guillem de Seixà, cavaller (1/2 d. major i ¼ d. delmar de la part de la parròquia vers St. Joan les 
Fonts: 20 ll.)  vescomte de Bas  bisbe i església de Girona.

344 Castellar –de la 
Muntanya– 

Guillem Ponç, pagès del Castellar (½ d. possessions de 8 masos i 8 masoveries: 4 ll.)  bisbe de 
Girona. [Aquest delme havia estat d’en Roquer].

345 Fonts, St. Joan les Ramon de Vivers, de St. Joan les Fonts (2/3 d. possessions del Pont amunt i de 2 masos: 30 ll.)  
bisbe de Girona.

345 Fonts, St. Joan les Ramon de Rovira de Cortals, de Begudà (2/3 d. possessions del Pont avall: 25 ll.)  senyor del 
castell de Castellfollit  bisbe de Girona.

345 Fonts, St. Joan les Senyor de la casa de Juvinyà (2/3 d. veïnat de Muntanya de Canadell: 10 ll.)  bisbe de Girona.
349 Despuig, St. Pere Muller d’Huguet Estrader, àlies de Seixà, filla de Pere Bianya de Camprodon (1/2 d. major: 10 ll.) 

 bisbe de Girona.
349 Bianya, Sta. Margarida 

de 
Pere de Coll, cavaller (d. possessions del torrent del Forn avall i ½ d. 4 masos de Gravalosa i 
masos de ses Fonts: 30 ll.)  senyor de la força de Soler  bisbe de Girona.

353 Coll, St. Andreu del Pere de Coll, senyor de la casa del Coll (1/4 d. major: 5 ll.)  monestir de Sta. Maria de Ridaura.
353 Coll, St. Andreu del Guillem de Balbs, senyor de la casa d’Orarola, de la vall de Sta. Pau (1/4 d. major: 5 ll.)  

monestir de Sta. Maria de Ridaura.
358 St. Privat –de Bas– Pere Torró, del puig de St. Esteve d’Ull (tot el d. dit de Planacerver: 5 ll.)  bisbe de Girona.
358 St. Privat –de Bas– Na Gueraua de Vilanova, muller de Francesc Otger (1/2 d. major: 30 ll.)  bisbe de Girona.
358 St. Privat –de Bas– Francesc Otger (1/2 d. major: 30 ll.)  bisbe de Girona. [Ho té per compra a n’Elvira, muller de 

Gilabert de Cruïlles].
360 Joanetes Andreu de Vallterra, marit de Sibil·la, senyora de la força de Puigpardines (tot el d. major: 18-20 ll.): 

¼ d. major  bisbe de Girona; ¾ d. major  abat de St. Joan de les Abadesses



362 St. Esteve d’Ull –o de 
Bas– 

Batlle del delme de Pere Alemany (recull la 1/2 d. major: 30 ll.)  vescomte de Bas  bisbe de 
Girona.

366 Batet Clergue establert per Arnau d’Armentera a l’església de St. Pere de les Preses (d. 1 mas)  bisbe 
de Girona.

366 Batet Mas de Coma (d. 1 mas)  bisbe de Girona.
368 Arcs de Sta. Pau, els Guillem de Balbs, senyor del castell de St. Aniol (1/3 d. dels cavallers: 15 ll.)  senyor del castell 

de Sta. Pau  bisbe de Girona.
368 Arcs de Sta. Pau, els Guillem de Balbs, tutor del seu nét Guillem de Balbs i fill de Galzeran de Balbs (1/3 d. dels 

cavallers: 22 ll.)  senyor del castell de Sta. Pau  bisbe de Girona.
368 Arcs de Sta. Pau, els Joan Terrada de la vall de St. Martí, de Sta. Pau (1/6 d. major: 8,75 ll.)  senyor del castell de Sta. 

Pau  bisbe de Girona.
368 Arcs de Sta. Pau, els Pere Soler d’Olot (1/6 d. major: 8,75 ll.)  senyor del castell de Sta. Pau  bisbe de Girona.
374 Mieres Bertran de Vilanova de Bescanó (d. veïnat de Ruïtlles: 10 ll.)  bisbe de Girona.
377 Campmajor, St. Martí de Jaume de Cornellà, cavaller i senyor de la casa de Roca (tot el d. major): a) ½ d. major  ardiaca 

de Besalú de la seu de Girona; b) ½ d. major  ?. [Aquest delme havia estat de Guillem de Miana 
i de Pere Ponç de Besalú].

378 Campmajor, St. Miquel 
de 

Jaume de Cornellà, cavaller i senyor de la casa de Roca (2/3 d. major: 15 ll.; 1/3 d. veïnat des 
Tornalló: 0,75 ll.)  bisbe de Girona. [Aquest delme el va comprar al cavaller Pere de Prat].

