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Descripció
A l'Arxiu Diocesà de Solsona es conserva la següent documentació parroquial referent a
Casserres: llibre sacramentals, llibres de confraries i congregacions, manuals notarials,
testaments, capítols i un ampli apartat de documentació variada. Cronològicament hi ha
documentació des del segle XVI fins l'actualitat. Dels llibres sacramentals: baptismes des de
1588 fins a 1965 (a partir de 1965 són a l'arxiu parroquial); matrimonis, des de 1602 fins a
1976; defuncions, des de 1599 fins a 1976; confirmacions, des de 1625 fins a 1896 i un
interessant apartat de compliments pasquals on es referencien els habitants de cada casa,
sense comptar els infants que no havien fet la comunió i que comença l'any 1878 fins a
1925. Dels llibres de confraries i congregacions hi ha la Confraria del Roser (1626-1901); la
Congregació de joves (1869-1927); la Congregació de Sant Lluís i Santa Filomena ( des de
1869); l'Arxiconfraria del Cor de Maria (1879-1931); la Confraria de Sant Bartomeu i Sant
Francesc Xavier (1887), La Confraria de Sant Bartomeu (1925) i l'Apostolat de la Ració
(1893-1956). Hi ha manuals notarials dels segles XVI i XVII; visites pastorals dels segles
XVII a XIX; cartes pastorals i Consueta (s. XVIII), censals, àpoques, vendes, fundacions,
beneficis, documentació de mossens, etc.
Observacions:
Ara fa uns dos anys, amb el bisbe Treserres, es va fer dipòsit de l'arxiu parroquial històric
de Casserres a l'arxiu diocesà de Solsona.

Història
El Bisbat de Solsona es va crear l'any 1593, quan el Papa Climent II divideix el bisbat d'Urgell
que era massa extens i crea la diòcesi de Solsona de la que passen a dependre els deganats de
Berga i la Vall de Lord. A partir d'aquest moment tota la documentació generada pel Bisbat es
guarda al Palau Episcopal de Solsona, entre ells els capbreus del monestir de Serrateix.
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