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ARXIU PARROQUIAL DE SANTA MARIA DEL PI 

APSMP 

 

FONS PERSONAL LLINATGE COPONS PROUS 

 

CODI DE REFERÈNCIA:  CAT APSMP 13 211 

NIVELL:   Fons 

TÍTOL:    Fons personal Copons Prous 

DATES:    1599-1940 

VOLUM I SUPORT:  1,40 m.l. (14 unitats d’instal·lació), paper 

NOM DEL PRODUCTOR:  Llinatge Copons Prous 

HISTÒRIA DEL PRODUCTOR: 

Copons és el nom d’un llinatge originari de l’Anoia, fragmentat als segles XIV i XV en diferents branques que es van distribuir en poblacions de 

la Segarra i de l’Urgell. Una d’aquestes branques s’establirà a Tàrrega on ja en època moderna, com a rendistes agraris, exerciran una gran 

influència sobre la zona, essent propietaris d’una gran part de l’horta regada de Tàrrega. Durant la Guerra de Successió foren partidaris del rei 

Felip V cosa que els enfrontà a un altre dels llinatges targarins més poderosos: els Sobies o Subies. En acabar la guerra els Copons 

absorbiran, mitjançant una estudiada política matrimonial, gran part del patrimoni dels Sobies i passaran a controlar el territori. Segons es 
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desprèn de la mateixa documentació conservada, la branca dels Copons de Tàrrega era originària de Montfalcó de l’Urgell (Montfalcó 

d’Agramunt) i potser estava relacionada amb el donzell Ramón de Copons i Gibert, senyor de Durban i de la quadra de Balsareny de Segarra a 

l’actual municipi de Veciana, a més de castlà de Copons i de Montfalcó. El seu germanastre, Dalmau de Copons i Guimerà l’any 1487 adquirí 

la senyoria del Bullidor iniciant la branca dels Copons de Bullidor. 

El primer personatge rellevant d’aquesta família targarina és l’advocat i propietari agrícola Francesc Copons, casat amb Contosina Banyeres i 

mort l’any 1681 a la casa familiar del carrer d’Urgellet (sic) de la vila de Tàrrega. El seu fill també advocat Dr. Francesc Anton de Copons i 

Banyeres, ennoblit l’any 1737, fou tinent del corregidor de Tàrrega. Es va casar primer amb Raimunda Nuix (d’un llinatge noble de Cervera) i 

en segones núpcies amb Antònia Mesades, vídua del cap de casa de la família Sobies. Francesc Anton de Copons i Banyeres morí a Tàrrega 

l’any 1742 a la edat de 74 anys i el succeí Francesc Anton de Copons i Nuix, fill del primer matrimoni i també advocat, el qual es trasllada a 

Barcelona fixant la seva residència a la plaça de Santa Anna amb la seva muller Mariana Prous, una família ennoblida de la parròquia de Sant 

Jaume de Barcelona. Una germana d’aquest darrer es casà amb Rafael Talaveró, ciutadà honrat de Barcelona, una filla es casà amb Anton [o 

Antoni] de Valencià, de Sagrera i Regàs, regidor perpetuo de la Ciutat de Barcelona i un altre fill, Anton Francesc de Copons i Prous, heretà el 

llinatge i emparentà amb els barons de Puiggròs per matrimoni amb Maria Teresa Sobies i de Cubells, descendent del llinatge rival de Tàrrega. 

Precisament Anton Francesc de Copons i Prous sembla ser el que va ordenar i completar els papers familiars durant els primers anys del segle 

XIX formant definitivament el fons que ara es conserva a l’APSMP. 

HISTÒRIA ARXIVÍSTICA: 

Son desconegudes les circumstàncies en les que aquest fons personal arriba a l’APSMP, no obstant, estudiant la documentació que l’integra 

s’evidencia que n’Anton Francesc de Copons i Prous va realitzar un esforç considerable per reunir la documentació de la família i completar-ne 

la genealogia mitjançant l’obtenció de nombrosa certificació sagramental, hem de suposar, per tant, que el fons no va tenir un creixement 

orgànic si no que és fruït d’una col·lecció puntual. Per altra banda, les cuidades pliques i resums que acompanyen els documents originals així 

com el fet que la documentació conservada no vagi més enllà del moment en que ell mateix realitza la recollida dels materials, fa pensar que 

l’estat actual del fons correspon en gran mesura a la situació que el mateix Anton Francesc de Copons havia deixat enllestida cap al 1802. 

L’any 2015 es va iniciar el catàleg del fons a partir de la documentació conservada en lligalls –alguns encara originals del segle XVIII- que 

l’arxiver Mn. Joan Miralles havia disposat entre la documentació dels bens de la Comunitat de Beneficiats. El seu estat de conservació és molt 

bo, sobretot la part que inclou les notes i les explicacions realitzades per l’organitzador original. Coincidint amb la catalogació, s’ha extret de les 

unitats d’instal·lació part de la documentació consistent en gravats i diagrames que, per motius de conservació, s’han dipositat juntament amb 

la col·lecció gràfica. 
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DADES SOBRE L’INGRÉS: 

Hores d’ara es desconeix com va arribar el fons a l’APSMP. No obstant, és un fons molt unitari, fruït d’una tasca d’organització realitzada cap al 

primer quart del segle XIX, i que no sembla tenir addicions posteriors la qual cosa fa pensar que en un moment donat, potser fruït de la gestió 

de la marmessoria de l’herència d’Anton Francesc de Copons realitzada per beneficiats del Pi, va ser entregat sencer a la Comunitat de 

Preveres per la seva conservació. 

ABAST I CONTINGUT: 

Segles XVI a XIX (1807) 

Documentació Sagramental, notarial, econòmica i gràfica. 

Famílies Copons, Sobies [Subies], Nuix, Prous, Valencià-Regàs i Cubells senyors de Puiggròs. 

Tenint en compte les característiques del fons, es pot acotar l’abast entre l’activitat de Francesc Copons, mort l’any 1681, besavi d’Anton 

Francesc de Copons i Prous i la mort de l’esposa d’aquest darrer l’any 1802, probable moment de l’organització del fons, comptant també amb 

la documentació de l’herència d’Anton Francesc datada l’any 1807. Malgrat això, hi ha documentació que es remunta a la segona meitat del 

segle XVI i en conjunt la documentació implica diverses famílies entre les que cal destacar els Copons, Sobies [Subies], Nuix, Prous, Valencià-

Regàs i Cubells. En quan al contingut la documentació notarial i sagramental (certificacions) és la més abundant, així com també la 

documentació econòmica i emfitèutica. Cal ressaltar la llibreta de comptes de porcions i distribucions de la Cort del Veguer de Barcelona 

realitzada per Baltasar Prous, escrivà major de dita cort (1704). És interessant la documentació relacionada amb la Torre de Regàs situada al 

terme de Sarrià, prop dels carmelites de Gràcia, així com un interessant conjunt de cartes d’esclavitud del segle XVIII, amb gravats molt ben 

conservats. 

