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Anàlissis histò
òric de
els habiitatges que ap
pareixeen citatts en ells
doccumentts estudiats, iinventaariats i digital itzats de
d les
famíliees Plan
net‐Gra
aupera i Bilbeny‐Ram
mos de Canet de Maar.
(P
Projectee IRMU
U AP01//20)
Habitatge situat al carrer Esglésiia número 226 de Canett de Mar
(L’any 19155 tenia el núm. 26, abaans el 28)
Documents Fons Bilbeeny‐Ramos:: 2.14 i 2.155
‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

01, davantt del
El 27 de maarç del 180
nottari Josep Casadevall de Barcellona,
Francesc Aribaau va vendrre aquesta casa
Margarida Jo
over.
aM
Maargarida Jovver, esposa de Prats, v a fer
testament daavant el no
otari Josepp de
quer d’Areenys de Mar,
M
el 199 de
Arq
setembre de 1830, deixaant hereu dde la
cassa al seu fill Josep Pratss i Jover.
Josep Prats i Jover va fer testam
ment
davvant el no
otari de Canet
C
de Mar,
Crisstòfol Llaugger el 18 de
e novembrre de
18665, deixant hereva a la seva nebboda
Josepa Font i Prats.
P
Josepa Font i Prats, haviaa signat cappítols
matrimonials amb el seu
u espòs Lloorenç
Faigg (Fatx o Faaitg) el 10 de
d novembrre de
18662 davant el
e notari d’A
Arenys de Mar,
Francesc Alberrt.
Succceí en la propietat de
d la casa una
veggada mortaa Josepa Font, el seuu fill
Francesc Faig i Font.
d 1914, Frrancesc Faigg, comerciaant residentt a La Habaana, davant notari Antoni
El 9 de juliol de
Mu
uñoz Valdéss‐Gómez, vaa autoritzarr a la seva germana Jo
osepa Faig i Font per a que en no
om
seu
u pogués vendre la casaa en qüestióó.
El 8 de març de
d 1915, davant el not ari d’Arenys de Mar, Julio Cardennal, Josepa Faig i Font, en
rep
presentació del seu germà, fa vennta de la caasa en qüestió al matrrimoni form
mat pel Dr. en
meedicina Moissès Jaume‐JJoan i Roca,, i Dolors Se
egura Castelllví. Per un ppreu de 2.500 pessetess.
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Habitatge situat al carrer Riera del
d Pinar nú
úmero 33 de Canet de Mar (dubtee actual numeració)
(L’any 19033 tenia el núm. 33, l’an
ny 1914 tennia el mateixx núm. 33)
Documents Fons Bilbeeny‐Ramos:: 1.2.09, 1.22.13 i 1.3.01
1
‐
‐
‐

‐

‐

dre
El 8 d’agost dee 1888, davant el notarri de Calellaa, Frederico Costa, Irenne Feliu i Caarbó va vend
aqu
uesta casa a Elies Mediir.
El 330 d’abril de 1889, Ire
ene Feliu i CCarbó va fer testament davant el notari d’Arenys de Mar,
M
Salvvador Pasto
or, deixant hereu
h
a Joseep Goday i Manyà, me
estre d’obrees.
El 112 de junyy de 1902, Josep God ay i Manyàà va fer testament daavant el no
otari Josep de
Req
quesens i Molins
M
d’Are
enys de Maar,
deixant usufru
uctuària dels seus benns
a laa seva espo
osa Maria Soler i Catàà.
Josep Goday finà
f
el 30 de gener dde
19003.
El 23 d’abrill de 1903
3, el notaari
d’A
i
Arenys, Jossep de Requesens
R
Mo
olins, a pettició de Maria
M
Soler i
Cattà, viuda, realitza inventari deels
ben
ns del difun
nt Josep God
day i Manyàà.
A l’inventari apareix aquesta cassa
amb un valorr de 580 pessetes. LLa
ort de Mariaa,
cassa en qüesttió, a la mo
sen
nse fer testaament, passsarà al restta
de germans Josep, Joan, Frances c,
Con
ncepció i Gabriela Soler i Catàà,
amb una 1/5 part indivissa per a cassa
un d’ells (Au
uto del ju
utjat de 11a
insttància del partit judiccial d’Arenyys
perr a reparttiment d’h
herència dde
Maaria Soler, a 4 de març de 1911). LLa
cassa també in
ncloïa el dret d’ús d’uun
pou
u mitger amb el solaar del costaat
núm
mero 31, prropietat d’Elies Medir.
El 24 d’abrril de 19
914, havennt
trasspassat Joaan Soler i Catà,
C
sensee haver fett testamentt, la resta de german
ns i cohereeus,
petticionen al registradorr de la proppietat que el valor de la 1/5 àrt correspone
ent al finat es
rep
parteixi entrre els seus germans
g
Jossep, Francesc, Concepcció i Gabrie la. Aquesta 1/5 part dee la
cassa tenia un valor
v
de 108
8 pessetes.
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Habitatge situat al carrer de l’Alba número
o 19 de Can
net de Mar (dubte
(
actuual numeracció)
(L’any 18933 tenia el núm. 8, l’anyy 1901 teniaa el mateix núm. 8, i l’a
any 1920 seeguia tenint el núm. 8)
Documents Fons Bilbeeny‐Ramos:: 1.1.19, 1.11.20, 1.2.02,, 1.3.06 i 1.3
3.10
‐
‐

