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Es tracta de mostrar a partir de tres exemples locals com es va esquerdar l’estructura 
de l’Antic Règim durant la primera meitat del segle XIX. En primer lloc, veurem com el 
monestir benedictí de la vila deixà d’exercir com a senyor jurisdicional de la mateixa i 
com això va influir en algunes qüestions locals, a la vegada que analitzarem la seva 
decadència econòmica durant el primer terç de segle. Seguidament, analitzarem el 
desmantellament del forn de puja, monopoli senyorial que es venia exercint des del 
segle XIV i que no va superar les mesures de les Corts de Cadis. Per acabar, parlarem 
dels canvis en la hisenda municipal, canvis produïts per les mateixes raons que els dos 
anteriors, el liberalisme no podia consentir la continuïtat de cap activitat o situació que 
fos un destorb a la iniciativa privada. Aquests canvis van obrir les portes a la 
configuració de la societat burgesa durant el segle XIX. 
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