CONDICIONS D’ACCÉS:  

lliure 

AUTORIA I DATA:  

Eloïsa Sendra, Jordi Sacasas, Antoni Albacete, 2016-2017 
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LLOBET, Josep Maria, «Dalmau de Copons, un cavaller cerverí desafiat per Gil Suárez (1465)», Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres 

de Barcelona (Barcelona), 47 (1999-2000), pp. 425-429. 

MARTÍNEZ, Miguel Angel, «Linaje y poder en la Cataluña foral: la actividad política de los Copons», Cuadernos de Historia Moderna (Madrid), 22 

(1999), pp. 11-31. 

PLANES, Josep Maria, «Radiografia d’un municipi borbònic català: persones i grups socials al poder a Tàrrega, 1715-1750», Pedralbes: revista 

d'història moderna (Barcelona), 6 (1986), pp. 101-127. 

PLANES, Josep Maria, «El paludisme, els Sobies, i la Tàrrega del  XVIII», Urtx: revista cultural de l'Urgell (Tàrrega), 2 (1990), pp. 115-129. 
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Unit. 
Inst. 

Lligal
l 

exp. Concepte Data Notes 
Nº. ordre 

antic 

C298 1 
 

Papers i notes de los fruits que han 
resultat de la Torre de Regàs de 1789 a 
1801: "Nota dels Censos de la  Torre de 
Regà i de les las terres de dita torre 
situades en lo territori de Barcelona, de la 
Parròquia de St. Vicens de Sarrià, cerca lo 
Convent de Nra. Sra. de Gràcia: 1789-
1801". Conté també: Apoca firmada per 
Gaietà Fèlix de Molinés i d'Alòs, Regidor 
perpetu de la ciutat de Barcelona a favor 
d'Anton Francesc de Copons i Prous, 
1791 i 1792; Pactes de parceria de la torre 
de Regàs firmats el 18 de març de 1741 i 
28 de juny de 1744; Inventari dels mobles 
i altres objectes de la torre de Regàs 
lliurat per Anton Francesc de Copons, 
hereu de Josepa de Valencià i de Copons 
al notari Tomàs Casanovas i Forès, el 3 
de febrer de 1789... 

1741-1801 
 

Armari VII. 
Prestage 2. 
Volum 20 

C298 2 
 

Papers, rebuts i notes faents dels béns i 
de l'herència del Doctor Anton Benet 
Copons i Nuix, Rector de la Vila de 
Granyena, que  morí a 24 d'agost del any 
de 1725, en la Vila de Tàrrega. Rendes de 
la rectoria de Granyena (1 volum). Conté 
també: Testament d'Anton Benet Copons, 
Tàrrega, 14 d’agost de 1725; Fundacions 
fetes a la parròquia de Granyena, de les 
misses i aniversaris celebrats des de 1715 
fins a 1724; Altre documentació de 
Francesc Anton de Copons i Nuix; Antoni 
Francesc de Copons i Prous i, de 
Domènec Nuix 

1712-1767 
 

Armari VII. 
Prestatge 1. 

Volum 7 
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Unit. 
Inst. 

Lligal
l 

exp. Concepte Data Notes 
Nº. ordre 

antic 

C299 3 
 

Rebuts i notes del pagat per D. Anton 
Francesc de Copons i Prous, per compte 
de Francesc Anton de Copons i Nuix d'allò 
que estava devent quant morí el 19 de 
novembre de 1760; Rebuts i notes del que 
van costar els funerals de Francesc i 
Marianna de Copons, en 1751 i 1760 

1744-1760 
 

Armmari VII. 
Prestatge 1. 

Volum 12 

C299 4 
 

Rebuts festa de sant Antoni de Pàdua, 
organitzada per la casa Copons 1763-
1779 i 1776-1792. Fundacions de Josepa 
de València i Copons, segons testament 
de 20 de maig de 1788; Llegat de Maria 
Teresa de Copons Sobies i de Cubells, 
muller d'Anton Francesc de Copons i 
Prous, segons testament de 24 d’abril de 
1794; Fundacions disposades en 
testament per Francesc Anton de Copons 
i Nuix, fetes pel seu fill, Anton Francesc de 
Copons, 18 de novembre de 1760; Llegats 
dels béns de Francesc Copons i Prous 
(s/d); Fundacions d'Antoni Francesc de 
Copons i Prous, 1 de novembre de 1792; 
Aportacions econòmiques d'Anton 
Francesc de Copons i Prous per a la 
construcció del nou orgue de l'església del 
Pi, 1804; Fundació de Teresa Copons 
d'una capellania a l'església de santa 
Maria de Tàrrega, 1807; Llegat d'Anton 
Francesc de Copons i Prous dels béns de 
la casa Copons de Tàrrega, 1809; Rebuts 
de les misses per l'ànima d'Anton 
Francesc Copons i Prous celebrades a 
Barcelona i Tàrrega, 1806 

1788-1806 
 

Armari VII. 
Prestatge 2. 

Volum 18 
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Unit. 
Inst. 

Lligal
l 

exp. Concepte Data Notes 
Nº. ordre 

antic 

C300 
 

Camisa 1 
Documentació de la cases de la plaça de 
Santa Anna i Capellans propietat d'Anton 
Francesc de Copons i Prous 

1662-1796 
  

C300 
 

Camisa 2 
Comptes del funeral i misses de Marianna 
de Copons i Prous 

1751/08/00 
  

C300 
 

Camisa 3 
Comptes del funeral i misses de Francesc 
Anton Copons i Nuix 

1760/11/00 
  

C300 
 

Camisa 4 

Carta de Manuel Rissús de la Companyia 
de Jesús sobre la vida, virtuts i mort del 
pare jesuïta Francesc Xavier Trelles, que 
morí a les Índies, província de Xile, el 3 de 
juny de 1730 

1730/06/03 

Dos exemplars. Francesc Xavier 
Trelles, germà de Marianna 

Trelles, casada amb Francesc 
Anton Copons i Nuix 

 

C300 
 

Camisa 5 

Llicència i ratificació de la mateixa 
concedida per Francesc Snou, canonge i 
vicari general de l'església de Solsona, a 
favor de Francesc Anton de Copons i Nuix 
per tenir sepultura a l'església de Tàrrega. 
Inclou rebut pel terreny de la sepultura 

1656/06/21-
1743/07/19   

C300 
 

Camisa 6 
Resposta del Comú de Tàrrega sobre els 
béns i cadastre de la casa Copons 

1716-1770 Dos exemplars 
 

C300 
 

Camisa 7 
Dot que aporta Marianna de Prous i 
Trelles quan es casa amb Francesc de 
Copons i Nuix, el 3 de febrer de 1717 

1717/04/19-
1730/03/28 

Còpia no autentificada 
 

C300 
 

Camisa 8 
Conveni entre la família Talaveró i Copons 
per un terreny a Tàrrega 

1628/04/12-
1747/02/01 

Còpia no autentificada 
 

C300 
 

Camisa 9 

Nom, data de naixement i de baptisme, 
celebrats a l'església del Pi, dels sis fills 
del matrimoni entre Francesc Anton de 
Copons i Nuix i Marianna de Copons i 
Prous, celebrat el 3 de febrer de 1717 

1717/12/13-
1731/01/14 

Còpia no autentificada 
 

C300 
 

Camisa 
10 

Actes de compravenda d'una peça de 
terra de vinya a Tàrrega, i una d'olivera a 
Solsona 

1629/12/13-
1748/07/07   
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Unit. 
Inst. 