‐

‐

‐

‐

Miquel Solerr i Garriga lii pertanyia aaquest habitatge per herència
h
de la seva mare.
AM
El 228 d’octubrre de 1893, el notari d ’Arenys de Mar, Pau Civit,
C
realitzza inventari dels bens del
difu
unt Miquel Soler i Gaarriga, que
havvia testat davant Mns.
M
Josep
Salvvatella, recttor de Cane
et el 4 abril
18888, i que incclou aquestt habitatge.
Herreten amb 1/2
1 part ind
divisa entre
2 dels seus fills (Josep, Maria
M
Soler i
Cattà). La propietat estavaa composta
perr una casa entre el carrer
c
Sant
Isid
dre i el carrer de l’Albaa, i un hort
al d
davant, enttre carrer de l’Alba i
Riera Buscaro
ons. Tenia un valor
totaal de 520 peessetes.
El 112 de novem
mbre de 19
901, davant
el n
notari d’Areenys de Mar, Josep de
Req
quesens i Molins,
M
Maaria Soler i
Cattà, esposa de Josep
p Goday i
Maanyà, ven laa 1/2 part in
ndivisa que
a ella li especttava d’aquesta casa, al
seu
u altre germ
mà Josep So
oler i Catà,
perr un preu dee 500 pesse
etes.
Josep Soler i Catà
C
va fer testament
davvant el nottari d’Arenyys de Mar,
Carrles de Fonttcuberta i Dalmases,
D
ell 6 de setem
mbre de 191
13. Josep Sooler posseïaa el 100% dee la
pro
opietat. Deiixa usufrucctuària a laa seva espo
osa Maria Pujadas Taarrats, i he
ereus als seeus
gerrmans Franccesc, Conce
epció i Gabr iela Soler i Catà.
C
El 112 d’agost de 1920, Francesc
F
Espriu i Torraas, notari de
d Barcelonna, realitza inventari dels
d
ben
ns del difu
unt Francessc Soler i CCatà (+11 desembre 1919), a ppetició de la seva víd
dua
Enrriqueta Obiols i Baixeras, i els seuus fills Dolo
ors, Miquel, Gabriel, Peere i Jaume
e Soler Obio
ols.
Con
nsta que el finat possseïa 1/3 paart d’aquesta casa de forma ind ivisa junt amb
a
les sevves
gerrmanes Con
ncepció i Gabriela Solerr i Catà.
El 330 d’octubrre de 1926, Pere Solerr Obiols, co
omerciant, en
e nom dell resta de germans
g
i tiies,
ateenent la mo
ort de la sevva tia Mª Puujadas Tarraats (+11 juliiol 1920), v iuda de Jossep Soler Caatà,
petticiona es cancel∙li l’u
usdefruit d el testame
ent de Jose
ep Soler Caatà sobre aquesta caasa.
Insttrument davant notari d’Arenys dde Mar, Carlles de Fontccuberta i Daalmases.
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G
númeero 5, i carrrer Abell número
n
6 dde Canet de Mar (dub
bte
Habitatge situat al carrer del Gram
actual num
meració)
(L’any 19033 tenia el núm. 5 i l’anyy 1914 teni a el mateix núm. 8)
Documents Fons Bilbeeny‐Ramos:: 1.2.09, 1.22.13 i 1.3.01
1
‐
‐