378 Campmajor, St. Miquel 
de 

Nicolau Vall, batlle de Banyoles (1/3 d. major i d. alguns masos: 10 ll.)  senyor del castell de 
Falgons  bisbe de Girona. [Aquest delme el va comprar als marmessors de Guillem Reixac, 
jurista de Banyoles].

378 Campmajor, St. Miquel 
de 

Mas de Planaferrana (2/3 terres del seu mas, 30 parellades de terra i 2 camps)  bisbe de Girona.

381 Briolf Na Francesca, muller de Jaume de Cornellà i filla i hereva del cavaller Bernat de Prat (1/2 d. major: 
5 ll.)  bisbe i església de Girona.

382 Merlant Bernat de Masó de Banyoles (1/3 d. major i tot el d. possessions de 2 masos i altres: 12 ll.)  
bisbe de Girona.

383 Serinyà Mas de Caselles (d. 2 feixes i 1 camp)  bisbe de Girona.
384 Usall Bernat Vilana d’Usall (1/4 d. part de la parròquia al voltant de l’església: 3,5 ll.)  bisbe de Girona.
384 Usall Pere Joan de Centenys (1/4 d. part de la parròquia al voltant de l’església: 3,5 ll.)  bisbe de 

Girona.
387 Calbs Bernat des Llor, de Banyoles, senyor de la torre de Calbs (1/2 d. major: 6 ll.)  ?
388 Miànigues Nicolau de Vall, batlle de Banyoles (2/3 d. major: 10 ll)  senyor del castell d’Orriols  bisbe de 

Girona. [Aquestes dues parts van ser de Bernat de Reixac i de n’Esclarmonda mare del batlle i 
germana de Bernat de Reixac].

391 Fontcoberta N’Ermessenda de Torres (1/3 d. major: 20 ll.)  senyor del castell de Granollers  bisbe i 
església de Girona.

391 Fontcoberta Ramon d’Espasèn (1/3 d. major i 2/3 d. raïms i polls: 25 ll.)  bisbe de Girona.
393 Esponellà Bernat de Masó, de Banyoles (1/2 d. major: 28 ll.): a) ¼ d. major  bisbe de Girona; b) ¼ d. major 

 senyor del castell de Vilademuls  bisbe de Girona.
393 Esponellà Senyor de Mont-rodon, cavaller, del bisbat de Vic (1/2 d. major: 28 ll.)  bisbe de Girona.
395 Vilademí Jaume Escala, de Vilademí (1/2 d. major: 5 ll.)  senyor del castell de Vilademuls  bisbe de 

Girona.
396 Vilavenut Vidal de Segueró, fill de Guillem de Torre del Vallès (1/2 d. major: 15 ll.)  senyor de la força 

d’Escales  senyor del castell de Vilademuls  bisbe de Girona.
397 Ollers Ramon d’Espasèn (1/3 d. major: 15 ll.)  senyor del castell de Vilademuls  bisbe de Girona.
397 Ollers Ramon d’Espasèn (tot el d. lloc d’Espasèn: 12 ll.)  bisbe de Girona.
398 Orfes Berenguer de Cornellà cavaller (tot el d. major: 60 ll.): a) 1/6 d. major senyor del castell d’Orriols 

 bisbe de Girona. [Aquesta part va ser d’Arnau de St. Marçal].; b) 1/6 d. major  senyor del 
castell de Rupià  bisbe de Girona; c) 4/6 d. major  bisbe de Girona.

401 Vilademuls Simó de Biure, fill i hereu del cavaller Arnau de Biure (tot el d. major: 35 ll.)  senyor del castell de 
Vilademuls  bisbe de Girona.

403 Bàscara Pere de Galliners (1/4 d. major: 12 ll.)  senyor del castell de Vilademuls  bisbe de Girona.



Figura 14.8. L’estructura feudal del bisbat de Girona



Figura 14.9. L’estructura feudal de l’ardiaconat de Girona



Figura 14.10. L’estructura feudal de l’ardiaconat d’Empúries



Figura 14.11. L’estructura feudal de l’ardiaconat de la Selva



Figura 14.12. L’estructura feudal de l’ardiaconat de Besalú



Figura 14.13. Les transaccions dels delmes de Riudellots de la Selva, 1236-1362



Figura 14.14. Les transaccions dels delmes de Vila-romà i Vall-llobrega, 1208-1362