Lligal
l 

exp. Concepte Data Notes 
Nº. ordre 

antic 

C300 
 

Camisa 
11 

Relació del preu dels terrenys comprats 
per Francesc Anton de Copons a Tomàs 
Roca Pagès (19 de novembre de 1703), a 
Joan Castelló (17 de desembre de 1681), 
als marmessors de Joan Coguerrer (5 de 
juliol de 1730), als curadors de Monfan 
(26 d’agost de 1688), a Teresa López (26 
de juny de 1724)  i a Isidre Serra (6 de 
març de 1736) 

1681/09/17-
1736/03/06   

C300 
 

Camisa 
12 

Inventari dels béns de Francesc Anton de 
Copons i Nuix fet a instància de Anton 
Francesc de Copons i Prous 

1760/12/09 Tintes ferrogàl·liques 
 

C300 
 

Camisa 
13 

Còmput dels béns de Francesc Anton de 
Copons i Nuix; llegat dels béns i import 
dels mateixos; import de les fundacions 

1799/12/08 
Signats Anton Francesc de 

Copons i Prous  

C300 
 

Camisa 
14 

Documents diversos relacionats amb el 
nomenament de Francesc Anton de 
Copons com a alcalde major de Tàrrega  

1732/10/09 
  

C300 
 

Camisa 
15 

Decret que lliura a la casa de Copons  
d'allotjar tropes a la casa de la vila de 
Tàrrega 

1716-1773 
Originals i còpies no 

autentificades  

C300 
 

Camisa 
16 

Pes de la plata de la Casa de Copons 
segons inventari fet per Anton Francesc 
de Copons i Prous i en poder del notari 
Félix Veguer 

1760/12/09-
1764/03/00 

Còpia no autentificada 
 

C300 
 

Camisa 
17 

Àpoca a favor de Marianna de Copons i 
Prous firmada per Francesc Anton de 
Copons i Nuix, a compte de la dot, en 
poder del notari de Barcelona Francesc 
Tupí i Comas 

1717/04/15 
  

C300 
 

Camisa 
18 

Béns de la família Pere Mofar i Maria 
Pellisser administrats per Francesc Anton 
de Copons i Nuix: testaments, 
transaccions, fundacions, àpoques… 

1674-1748 
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Unit. 
Inst. 

Lligal
l 

exp. Concepte Data Notes 
Nº. ordre 

antic 

C300 
 

Camisa 
19 

Àpoca signada per Francesc Anton de 
Copons i Nuix i Marianna de Copons i 
Prous a favor del notari Francesc 
Busquets 

1717/02/03 
  

C300 
 

Camisa 
20 

Concòrdia feta i signada per Marianna de 
Copons i Prous, muller de Francesc Anton 
de Copons i Nuix com a hereva de 
l'intestada Jacinta Prous 

1734/08/23 
A l'extrem superior esquerra, 

amb tinta: Nº. 2  

C300 
 

Camisa 
21 

Referent al Comtat de Llió. Imprès dirigit a 
Francesc Anton de Copons 

s.d. 
  

C300 
 

Camisa 
22 

Inventari dels béns de Francesc Anton de 
Copons i Nuix fet a instància del seu fill 
Anton Francesc de Copons i Prous, en 
poder del notari  de Tàrrega, Marià Térez i 
Matheu 

1742/01/17 
  

C300 
 

Camisa 
23 

Plet entre Francesc Anton de Copons i 
Nuix de Barcelona i Antonio Ramon, 
semoler de Tàrrega 

1746/10/05 
  

C300 
 

Camisa 
24 

Comptes que Francesc Monfar deixà 
pendents, en produir-se la seva mort, per 
la tutela de Francesc Copons 

1686/02/23 
  

C300 
 

Camisa 
25 

Capítols matrimonials de Josep Montaner 
i Nuix i Maria Copons i censals donats per 
Francesc Anton Copons a la seva 
germana Maria quan es casà amb Josep 
Montaner 

1688/07/17 
  

C300 
 

Camisa 
26 

Pactes entre Francesc Anton de Copons i 
Joan Nuix pel casament de Raimunda 
Nuix i Cabestany 

1685/02/13 Original i còpia 
 

C300 
 

Camisa 
27 

Inventari dels béns de Francesc Anton de 
Copons i Nuix i comptes dels llegats 

1686/02/23 Còpies no autentificades 
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Unit. 
Inst. 

Lligal
l 

exp. Concepte Data Notes 
Nº. ordre 

antic 

C300 
 

Camisa 
28 

Venda d'una peça de terra del camí de 
Balaguer feta per Francesca Balcells i 
Teixidor a favor de Francesc Anton 
Copons i Nuix 

1751/02/23 
A l'extrem superior esquerra,  

amb tinta: Nº. 21  

C300 
 

Camisa 
29 

Nota de les terres comprades per 
Francesc d'Anton des Copons i Nuix al 
terme de Tàrrega 

1748-1751 
  

C300 
 

Camisa 
30 

Francesc Font, notari de Barcelona, rep 
de Francesc Anton de Copons i Nuix per 
diversos treballs i actes 75 lliures 
pendents  

1753/06/27 
  

C300 
 

Camisa 
31 

Transsumpte del testament de Francesc 
Anton de Copons i Nuix de data 18 de 
novembre de 1760 

1806/09/27 
  

C300 
 

Camisa 
32 

Inventari dels béns de la casa del carrer 
d'Urgeller de Tàrrega, de Francesc Anton 
de Copons, fet a pel seu fill Francesc 
Anton de Copons i Nuix  

1742/01/17 Còpia no autentificada 
 

C300 
 

Camisa 
33 

Inventari dels béns de Francesc Anton de 
Copons i Banyeres, fet pels seus tutors i 
curadors  

1681/05/27 
  

C300 
 

Camisa 
34 

Còpia de la clàusula hereditària del 
testament de Francesc Anton de Copons 

1681/05/22 Còpia no autentificada 
 

C300 
 

Camisa 
35 

Còpia autèntica del certificat fet pel comú 
de la vila de Tàrrega sobre els 
personatges il·lustres que s'estatjaren a la 
casa de Francesc Anton Copons i Nuix: 
L'Infant Felip, Duc de Parma, en trànsit 
des de Madrid cap a Itàlia, el 7 de març de 
1742 i l'infanta Maria Antonia Fernanda, el 
30 d'abril de 1750, en trànsit de de Madrid 
a la cort de Torí pel seu matrimoni amb el 
rei de Sardenya i duc de Savoià 

1763/10/10 
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Unit. 
Inst. 

