


1713 
Tractats de Utrecht pels que a nivell europeu es dona per acabada 

la Guerra de Successió reconeixent a Felip V com a rei de Castella i 

de les Indies. 
 

 

 



La Junta de Braços acorda la resistència i la creació de 

l'Exèrcit de Catalunya. 
 

25 de juliol  de 1713 inici del 3er setge de Barcelona 



14 de gener de 1714 



14 de gener de 1714 



25 d’agost de 1714 



6 de setembre de 1714 



9 de setembre de 1714 



11 de setembre de 1714 



16 d’octubre de 1714 



1716 
Decrets de Nova Planta 

Redactats sota la 

influencia i criteri de dos 

personatges singulars: 

 

-Francesc Ametller i Perer 

- José Patiño  y Rosales 

 



Francesc Ametller i Perer 
• nascut a Castellar de Vallès , fill d’una família pagesa 

benestant, aproximadament l’any 1657, 

• funcionari real a l’Audiència, fuig el 1705 a Madrid, 

• entra al Consell reial de Castella, 

• torna el 1713 a Catalunya com a conseller  primer del 

duc de Pòpuli i  després del de Berwick , 

• forma part de la Junta Superior de Gobierno i Justicia 

de Catalunya, 

• aconsella a Felip V com calia governar als catalans; 

consells plasmats als Decrets de Nova Planta, 

• es nombrat cavaller  per Felip V pels serveis prestats, 

• torna a Madrid  on mor el 1726, 

• enterrat a l'església de Sant Felip Neri  de Barcelona. 

 

       



José Patiño y Rosales 
• nascut a Milà el 1666, 

• estudia amb els jesuïtes, no arriba a 

ordenar-se 

• cridat per Felip V per fer-se càrrec de 

d'intendència d’Extremadura el 1707 

• nomenat Superintendent de Catalunya 

el 1714,  

•és l’altre inspirador dels Decrets de 

Nova Planta i crea el seu famós 

cadastre, 

• Arriba a Intendent de Marina i 

Secretari d’Estat fins a la seva mort el 

1736. 





Cadastre de Patiño 

de Sentmenat 



Dibuix  que representa el terme de Sentmenat 



Primera plana dedicada 

a la descripció de les 

peces de terra. 

 

Comença per can 

Castellet de Dalt, amb 

la descripció del tipus de 

terra i els guanys que 

poden donar. 



Es declaren en total 

unes 1.500 quarteres: 

-650 de sembradura 

-700 de vinya 

- 9 d’horts 

-La resta eren rieres, i 

zones hermes 

 

-Apart s’explotaven 700 

quarteres de bosc. 



La vinya representava 

aproximadament el 45% 

del conreu.  

En la resta de Vallès en 

aquell moment estava al 

voltant del 35%. 

La producció de vi del 

1716 va ser de 1.102 

càrregues de vi que 

equivalien a 132.250 

litres. 



La producció es valorava de la següent manera 

La terra de sembradura de : 

• primera qualitat dona sinch corteras per una, total 400 corteras 

• segona qualitat dona tres corteras per una, total 300 corteras 

• tercera qualitat dona dos corteras per una, total 300 corteras 

Per sis jornals de cavadura de vinya* se treu una càrrega de vi,  total 1102 càrregas 

Cada cortera de oliveras produeix dotze cortans d’oli, total 10 càrregas y mitja 

La cortera dels arbres fruyters produeix  set càrregas lo any  

Llegums  30 corteras  y  cànem  tres quintars. 

*Sis jornals de cavadura de vinya:  indica una extensió de vinya equivalent a la cavada en sis dies.  



El valor unitari 
blat                          28 rals/cortera 

mastall y segla         20 rals/cortera 

civada                      10 rals/cortera 

favas                        18 rals/cortera 

espelta                        7 rals/cortera 

llegums                     18 rals/cortera 

cànem                       50 rals/quintar 

vi                              20 rals/càrrega 

oli                               5 rals/cortà 

fruita                       10 rals/càrrega 

1 cortera de bosch     28 sous/any                

El valor total anual de la producció agrícola a Sentmenat 

el 1716  va ser de 5.322 lliures 



Les mesures 
Cortera = quartera  

Quan parlem de terreny equival al que és podia sembrar  

amb una cortera de blat, aproximadament 0,36 hectàrees. 

Cortera equival a 70 litres de grà o 80 litres d’olives. 

Cortans = quartà  

És la dotzena part de la cortera 

Càrrega 
Era la mesura que equivalia a la quantitat que podia 

dur un animal de càrrega.  

Quintar 
Equival a 4 roves o 104 lliures, aproximadament 

41,6 kg. 