Taula 14.15. Les mesures i els mercats del bisbat de Girona
MESURES N. PARRÒQUIA CENS
Amer 10 Càrcer, Santa Cecília de 1 quartera de blat
Anyells 5 Bescanó 24 mitgeres d’ordi
Banyoles 396 Vilavenut, Sant Sadurní de 1 mitgera de forment, 1 mitgera d’ordi i 1 

mitgera de civada
Besalú 339 Cabiçó o Sales, Sant Martí de 30 mitgeres de blat

341 Argelaguer 4 mitgeres d’ordi
Besalú, corrent 287 Gitarriu, Sant Andreu de 12 mitgeres d’ordi
(Calabuig), censal 135 Calabuig, Sant Feliu de 2 mitgeres d’ordi
Caldes 206 Santa Seclina 1 quartera de forment, 1 quartera d’ordi, 1 

quartera d’avena
(Cantallops), censal 187 Cantallops, Sant Esteve de 6 mitgeres d’ordi
(Canyà), censal 144 Canyà, Sant Martí de 28 mitgeres d’ordi i 8 mitgeres de forment
Castelló 122 Valveralla, Sant Vicenç de 10 mitgeres d’ordi

123 Garriga, Sant Feliu de la 3 mitgeres d’ordi
140 Garrigàs, Sant Miquel de 1 quartó d’oli
149 Far, Sant Martí de 8 mitgeres d’ordi i 2 mitgeres de forment

(Espolla), censal 185 Espolla, Sant Jaume d’ 27 mitgeres d’ordi
Figueres 306 Alguema, Santa Llogaia d’ 2 mitgeres d’ordi
(Foixà), llòçol 102 Foixà, Sant Joan de 3 esmines d’ordi
Girona 32 Cartellà, Sant Feliu de 2 mitgeres d’ordi

59 Viladasens, Sant Vicenç de 4 quarteres d’ordi
61 Vilafreser, Sant Sadurní de 1 mitgera de forment i 1 mitgera d’ordi
249 Vilobí, Sant Esteve de 9 mitgeres de forment
250 Salitja, Santa Maria de 5 mitges quarteres d’espelta

Hostoles, castell d’ 13 Pallerols, Sant Feliu de 1 quartera d’oli i 1 quartera de forment
(Lladó), censal 325 Lladó, Sant Feliu de 3 mitgeres d’ordi i mitja quartera de forment
(Maià), censal 331 Maià, Sant Vicenç de 2 mitgeres d’ordi i 2 mitgeres de civada
Monells 60 Fallines, Sant Martí de 2 mitgeres de civada

70 Pera, Sant Isidor de la 1 quartera d’ordi
76 Sant Sadurní 6 mitgeres d’ordi i 1 mitgera de forment

Montpalau, castell de 225 Pineda, Santa Maria i Sant Pere 50 quarteres d’ordi i 6 quartons d’oli
(Pera), corrent 274 Pera, Sant Miquel de la 6 mitgeres dels esplets
Peralada 293 Tàpies, Sant Briç de 10 mitgeres de blat

303 Escaules, Sant Martí de les 16 mitgeres d’ordi
Peralada, vella 317 Vilarig, Sant Martí de 8 mitgeres de blat
(Sant Llorenç de la 
Muga), corrent

300 Muga, Sant Llorenç de la 8 corbelles de raïms, 2 mitgeres de blat i 2 
mitgeres de tritici

Santa Pau, censal del 
castell 

368 Arcs de la Vall de Santa Pau, 
Santa Maria dels

24 mitgeres d’ordi

Ull (o de Bas) 362 Ull, Sant Esteve d’ 30 mitgeres d’ordi i 30 mitgeres de forment
(Verges), censal 124 Verges, Sant Julià de 14 mitgeres d’ordi
(Vilabertran), censal 181 Vilabertran, Santa Maria de 2 mitgeres de forment i 3 sesters o 12 mitgeres 

d’ordi
(Vilabertran), vendible 181 Vilabertran, Santa Maria de 3 esmines o 6 mitgeres de forment
Vilademuls, censal del 
castell 

395 Vilademí, Sant Esteve de 4 mitgeres d’ordi i 1 mitgera de forment

(Vilafant), censal 313 Vilafant, Sant Cebrià de 6 mitgeres d’ordi
(Vilamalla), censal 146 Vilamalla, Sant Vicenç de 4 mitgeres d’ordi
(Vilanant), vella 315 Vilanant, Santa Maria de 2 mitgeres d’ordi i 1 mitgera tritici
(Vilatenim), censal 148 Vilatenim, Sant Joan de 2 mitgeres de forment i 2 mitgeres d’ordi
(Vilatenim), corrent 148 Vilatenim, Sant Joan de 1 mitgera d’ordi



Mapa 14.16. Mesures i mercats al bisbat de Girona
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