Lligal
l 

exp. Concepte Data Notes 
Nº. ordre 

antic 

C300 
 

Camisa 
36 

Crèdits de la casa Copons contra el béns 
de Monfort. Marmessoria de  Serafina 
Monfort Copons 

1741-1749 
  

C300 
 

Camisa 
37 

Francesc Anton Copons, marmessor 
testamentari subrogat del testament de 
Serafina Monfort Copons 

1746/09/28-
1747/07/12   

C300 
 

Camisa 
38 

Notes sobre el testament de Francesc 
Copons: hereus, llegats, marmessors 

1681/05/22 
  

C300 
 

Camisa 
39 

Causes Pies de la casa Nuix, condonació 
del cadastre i rebuts  

1762-1763 
  

C300 
 

Camisa 
40 

Certificat de baptisme d'Anton Monfort i 
Copons i certificat de defunció i funeral de 
Pere Monfort 

1683/03/22-
1688/11/21   

C300 
 

Camisa 
41 

Relació de diversos censals que eren de 
Francesc Anton de Copons i Nuix 

1763-1770 Còpies no autentificades 
 

C300 
 

Camisa 
42 

Nota sobre el testament d'Antònia de 
Copons Messades, vídua de Francesc 
Anton de Copons  

1707/10/06 
  

C301 
 

Camisa 1 
Successions de la casa Copons de la vila 
de Tàrrega 

1681-1760 
  

C301 
 

Camisa 2 
Vàries notes faents per la Casa Copons. 
Censals i donacions  al convent de les 
Carmelites Descalces de Barcelona  

1636/09/11-
1740/07/21 

Dos documents 
 

C301 
 

Camisa 3 

Certificats de matrimoni de Francesc 
Copons i Contosina Banyeres; Francesc 
Anton Copons i Raimunda Nuix; Francesc 
Anton Copons i Banyreres i Antònia 
Mesades; Francesc Anton de Copons i 
Nuix amb Marianna de Copons i Prous; 
Anton Francesc Copons i Prous amb 
Maria Teresa Sobies de Cubells 

1647/11/00-
1756/12/03 

Quatre documents 
 

C301 
 

Camisa 4 
Certificat de confirmació d'Anton Francesc 
de Copons i Prous. Barcelona 

1733/05/08 
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Unit. 
Inst. 

Lligal
l 

exp. Concepte Data Notes 
Nº. ordre 

antic 

C301 
 

Camisa 5 
Certificat de baptisme família Copons. 
Església Santa Maria de Tàrrega 

1667/09/19-
1731/12/10 

Cinc documents 
 

C301 
 

Camisa 6 
Certificat de baptisme família Copons. 
Església Sant  Jaume i Santa Maria del Pi 
de Barcelona 

1687/09/25-
1731/01/14 

Vuit documents 
 

C301 
 

Camisa 7 
Certificat de defunció família Copons. 
Enterraments a  Tàrrega  

1663/01/15-
1773/07/23 

Set documents 
 

C301 
 

Camisa 8 
Certificat de defunció família Copons. 
Enterraments a Barcelona 

1760/11/20- 
1789/01/03 

Dos documents. 
 

C301 
 

Camisa 9 

Relació de la data de la mort dels: besavi, 
avis, pares, oncles, tia i germana  d'Anton 
Francesc de Copons i Prous, de la casa 
Copons de la Vila de Tàrrega, 
descendents de la família de Copons de 
Montfalcó d'Urgell i de la seva esposa 

1681/05/23-
1801/09/28   

C301 
 

Camisa 
10 

Nota sobre el privilegi de Cavaller a favor 
de Francesc de Copons de l'any 1736 

1736 
No hi ha el document, només 

l'enunciat  

C301 
 

Camisa 
11 

Declaració de tres experts elegits per 
l'Ajuntament de Tàrrega per dictaminar 
sobre unes terres als Condals de Tàrrega, 
a instància de Josep Anton de Copons 

1759/09/05 
Signen com a experts: Josep 
Fàbrega, Josep Cleries (?) i 

Manuel Tella 
 

C301 
 

Camisa 
12 

Documentació família Berga i família Roig. 
Testaments, desposoris, documents 
creditors...   

1606-1626 Deficient estat de conservació 
 

C301 
 

Camisa 
13 

Rebut d'una quantitat a compte 
1688/03/28 Signat Josep Bruguer i (?) Bosch 

 

C301 
 

Camisa 
14 

Tres documents de Pau d'Areny i de 
Armengol, mestre nacional de la Reial 
Casa, sobre la localització d'un  privilegi 
de 1655 i relació de diverses quantitats 
rebudes i anotades als llibre 

1664/03/24-
1664/04/24 

Signats i amb el segell de 
l'escola nacional  
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C301 
 

Camisa 
15 

Carta d'Antoni de Carreras i de Carles 
adreçada a Antoni Copons on sol·licita la 
confirmació per escrit de que pagarà totes 
les despeses produïdes per la causa 
oberta contra Cayetana i Josep de 
Xamman, i resposta, sense signar 
d'Antoni Copons 

1770/03/19 

Carta signada Antoni de 
Carreras i de Carles  i resposta 

d'Antoni de Copons, còpia sense 
signar 

 

C301 
 

Camisa 
16 

Nota justificativa del deute dels tutors de 
Francesc de Copons  

1686/02/23 Còpia no autentificada 
 

C301 
 

Camisa 
17 

Francesc Bolan, sagristà de Golmes, en 
nom de Joan Gassot, analfabet, rep de 
Francesc Copons  mitja arrova de cera 
blanca, per a l'església parroquial de 
Golmes 

1688/04/08 Signat Joan Gassot 
 

C301 
 

Camisa 
18 

Concòrdia feta i signada entre Joan Clusa 
i Lluís de Carreres Mercader. Tàrrega 

1612/01/20 Tintes ferrogàl·liques 
 

C301 
 

Camisa 
19 

Títol de la Inquisició a favor de Mossèn 
Sebastià Copons, beneficiat de la 
parròquia de Santa Maria de Tàrrega, 
signat a Barcelona 

1634/07/11 
Signat i amb el segell del tribunal 

del Sant Ofici  

C301 
 

Camisa 
20 

Sentència condemnatòria pels curadors 
d'Altisent que els obliga a pagar un censal 

1637 
  

C301 
 

Camisa 
21 

Testament de Victòria Bañeres i Copons, 
casada amb Francesc Bañeres, fet i 
signat a Tàrrega 

1647/02/06 
Signat Pere Goiget, rector de la 

Villa de Tàrrega  

C301 
 

Camisa 
22 

Cèdula Reial a favor d'Antoni Francesc de 
Copons i Prous 

1768/08/14 Signat Yo el Rey 
 

C302 
 

Camisa 1 
Torre de Regàs de Sarrià. Rebuts per  
feines de  boter i de mestre d'obres 
realitzades a la Torre Regàs  

1794/12/31 
Signats Jordi Cuixart i Jaume 

Sagarra  

C302 
 

Camisa 2 
Torre de Regàs de Sarrià. Expedient 
sobre el plet entre Josepa de Molinés i de 
València i Antoni Francesc de Copons 

1800/05/22-
1802/09/03 

Tintes ferrogàl·liques 
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C302 
 

