Arxiu Parroquial de Sant Quirze i Santa Julita
Muntanyola
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Osona
Arxiu Episcopal de Vic
Arxiu Episcopal de Vic. Pl. Santa Maria n.1. 08500 Vic.

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.87796
2.17735
431740
4636554

Classificació
Número de fitxa:
08129-125
Àmbit:
Patrimoni documental
Tipologia:
Fons documental
Estil / època:
Medieval Modern Contemporani
Segle:
XI-XX
Estat de conservació:
Bo
Protecció:
Inexistent
Accés:
Restringit
Ús actual:
Científic
Titularitat:
Privada accessible
Titular:
Bisbat de Vic. Pl. de la Catedral n.1. 08500. Vic.
Fitxes associades:
Sant Quirze i Santa Julita de Muntanyola
Cal Campaner
Jaciment de Sant Quirze de Muntanyola
Font de Rústiques
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

Anna M. Gómez Bach
dj., 26/10/2006 - 02:00

Descripció
L'Arxiu Parroquial de Sant Quirze i Santa Julita de Muntanyola es conserva a les
dependències de l'Arxiu Episcopal de Vic, depenent del bisbat de Vic. Es conserven 114
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unitats documentals en paper, volum i lligall, amb una cronologia que va del 1101 al 1960
del segle XX, essent la majoria de documentació d'època moderna i contemporània. Aquest
registre ha estat elaborat a partir de la descripció del catàleg dels fons de la secció d'arxius
parroquials, monàstics, corporatius i privats fet per Miquel S. Gros, Josep Mª Masnou i
Ramon Ordeig. Cal assenyalar que és un registre elaborat a partir de la descripció del
catàleg antic i que es troba pendent de revisió. La classificació de l'Arxiu és la que segueix:
Llibres sacramentals: Baptismes documentats entre 1496-1890. 9 unitats documentals;
paper; volum. Confirmacions enregistrades entre 1764-1960. 5 unitats; paper; volum.
Matrimonis realitzats a l'església parroquial de Muntanyola entre el 1568 i el 1941. 8 unitat
documental; paper; volum. Vària Sacramental entre 1779 i 1947, en 3 unitats documentals.
Les celebracions i aniversaris entre 1643 i 1914 en 7 unitats. L'administració de l'obra entre
1643 i 1914, en 7 unitats; Les nombroses visites pastorals entre 1693 i 1690 en 5 unitats
paper. Les diverses Consuetes del segle XVII: 1605-1957 (Llevadors de rendes, censals,
capbreus parroquials, consueta). 1 unitat documental; paper; volum. La documentació
referent a Comptes i factures, entre 1601-2000, i conservades en una 2 unitat documental;
paper; volum. Llevadors de rendes apuntats entre 1601 i 1959. 5 unitats documentals;
paper; volum i lligall. Les fundacions i causes pies del 1601 al 1890 organitzat en 5 unitats
documentals. La correspondència del 1720 al 1972 en 3 unitats. El Cens Parroquial del
1701 al 2000 en 1 unitat documental. La documentació de diverses confraries: la del Bací
de les Ànimes (1707-1959), la del Roser (1716-1928) i altres en 12 unitats, i dels anys 1693
a 1960. (12 unitat documental; paper; volum). Documents associats als Manuals notarials i
datats d'entre el 1345 a 1724 en 13 unitats documentals; paper; volum. Els diversos capítols
matrimonials de 1538-1666, organitzats en 2 unitats documentals; paper; volum i lligall. Els
testaments documentats entre 1648 i 1800. 1 unitats documental; paper; volum i lligall.
Vària notarial amb una cronologia que comprèn del 1701 al 2000. s. XVIII-XIX. 1 unitat
documental; paper; lligall. Així com un registre de documents del 1101 al 170, en una unitat
documental, i tres unitats en vària notarial del 1401 al 2000, i una unitat de pergamí del
1255 al 1590.
Observacions:
D'acord amb l'article 19 "Patrimoni documental" de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del
Patrimoni Cultural Català (DOGC núm. 1807, 11.10.1993) els documents amb més de
quaranta anys d'antiguitat formen part del patrimoni documental de Catalunya.

Història
L'arxiu paroquial de Sant Quirze de Muntanyola és fruit de la documentació recollida de l'església
parroquial que porta el mateix nom. L'església parroquial de Sant Quirze i Santa Julita es troba a
807 m d'altitud, dalt de la serra, però abocada a la vall interior del terme. Aquesta església ja
existia al 938 i fou renovada i consagrada de nou al 1177. L'església actual fou totalment
reconstruïda al 1727, sense que s'endevini cap element visible de l'església anterior. Formen
part del conjunt la col·lecció de retaules dels tallers Rai Gros de Vic, i també el retaule major fet
per un mestre italià Lorenzo Mercanti el 1809. El conjunt fou restaurat des del 1989 per la
Diputació de Barcelona. D'aquesta zona destaquen els masos de Tresserra, Fontanelles, SerraRica, Vilavendrell, Puigllat, la Vall, la Roca, la Riera, l'Aliberch i el Castell, així com el Dalmau.

Pàgina 2

Bibliografia
GROS, M.S.; MASNOU, J. M.; ORDEIG, R. 1997. Arxiu Episcopal de Vic. Secció d'Arxius
parroquials, monàstics, corporatius i privats. Catàleg dels fons, actualització a cura de Rafel
GINEBRA; segona part: P-V. Biblioteca i Arxiu Episcopals. Vic.

Pàgina 3