‐

‐

El 229 de setembre de 18
876, davannt del notarri Salvador Pastor, el mateix nottari va vend
dre
aqu
uesta casa a Josep God
day i Manyàà, mestre de
e cases.
El 223 d’abril dee 1903, Jose
ep de Requ esens, notaari d’Arenyss de Mar, reealitza inven
ntari dels beens
del difunt Joseep Goday i Manyà, meestre de casses (+30 gen
ner 1903), a petició de
e la seva víd
dua
Maaria Soler i Catà.
C
Constaa que teniaa en
pro
opietat aqu
uesta casa. Josep Godday
havvia fet testtament davvant el matteix
nottari el 22 dee juny de 19
902. La casaa en
qüeestió estava obligada a pagar uuna
pen
nsió anual de 17 souss, equivalennt a
75 pessetes 57 cèntims a Dn. Antoonio
a
el 25 de
de Monasteriio, cada any
dessembre. La casa teniaa un valor de
5800 pessetes.
La ccasa va passar a la vídu
ua Maria Sooler
i Caatà. Una veegada mortaa Maria, se nse
fer testament, i segons auto de juttjat
de 1ª instàn
ncia del partit
p
judi cial
d’A
Arenys de 4 de març 19
911, la casaa va
passsar de form
ma indivisa als 5 germaans
restants de Maria (Joan,
(
Jossep,
ncepció i Gaabriela Soleer i
Francesc, Con
Cattà).
El 24 d’abril de 1914, havent m
mort
sen
nse testar Joan Solerr i Catà (++27
octtubre 1913), els seus germans i coohereus, pe
eticionen al registradorr de la prop
pietat d’Aren
nys
de Mar, que actualitzi elss noms dels propietariss, i els inscrigui, la 1/5 part que pe
ertanyia al seu
s
difu
unt germà Joan.
J
El valo
or de la 1/5 part pertan
nyent a Joan
n era de 1444 pessetes.
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Habitatge situat a la Carretera N‐II, avui ccarrer del Mar núm. 36 de Caneet de Mar (dubte actual
numeració
ó)
(L’any 18933 tenia el núm. 22, l’an
ny 1901 segguia tenint el
e núm. 22 i l’any 1920 tenia el maateix núm. 22)
2
Documents Fons Bilbeeny‐Ramos:: 1.1.19, 1.11.20, 1.2.02,, 1.3.06 i 1.3
3.10
‐

‐

‐

‐

‐

El 228 d’octubrre de 1893, el notari PPau Civit d’A
Arenys de Mar,
M realitzzà inventari dels bens del
difu
unt Miquel Soler i Garrriga. Mique l Soler havia testat davvant Mns. Joosep Salvattella, rectorr de
Can
net el 4 d’abril del 188
88. Deixà heereus d’aquesta casa a 2 dels seuss fills Josep, Maria Soleer i
Cattà. La casa i el seu hortt al davant, entre la carretera i la línia de ferrrocarril, ten
nia un valor de
8000 pessetes.
El 12 de no
ovembre de 1901,
posa de
Maaria Soler i Catà, esp
Josep Goday i Manyà, mestre de
casses, ven la seva 1/2 part
d’aquesta casaa al seu altrre germà
i ccoopropietààri, Josep Soler i
Cattà, pel preu de 500 pesssetes.
Josep Soler i Catà va fer
testament davant
d
el notari
Arenys de Mar, Carles de
d’A
Fon
ntcuberta i Dalmases, el 6 de
setembre de 1913. Jose
ep Soler
possseïa el 100
0% de la prropietat.
Deiixà usufrucctuària a la seva
esp
posa Maria Pujadas Tarrats,
T
i
herreus als seus germans
g
Francesc, Con
ncepció i Gabriela
Soler i Catà.
El 112 d’agost de 1920, Francesc
F
Espriu i Torraas, notari de
d Barcelonna, realitza inventari dels
d
ben
ns del difu
unt Francessc Soler i CCatà (+11 desembre 1919), a ppetició de la seva víd
dua
Enrriqueta Obiols i Baixeras, i els seuus fills Dolo
ors, Miquel, Gabriel, Peere i Jaume
e Soler Obio
ols.
Con
nsta que el finat possseïa 1/3 paart d’aquesta casa de forma ind ivisa junt amb
a
les sevves
gerrmanes Con
ncepció i Gaabriela Soleer i Catà. El valor d’aqu
uesta 1/3 paart de la caasa era de 300
3
pesssetes.
El 330 d’octubrre de 1926, Pere Solerr Obiols, co
omerciant, en
e nom dell resta de germans
g
i tiies,
ateenent la mo
ort de la sevva tia Mª Puujadas Tarraats (+11 juliiol 1920), v iuda de Jossep Soler Caatà,
petticiona es cancel∙li l’u
usdefruit d el testame
ent de Jose
ep Soler Caatà sobre aquesta caasa.
Insttrument davant notari d’Arenys dde Mar, Carlles de Fontccuberta i Daalmases.
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Habitatge situat a laa Carretera N‐II, avui carrer del Mar núm. 6 de Caneet de Mar (dubte actual
numeració
ó)
(L’any 18933 tenia el núm. 8)
Documents Fons Bilbeeny‐Ramos:: 1.1.17
‐