Camisa 3 

Torre de Regàs de Sarrià. Còpia simple 
de l'àpoca que Anton Salvador Font signa 
com a procurador de Maria Josepa de 
Molinés Prous i de Valencia, a favor 
d'Anton Francesc de Copons i Prous, com 
a hereu de Josepa de València i de 
Copons (la seva difunta germana), per la 
possessió dels  béns mobles de la Torre 
de Regàs de Sarrià 

1802/09/29 
  

C302 
 

Camisa 4 
Còpia simple dels capítols matrimonials 
fets i signats  entre Anton de Valencià i de 
Sagrera i Josepa de Copons i Prous 

1741/11/12-
1742/07/26 

Tintes ferrogàl·liques 
 

C302 
 

Camisa 5 
Relació de la dot de Josepa de Copons i 
Prous al casar-se amb Anton de Valencià  

1741/11/14 
  

C302 
 

Camisa 6 

Definició de comptes fets i signats pels 
marmessors de Josepa de Valencià i de 
Copons a favor dels hereus d'Anton 
Francesc de Copons i Prous 

1808/01/28 
  

C302 
 

Camisa 7 

Historial del censal que feia i prestava el 
Comú de la Vila de Tàrrega a la casa de 
les germanes Francesca Trelles i Alba i 
Jacinta Prous i Trelles, censal que fou 
després del matrimoni Copons i Prous i 
que aquests cediren l'any 1741 a Anton i 
Josepa de Valencia i Copons 

1712/09/16-
1741/00/00   

C302 
 

Camisa 8 

Rebuts a favor de Josepa de Valencià i de 
Copons, de Lluís Llansó i Ninyes  i de 
Josep Barneda, per les feines de serraller 
i fuster en el cotxe de barca a la francesa 

1787/03/04-
1787/12/31 

Signats Lluís Llansó i Vinyes, 
serraller i Josep Barneda, fuster  

C302 
 

Camisa 9 

Donació de Francesc de Valencià i 
Sagrera, monjo encara no profés del 
monestir de Ripoll, a favor d'Emerenciana 
de Valencià i Sagrera 

1725/08/08 
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C302 
 

Camisa 
10 

Àpoca signada per Anton Francesc 
Copons i Prous a favor de Maria Josepa 
de Molinés 

1802/09/26 Còpia no autentificada 
 

C302 
 

Camisa 
11 

Carta de l'Ajuntament de Tàrrega 
adreçada a Antoni i Josepa de Valencià i 
de Copons com  a creditors de la 
concòrdia signada amb el comú de 
Tàrrega. Sol·licita la seva presència o la 
d'un apoderat per procedir a l'elecció d'un 
nou  membre per la mort de Josep 
Castelló elegit per part dels creditors de la 
concòrdia 

1766/09/07 

Signen: Josep Anton Piñol, Pere 
Ribera, Bonaventura Viala, 
Josep Cleries i Anton Vidal, 

regidors 
 

C302 
 

Camisa 
12 

Escriptura de poders d'Antoni de Valencià 
i de Sagrera, regidor perpetuo de la ciutat 
de Barcelona, en nom propi i com a 
usufructuari de la dot per matrimoni amb 
Josepa de Valencià i de Copons com a 
propietària, a Antoni Francesc de Copons 
i de Prous, resident a Tàrrega per 
administrar tots els negocis i 
dependències judicials i extrajudicials i 
concórrer a les juntes de creditors i 
participar en l'elecció de nous membres 

1766/09/14 
  

C302 
 

Camisa 
13 

Carta de pagament atorgada per Antoni 
de Valencià i de Sagrera, regidor perpetuo 
de la ciutat de Barcelona i Josepa de 
Valencià i de Copons com a propietaris i 
usufructuaris, a favor dels  senyors de la 
Junta de propis i arbitris de la vila de 
Tàrrega 

1767/10/09 
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C302 
 

Camisa 
14 

Resolucions de la Junta d'arbitris de 
Tàrrega a favor d'Antoni de Valencià i 
Sagrera i Josepa de Copons i Prous, 
residents a Barcelona, per pensions 
vençudes 

1769/09/02-
1784/09/20 

16 documents, tots signats ples 
membres de la junta de propis i 
arbitris de la vila Tàrrega. Tintes 

ferrogàl·liques 
 

C302 
 

Camisa 
15 

Proposta de la Junta de propis i arbitris de 
Tàrrega de redimir capital de pensions i 
censals prestats pel comú de Tàrrega  a 
Antoni de Valencià i de Sagrera i Josepa 
de Valencià i Copons  

1774/11/20-
1776/02/21 

3 documents, tots signats pels 
membres de la junta de propis i 

arbitris de la vila de Tàrrega. 
Inclou  còpia de la resposta, 

negativa, a les dues primeres 
propostes 

 

C302 
 

Camisa 
16 

Certificat. Inventari dels béns i el seu valor 
econòmic, propietat de Josepa de 
Valencià i de Copons, vídua d'Antoni 
Valencià i de Sagrera 

1789/01/23 
Certificat signat per Pere Rius i 

Castillo Comas  

C302 
 

Camisa 
17 

Àpoques de diferents valors firmada per 
Anton de Valencià i de Sagrera  i per 
Josepa de Valencià i de Copons, a favor 
de Francesc Anton de Copons i Nuix 

1741/11/20-
1744/08/31 

Tintes ferrogàl·liques 
 

C302 
 

Camisa 
18 

Àpoca per valor de 500 lliures, firmada per 
Anton de Valencià i de Sagrera  i per 
Josepa de Valencià i de Copons a favor 
de Francesc Oleguer de Marlès, Abat de 
Monestir de Sant Pau del Camp de 
Barcelona 

1744/08/31 Tintes ferrogàl·liques 
 

C302 
 

Camisa 
19 

Àpoques de diferents valors, firmada per 
Anton de Valencià i de Sagrera a favor de 
Josepa de Valencià  Copons i Prous 

1741/12/07-
1744/03/17 

Tintes ferrogàl·liques 
 

C302 
 

Camisa 
20 

Àpoca per valor de 364 lliures i 18 sous, 
signada per Félix Modolell, mestre de 
cases i per Anton Monbert, fuster, a favor 
de Josepa de Valencià i de Copons 

1787/07/09 Tintes ferrogàl·liques 
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C302 
 

Camisa 
21 

Historial dels censals prestats per la ciutat 
de Tàrrega a Antoni de Copons i Prous, 
com a hereu de la casa Copons 

1698/04/14-
1772/02/13   

C302 
 

Camisa 
22 

Nota de l'inventari de la dot que aportà 
Josepa de Copons i Prous al matrimoni 
amb Anton de Valencià. Pacte reversional 

1741/11/14 
  

C302 
 

Camisa 
23 

Còpia autentificada del testament de 
Josepa de Copons i Prous 

1789/08/18 
  

C302 
 

Camisa 
24 

Còpia de la clàusula de l'ànima del 
testament de Josepa de Valencià i de 
Copons, que lliurà al notari Tomàs 
Casanovas el 20 de maig de 1788. La 
clàusula de l'ànima conté la formula 
d'enterrament, funeral i sufragis que vol li 
siguin fets 