Mesura de quartera 

de Falset 

quartà 



La moneda 

Monedes de Barcelona de 

l’època de Carles II 

Monedes de Barcelona de la  

Guerra de Successió, imatge de 

Carles III d'Àustria 

1 lliura catalana = 240 diners = 20 sous = 10 rals 

1 ral = 24 diners = 2 sous 

1 sou= 12 diners = 1/2 ral 

* El diner era una moneda descendent del denari romà 



Fulla de la part on es 

descriuen les unitats 

familiars 



Detall de la família Montllor (de can Montllor de Dalt) 



161 famílies 

• identificades  només pel nom i cognoms del cap de 

família. 

• catorze caps de família eren vídues amb fills i pares al 

seu càrrec.  

• un 45% de les famílies eren pobres i 

dues ho eren de solemnitat. 
 

•21 vivien rellogades en altres cases. 

 



778 habitants 

• 156 homes  (121 casats, 8 vidus, 27 vells) 

• 157 dones  (121 casades, 36 vídues) 

• 154 fadrins 

•   87 donsellas 

• 117 minyons (menors de 12 anys) 

• 107 minyones  

 

ens descriu que a més al poble hi malvivien pels carrers 

aquell  any entre 95 i 100 captaires. 



A Sentmenat segons el cens de Patiño hi havia sis oficis 

declarats:  

 

 ferrer:      Joan Arderius i Francesch Sallent 

 sastre:    Francesch Bolvena 

 teixidor de lli:  Valentí i Benet Artigas 

 boter i corder:      Joan Bruach 

 cirurgià (barber):  Joseph Carner 

 



Hi havia carnisseria i fleca d’on no es  

treia res i si es tragués seria pel Marqués. 

 

 

 

 

La taverna, l’hostal, i la gavella tot era en una casa 

que pagava al Marqués un arrendament anual de 11 lliures. 



Delmes i delmers 

Decimador Universal és el Marqués Joan de Sentmenat  

que percep cada any 600 lliures de delme.  

 

Decimador Particular és el Rector del Terme de Sentmenat  

que percep cada any 300 lliures de primícia.  

Delme és un impost del 10 per cent sobre el que produeix la terra, que es pagava als senyors territorials. 

Primícia és una prestació que es pagava per pacte o costum a l‘Església o s’afegia al delme del senyor territorial. 

A Sentmenat sembla que la quantitat que es va pactar era pagar a l’Església la meitat del que es pagava al  

Marqués. 



Altres tributs 

Diu el Cens de Patiño a la resposta dotze que en aquest Comú  

de Sentmenat fa molts anys que es paguen a diferents persones  

eclesiàstiques:  Església, pies causes i seculars, 1.627 lliures de 

propietat i 181 lliures i 7 sous de pensió. 

Apart al Comú de Sabadell se li pagaven també 50 lliures a l ‘any. 



També ens diu el Cens que, apart dels eclesiàstics, havia a  

Sentmenat 17 persones més que cobraven censos i censals  

per propietats que tenien tant al municipi com a altres  

indrets del Principat, el guany era de 10.504 lliures. 



Un cop totalitzats els bens productius i els bens 

patrimonials i censos percebuts de tercers de tota la 

població s'estima que el que aquesta havia d'aportar 

a l'Estat era del voltant d'unes 2.000 lliures,  sense 

comptar amb les 600 que es pagaven al Marqués de 

delme i les 300 a la Església de primícies.  



Panoràmica de Sentmenat del 1716 des del camí de Sabadell, el nucli 

del voltant e l’església.  Al fons a l’esquerra es veuen les cases properes 

al Castell. 



Vista aèria de l’antiga 

església romànica, els 

carrers dels Còdols, 

Sabadell i Caldes. I les 

places de Dalt i de Baix.  



Vista aèria del nucli de cases 

proper al Castell alineades pel 

camí Ral .  

 

El camí més fosc és l’antic camí 

romà que anava de Caldes a 

Terrassa, on gira cap a 

l’esquerra és aproximadament 

on avui hi ha l’església de 

Santa Caterina 



tributs 

Tot l'esforç econòmic que es va haver de fer després de la guerra 

de Successió per poder fer front a tots els tributs i altres factors 

esmentats abans, només es va poder superar amb l'augment de la 

producció 

Augment producció 



El vi va ser el motor econòmic del poble i de la comarca durant 

tot el segle XVIII i molta part del XIX arribant representar el 

70% de la producció agrícola del municipi l'any 1858.  



Al llarg del segle XVIII la població de Sentmenat, com la de 

la resta del Vallès es va doblar llargament però no solament de 

manera vegetativa si no també per migracions internes. 



A partir de 1783 es pot dir que s’inicia el tèxtil a 

Sentmenat treballant a mans per empreses de Sabadell o 

Barcelona. 
 

Indústria tèxtil que agafaria el relleu de la vinya a finals 

del segle XIX en tota la comarca del Vallès. 


