DONACIÓ DE JORDI ROURA i HORTAL (17/11/2018)
Documents S. XVIII-XIX

Descripció dels documents, datats entre 1723 i 1826:

1. 1723 Nota relacionada amb l’establiment de 86 vessanes de terra d’aigualleix del
terme de Cabanes (8 de desembre de 1723) (16x21,5 cm)
2. 1749 Rebut signat pel procurador Francesch Aloy a favor de Josep Vidal, pagès de
Cabanes per l’import de 3 lliures 14 sous (21x15,5 cm)
3. 1761 Nota del 17 de juny de 1761. Firma: un fill de Josep Vidal de Cabanes
(17x7cm.)
4. 1762 Rebut per l’import de 6 lliures i 18 sous, lliurat a Pere Vidal de Les Escaules,
per la novena i dotze misses resades en memòria de la seva mare Maria Vidal Abat.
Signat el 6 de gener de 1762 per Francesc Fageda, sagristà de Cabanes (21x15 cm)
5. 177? Nota de lliurament de palla a nom de Pere Vidal de Cabanes. Data: un 5 de
novembre de la dècada del 1770 (7,5x10,5 cm)
6. 1779 Sentència sobre la qüestió entre Pere Vidal de Les Escaules i Mariano Hortal i
Josep Vidal i Oliver de Cabanes per regular el dret de pas. La setència determina
que es marcarà amb fites un tros de vuit pams del camp de Pere Vidal i que Mariano
Hortal i Josep Vidal no poden passar per cap altre lloc. Data: 17 de gener de 1779
(16x21,5 cm)
7. 1783 Rebut a favor de Pere Vidal de tres cortans d’ordi, pagats el dia de Sant Pere i
Sant Feliu, primer d’agost, pel censos al Comte de Peralada. Signa Joan Labori,
Batlle i Batlle de sac, el 8 d’agost de 1783 (16x19 cm)
8. 1783 Escriptura de l’establiment d’un cortó de terra del Riberal del Llobregat del
terme de Cabanes firmat per Tomàs Bataller, procurador del Comte de Peralada, a
favor de Jaume Garriga, treballador de Cabanes, pel qual es van pagar una
entrada de 20 sous i un cens anual irredimible de 9 diners que vencia el primer
d’agost diada de Sant Pere i Sant Feliu. L’escriptura va ser signada davant Joan
Pagès, notari de Peralada, el 7 de juny de 1783 (44x31 cm – 2 fulls plegats)
9. 1826 El batlle Rafel Ramis insta Josep Vidal a portar al dipositari Felix Gras, de
Figueres, la quantitat de dos lliures, vuit sous i cinc diners pel pagament de la meitat
de l’import de la pesa de terra compresa en la recomposició del terraplè de la Muga
(data: 31 d’agost de 1826). Al revers hi ha el rebut signat per Felix Gras el sis de
setembre (15x10,5 cm – 2 cares)
10.1826/27 Rebut emès a Josep Vidal de les Escaules, per l’import de 9 lliures i una
quartera d’ordi, import dos anys de cens d’unes terres de Cabanes. Signat per Prim,
recaptador dels Comtes de Peralada (15x10 cm)