1788/05/02 
  

C302 
 

Camisa 
25 

Els arxivers de l'església de Santa Maria 
de Piera, certifiquen que Josep Boldú i 
Molner, comissionat d'Anton Francesc de 
Copons i Prous, hereu i marmessor de 
Josep de Valencià i de Copons, diposita a 
l'arxiu de la comunitat 871 lliures i 9 diners 
per complimentar a les fundacions 
aniversaris que la difunta disposà es 
fessin en l'esmentada parròquia 

1790/05/11 Còpia mecanoscrita 
 

C302 
 

Camisa 
26 

Còpia de l'àpoca signada per Anton 
Francesc de Copons i Prous a favor de 
Llúcia Negre, vídua de Salvador Negre, i 
del seu fill Domènec Negre, pel lloguer de 
les terres conegudes com Ras de la 
Feixa, al terme municipal de Castelló 
d'Empúries 

1767/02/06 
Document trobat a la procura 

d'Herències (Miralles)  
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C302 
 

Camisa 
27 

Manuel Mirambell, notari de Blanes 
certifica que ha rebut de Rafael de Cerdà i 
Lampillas un anell de brillants, que Josepa 
de Valencià llegà a Rafael de Cerdà i 
Lampilla 

1789/02/08 Signa Manuel Miralbell, notari 
 

C302 
 

Camisa 
28 

Notes, cartes i instàncies diverses sobre 
els censals fets per la vila de Tàrrega al 
matrimoni format per d'Anton de Valencià i 
Sagrera i Josepa de Valencià i de Copons  

1730-1768 
  

C302 
 

Camisa 
29 

Relació de les quantitats abonades per 
Anton de Valencià i de Sagrera, per 
compte de la seva dona Josepa de 
Valencià i de Copons, a Eulàlia Martí i 
Marmer i àpoques signades per Eulàlia 
Martí a favor d'Anton de Valencià i de 
Sagrera 

1730-1768 
Còpies documents notarials 

autentificats  

C302 
 

Camisa 
30 

Cessió feta per Josepa de Valencià de 
Copons i de Prous a favor de Francesc 
Anton de Copons i Nuix (el seu pare), com 
a hereva de Miquel Marmer i Mora (el seu 
oncle) dels treballs, salaris i conductes 
que se li devien quan aquest morí  (21 de 
desembre de 1740) 

1742/04/26 
Còpia del document notarial en 
poder del notari de Barcelona 

Francesc Font 
 

C302 
 

Camisa 
31 

Inventari de les peces i del pes de la plata 
rebuda per Josepa de Valencià i Copons 
com a hereva del seu oncle Miquel 
Marmer (p.q. 1940/12/21) 

s.d.  
  

C302 
 

Camisa 
32 

Relació dels mobles, robes, llibres i altres 
béns que havien estat de Josepa de 
Valencià i de Copons, vídua d'Anton de 
Valencià que s'han de vendre en pública 
subhasta 

1789/02/04 Signa Isidre Freixas 
 

C302 
 

Camisa 
33 

Extracte del testament de Francesc Anton 
de Copons i Nuix 

1760/11/18 
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C302 
 

Camisa 
34 

Notes sobre la dotació de la fundació 
instituïda per (Anton de Valencià i de 
Sagrera?) per a la festa de la Nativitat de 
Nostra Senyora a celebrar en l'església de 
les Carmelites Descalces de Barcelona i 
per sis butlles, cinc de difunts i una per 
l'ànima de qui fa la fundació. Les butlles 
de difunts per: l'ànima de Francesc de 
Copons i Nuix, per Mariana de Copons i 
Prous, per a Josep Anton de Copons i 
Mesades, pels pobres del purgatori i per a 
les religioses del convent 

s.d. 
  

C302 
 

Camisa 
35 

El prior dels Carmelites Descalços de 
Barcelona certifica haver rebut d'Anton de 
Valencia i de Sagrera, d'acord amb el 
testament signat el 5 de maig de 1766, en 
poder del notari de Manresa Francesc 
Rallat i Fargas, 30 lliures per la celebració 
de cent misses a sis sous cada una, des 
d'11 d juny de 1767 fins a gener de 1768 
en sufragi de l'ànima del matrimoni format 
per Josepa de Berenguer i de Valencià i 
Anton de Berenguer i Gabriel, dels seus 
pares i avantpassats i de Maria Francesca 
de Valencià i Regàs 

1768-1781 
17 documents, tots signats pel 

prior de la comunitat i amb segell 
en sec de la comunitat 
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C302 
 

Camisa 
37 

El guardià del convent dels Caputxins de 
Santa Madrona de Barcelona certifica 
haver rebut d'Anton de Valencià i de 
Sagrera, d'acord amb el testament signat 
el 5 de maig de 1766 en poder del notari 
de Manresa Francesc Rallat i Fargas, 30 
lliures per la celebració de cent misses a 
sis sous cada una, des del 28 d'octubre 
de 1784 fins el 31 de gener de 1785 en 
sufragi de l'ànima del matrimoni format 
per Josepa de Berenguer i de Valencià i 
Anton de Berenguer i Gabriel, dels seus 
pares i avantpassats  i de Maria 
Francesca de Valencià i Regàs 

1785/02/02 
Signa Josep Anton de Taradell, 

guardià. Segell en sec del 
convent 

 

C302 
 

Camisa 
38 

El síndic del convent dels Caputxins de 
Santa Madrona rep d'Anton Valencià i 
Sagrera la quantitat de 30 lliures per la 
caritat de 10 misses per l'ànima dels 
avantpassat a celebrar al convent del 
Caputxins de Santa Madrona i 15 lliures 
per dues misses a celebrar a l'oratori de 
casa seva 

1785/02/06 Signa Pau Sanmartí, sindic 
 

C303 
 

Camisa 1 
Dot aportada per Josepa de Copons i 
Prous al matrimoni amb Anton de 
Valencià i de Sagrera 

1741/11/12-
1787/01/08 

4 documents no autentificats. 
Tintes ferrogàl·liques  

C303 
 

Camisa 2 

Nota dels crèdits d'Anton Francesc de 
Copons i Prous sobre la marmessoria de 
la seva germana Josepa de Valencià i, 
nota del que aportà Teresa de Copons i 
Sobies al contraure matrimoni amb Anton 
de Copons el 3 de desembre de 1756 
(p.q. 1762/08/03) 

s.d. 
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C303 
 

Camisa 3 

Fundació instituïda per Josepa de 
Valencià i de Copons, vídua d'Anton de 
Valencià i de Sagrera a Manresa, Piera i 
Barcelona (p.q. 1789/01/06) 

s.d. 
  

C303 
 

Camisa 4 
Fundació instituïda per Josepa de 
Valencià i de Copons, vídua d'Anton de 
Valencià i de Sagrera a Piera 

1790/01/21-
1790/05/11 

3 documents: rebut, carta i 
certificat, tots tres signats  

C303 
 

Camisa 5 
Censals creats per Josepa de Valencià a 
favor del convent de Sant Josep (p.q. 
1788/05/05) 

s.d. 
3 exemplars. 20/05/1788, data 

del testament  

C303 
 

Camisa 6 

Dotació i distribució dels aniversaris 
solemnes i senzills instituïts per Josepa de 
Valencià i de Prous 

1795/07/11 

2 documents: certificat i relació. 
El certificat signat per Esteve 

Calveras, arxiver de Sant 
Jaume, 

 

C303 
 

Camisa 7 

Josepa de Valencià, vídua d'Anton de 
Valencià i de Sagrera, rep 24 sous del 
comú de Tàrrega per la pensió vençuda 
del censal signat amb el comú per valor 
de 800 lliures 

1785/09/00 
  

C303 
 

Camisa 8 
Rebuts de diverses pensions rebudes pel 
procurador, apoderat i hereu de Josepa 
de Valencià 

1787/02/15-
1795/02/10 

7 documents: 1 nota resum i 6 
rebuts numerats  

C303 
 

Camisa 9 

Anton Francesc de Copons i Prous, hereu  
Josepa de Valencià i de Copons  sol·licita 
a l'Obra de la parròquia de Sant Miquel 
Arcàngel de Barcelona que admeti les 
fundacions previstes per la seva germana 
per crear un censal. Al mateix document 
negativa a la petició signada en nom de 
l'Obra pel Marquès de Barberà 

1792/02/29-
1792/04/11 

Tintes ferrogàl·liques 
 



 
 

22/28 
 

Unit. 
Inst. 

Lligal
l 

exp. Concepte Data Notes 
Nº. ordre 

antic 

C303 
 

Camisa 
10 

Josepa de Valencià de Copons i Prous, 
com a hereva de Miquel Marmer i Mora 
segons testament signat a Barcelona el 30 
de maig de 1739, cedeix al seu pare, 
Francesc Anton de Copons i Nuix, tots els 
treballs, salaris i càrrecs que es devien a 
Miquel Marmer en la data de la seva mort, 
el 21 de desembre de 1740 (p.q. 
1744/01/23) 

s.d. 3 documents 
 

C303 
 

Camisa 
11 

Notes sobre dot, fundacions, llegats, béns, 
rebuts, import funerals, obres pies…. de 
Josepa de Valencià i Copons 

1730/08/12-
1804/01/09 

27 documents 
 

C303 
 

Camisa 
12 

Historial del censal de 800 lliures que la 
vila de Tàrrega feu a favor de les 
germanes Francesca Trelles i Alba i 
Jacinta Prous i Trelles segons acta rebuda 
pel notari de Barcelona, Francesc 
Busquets el 12 d'agost de 1712. Desprès 
aquets censal  fou donat en dot, l'any 
1717, a Marianna Prous que contragué 
matrimoni amb Francesc de Copons i 
Nuix.  Després de 1741 es donà el censal 
en dot a Josepa de Copons i Prous que es 
casà amb Anton de Valencià i de Sagrera. 
Les darreres pensions, corresponents a 
l'any 1744 es van cobrar el 24 d'agots de 
1768 

1713/08/12-
1768/08/24   

C303 
 

Camisa 
13 

Lluïció d'un violari de 200 lliures a favor de 
Teodor de Sobies i Roig i Francesc Anton 
de Copons, per Roc Talaveró, botiguer de 
draps de Verdú 

1689/11/14 
Signat Francesc Colom, notari 
de Tàrrega, el 14 de novembre 

de 1689. 
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C303 
 

Camisa 
14 

Concòrdia jurada i signada entre Ignasia 
Talaveró i Argullol, vídua de Roc Talaveró 
i el seu fill Josep Talaveró i Argullol i, 
Antònia de Talaveró i de Copons, vídua 
de Rafael Talaveró 

1747/02/01 

Copia autentificada de 
l'escriptura original signada a 

Tàrrega el 12 d'abril de 1628. 30 
fulls. 

 

C303 
 

Camisa 
15 

Acte de venda d'un censal fet per Antoni 
Tarragó, a Pere Golanor l'any 1599. Inclou 
acta de la venda d'un censal de 100 lliures 
i pensió de 5 lliures que li prestava Marc 
Ginestà segons acte en poder del notari 
de Tàrrega,  Francesc Colom, signada el 
31 de desembre de 1697 i certificat del 
notari de Tàrrega, Joan Àngel López, a 
instància de Josep Talaveró i Argullol, 
signat a Tàrrega el 13 de setembre de 
1747 

1599-1747 Original i còpia autentificada 
 

C303 
 

Camisa 
16 

Actes de venda, en nom de Bartomeu 
Corberó, de la peça de terra de les 
Comes, al terme de Verdú, a Rafael 
Talaveró, i acta de la posterior cessió a la 
Casa Copons 

1645-1734 Dues actes autentificades 
 

C303 
 

Camisa 
17 

Testament d'Antònia Talaveró i Copons 

1745/11/14 

Document autentificat. Inclou 
notes sobre el testament i 
reducció d'algunes misses, 

aquest darrer amb tintes 
ferrogàl·liques 

 

C303 
 

Camisa 
18 

Àpoca per valor de 350 lliures que Anton 
Francesc Copons i Prous lliura a Josep 
Talaveró, en poder del notari de Tàrrega, 
Joan Àngel López i Jover 

1765/10/05 
Còpia autentificada, feta a 

Tàrrega i signada per Gaspar 
Cases i Ferrer el 07/05/1792 
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C303 
 

Camisa 
19 

Resum de diferents instruments relatius a 
la causa entre Anton de Copons contra 
Molinés. Primer: Capítols matrimonials 
Antoni de Valencià i Sagrera i Josepa 
Copons i Prous, 12 de novembre de 1741. 
Segon: Àpoca signada per Anton Valencià 
i Sagrera a favor de Josepa de Valencià 
Copons i Prous, 7 de desembre de 1741. 
Tercer: Testament d'Antoni de Valencià i 
Sagrera, 15 d'agost de 1773. Quart: 
Concòrdia feta i signada per Josepa de 
Valencià i de Copons amb el matrimoni 
Molinés i Prous, 2 de desembre de 1787. 
Cinquè: Testament de Josepa de Valencià 
i de Copons, vídua d'Anton de Valencià i 
Sagrera, 20 de maig de 1788 

1741/11/12-
1788/05/20 

L'expedient inclou els cinc 
documents. 34 fulls. Tintes 

ferrogàl·liques 
 

C303 
 

Camisa 
20 

Notes sobre l'import cobrat per la causa 
Antoni Copons contra Molinés als 
marmessors 

1787/12/02-
1803/01/24   

C303 
 

Camisa 
21 

Resum cessió atorgada per Gaietà Fèlix i 
Maria Josepa Molinés a favor del Marqués 
de Tolosa i transcripció del requeriment i 
de les respostes del procés Copons – 
Molinés 

1788/09/26-
1801/10/10   

C303 
 

Camisa 
22 

Àpoca signada per Gaietà Fèlix de 
Molinés i d'Alòs, a favor d'Anton Francesc 
de Copons i Prous pel lliurament de les 
actes, capbreus, papers, títols i 
documents que estaven en poder de 
Josepa de Valencià i de Copons, el dia de 
la seva mort (4 de gener de 1789) 

1792/07/05 

Còpia autentificada de 
l'escriptura original signada a 
Barcelona el 23 de juliol de 

1790. En nota a part Josepa de 
Valencià i de Copons exclou del 
rebut  la imatge de la Verge de 

Montserrat 
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C303 
 

Camisa 
23 

Àpoca signada per Segimon Molist, com a 
procurador de Maria Josepa de Molins i 
de Prous i de Valencià, vídua de Gaietà 
Fèlix de Molinés i d'Alós, a favor d'Anton 
Francesc de Copons per 472 lliures, 200 
sous i quatre diners 

1790/07/23 
Signa Francesc Just, notari de 

Barcelona  

C303 
 

Camisa 
24 

Reclamació de la casa Sobies a Anton 
Francesc de Copons i Prous com a hereu  
de Josep Anton de Copons i Mesades, per 
terres situades a Tàrrega;  quantitats 
abonades per la renda de censals i per les 
terres de Josep Anton de Copons i 
Mesades, el seu difunt oncle i rebut 

1793/06/14-
1801/01/31 

Rebut signat Pau Huguet, 
marmessor de Maria Paula Reñé  

C303 
 

Camisa 
25 

Requeriment d'Ignasi Maria d'España, 
com a pare i administrador de Baltasar 
d'España i de Molinés a Anton Francesc 
de Copons per unes taxes pendents 
d'unes vendes a Montornès i proposta de 
resposta  

1802/09/26-s.d. 
  

C303 
 

Camisa 
26 

Causa Copons Molinés. Requeriment i 
interpel·lació que fa Antoni Francesc de 
Copons a Josepa de Molinés i Prous i 
resposta a la mateixa. Correspondència, 
aranzels,… 

1805/02/04-
1805/03/24 

Còpies 
 

C304 1 
 

Plet i concòrdia entre les cases Copons i 
Talaveró. Capítols matrimonials, àpoques, 
censals, dots, testaments, inventari de 
béns, rebuts, fundacions… 

1728/04/07-
1765/10/05 

38 documents 
 

C305 1 
 

Francesc Anton de Copons i Nuix. 
Documents com a assessor del duc de 
Cardona i marquès d'Aytona 

1700 
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C305 2 
 

Casa Copons. Rebuts del cadastre de les 
terres del terme de Tàrrega des de 1716 
fins a 1762 i rebuts del cadastre de les 
terres del terme de Mor, des de 1742 a 
1762 i de  1800 a 1805  

1716-1805 
  

C305 3 
 

Clàusula de l'anima i despeses per la 
malaltia, funerals i misses disposades per 
a Maria Teresa Sobies i de Cubells, 
esposa d'Anton Francesc de Copons i 
Prous, baronessa de Puiggròs de 
l'Espluga de Francolí 

1793/04/24-
1804/09/06   

C306 1 
 

Rebuts Copon i Nuix i papers de la família 
Copons-Messades 

1714-1760 
Tintes ferrogàl·liques. 

Documentació en molt mal estat  

C306 2 
 

Clàusula de l'anima, despeses pels 
funerals, i misses i llegats disposats per 
Antoni de Valencià i de Sagrera, mort a 
Barcelona el 13 de setembre de 1785 

1785 Tintes ferrogàl·liques 
 

C307 1 
 

Béns de la casa Copons  a l'Empordà. 
Terres anomenades Ras de la Feixa, taula 
mitjana i estrany Seguí a Castelló 
d'Empúries. Arrendaments, rebuts, 
correspondència 

1735-1775 
  

C307 2 
 

Vals reials  1797-1806 
  

C308 1 l 

Expedient sobre el censal creat per Carles 
Anton de Azcón de Potau i d'Oliver, 
Comte de Vallcabra i Maria de Azcón i de 
Magarola i Maria Josepa de Copons i 
d'Azcon, marqueses de la Manresana a 
favor del rector de l'església del Pi. Acte 
de creació, transsumpte  clàusules 
hereditàries, certificats, àpoques i actes 
lliurades al rector del Pi amb motiu del 
censal 

1636/04/11- 
1787/03/27   



 
 

27/28 
 

Unit. 
Inst. 

Lligal
l 

exp. Concepte Data Notes 
Nº. ordre 

antic 

C308 2 
 

Béns d'Anton Francesc Copons i Prous 
com a hereu de la casa Prous. Inclou 
àpoques, testaments, capítols 
matrimonials, procures, llicència de 
sepultura, donacions, sentències, 
concòrdies, crèdits i documentació sobre 
la casa del carrers d'Escudellers                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1623/08/07-
1767/01/07   

C309 1 
 

Béns de Fernando de Sobies i de Cubells, 
administrat pel matrimoni format per 
Teresa de Sobies i de Cubells i Antoni 
Francesc de Copons i Prous. Presentació 
i aprovació de comptes. 

1762-1788 
Originals i còpies no 

autentificades  

C309 2 
 

Documentació dels marmessors d'Anton 
Francesc Copons i Prous, Joan Busquets i 
Francesc Coll, preveres de Santa Maria 
del Mar i l'església del Pi. Inventaris, 
comptes, rebuts…. 

1806-1807 
Originals i còpies no 

autentificades  

C310 1 
 

Documentació relativa al matrimoni format 
per Anton Francesc de Copons i Prous i 
Maria Teresa de Sobies i de Cubell, 
baronessa de Puiggròs: capítols 
matrimonials, testaments, inventaris, 
rebuts, comptes,…Inclou un plànol, la 
planta d'un habitatge 

1757-1806 
  

C311 1 
 

Documentació de la casa Copons a 
Tàrrega: Antoni Francesc de Copons i 
Prous, com a hereu de la casa de Copons 
a Tàrrega: terres que paguen sequiatge, 
casa del carrer de l'Urgellet, inventaris, 
creació i renda de censals 

1624-1806 Tintes ferrogàl·liques 
 

C312 1 
 

Àpoques i censals casa Copons a 
Barcelona i Tàrrega 

1646-1802 

Originals i còpies no 
autentificades. Una part de la 

documentació està en mal estat. 
Tintes ferrogàl·liques 
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C312 2 
 

Llibre 49 de pensions i distribucions de les 
escrivanies de Barcelona  

1704 
  

C312 3 
 

Llibre de rebuts dels cens de la casa 
Prous a Barcelona 

1760-1797 
  

C312 4 
 

Llibre de rebuts dels cens de les terres 
que havien estat de Josep Anton de 
Copons i Mesades a Tàrrega 

1763-1792 
  

C312 5 
 

Llibre de rebuts de sequiatge i verema 
pagats per Anton Francesc de Copons i 
Prous. Tàrrega  

1763/08/07-
1788/11/13   

C312 6 
 

Llibre de rebuts del llegat diari de Teresa 
Vidal i Llaró, a favor d'Anton de Francesc 
de Copons i Prous 

1789/04/04-
1806/07/04 

Sembla incomplet 
 

C312 7 
 

Rebuts del cadastre de les terres que 
Anton de Francesc de Copons i Prous té 
en el terme del Mor 

1792-1799 
  

 