‐
‐

Con
nsta que aq
questa casaa havia estaat de Joan Catà, i
quee ell mateixx a en pagaa del valor de crèdits que ell
havvia demanat, va donar‐li al seu cuunyat Mique
el Soler
i Gaarriga.
Miq
quel Soler i Garriga vaa fer testam
ment davan
nt Mns.
Josep Salvatella, rector de
e Canet, el 4 d’abril del 1888.
P Civit dee Albareda,, notari
El 222 de juny de 1893, Pau
d’A
Arenys de Mar,
M pren in
nventari deels bens dell difunt
Miq
quel Soler Garriga,
G
on d’entre altrres consta aquesta
a
cassa. (Aleshorees tenia P.B
Baixa i 1 P.P is).

Habitatge situat a la Carretera N‐II, avui ccarrer del Mar núm. 16 de Caneet de Mar (dubte actual
numeració
ó)
(L’any 19033 tenia el núm. 12)
Documents Fons Bilbeeny‐Ramos:: 1.2.09
‐

‐

‐

El 117 d’abril de 1888, davvant el not ari d’Arenyys,
Salvvador Pasto
or i Gibert, Emili Llaugger i Font va
v
ven
ndre aquesta casa a Josep God ay i Manyà,
meestres de casses.
Josep Goday i Manyà va morir el 30 de gener de
d
19003, havent atorgat
a
testtament davvant el notaari
d’A
Arenys, Joseep de Requesens i Moolins el 22 de
d
juny de 1902. Deixava usufructuàr
u
ria a la sevva
esp
posa Maria Soler
S
i Catà.
El 223 d’abril de 1903, Jossep de Requuesens i Mo
olins, notarri d’Arenys de Mar reaalitza inventtari
dels bens del difunt Josep Goday i M
Manyà, a pe
etició de la seva vídua Maria Sole
er. Consta que
q
q tenia un
n valor de 5 70 pessetess.
possseïa aquestt habitatge de P.Baixa i 1 P.Pis, i que

6

Estudii Fons Planet‐‐Garupera / Bilbeny‐Ramos
B
s – Ajut IRMU AP01/20 – Ce
entre d’Estudiis Canetencs ‐ Any 2020

Habitatge situat al carrer Bonairre núm. 5 d e Canet de Mar (dubte
e actual num
meració)
(L’any 19033 tenia el núm. 5)
Documents Fons Bilbeeny‐Ramos:: 1.2.09
‐
‐

‐

‐

‐

‐

nsta que aq
questa casa pertanyia a Josep Feliu
u i Carbó.
Con
El 228 de generr de 1888, una
u vegadaa finat Josep
p Feliu sensse
testament, ell jutjat de 1ª instànncia del partit judicial
d’A
Arenys de Mar
M va emetre auto aatorgant la propietat a
parrts indivisess entre els seus 7 germ ans.
El 7 d’agost dee 1888, Iren
ne Feliu i Caarbó, propie
etària de 1//7
parrt de la casa, va comp
prar les 6/77 parts restaants als seu
us
gerrmans Joan, Joaquimaa, Narcisa, Maria, Dolo
ors i Coron
na
Feliu i Carbó. Acte
A
rebut davant
d
el nootari d’Aren
nys, Salvado
or
Passtor.
El 30 d’abril de 1889, Irene Feliiu i Carbó
ó va atorga
ar
testament davvant el notaari d’Arenyss de Mar, Salvador
S
Pastor, deixannt hereu a Josep Godaay i
Maanyà, mestree de cases.
Josep Goday i Manyà, mo
orir el 30 dde gener de
e 1903, have
ent atorgatt testamentt el 22 de ju
uny
de 1903 davan
nt el notari d’Arenys dee Mar, Jose
ep de Reque
esens i Moliins. Deixà usufructuàri
u
ia a
la sseva esposaa Maria Sole
er i Catà.
El 223 d’abril de
d 1903, el notari d’A
Arenys de Mar,
M Josep de Requeseens i Molin
ns, va realittzar
inventari dels bens del difunt Josep Goday i Cattà, a petició
ó de la seva vídua Maria Soler i Caatà.
Con
nsta que po
osseïa aquessta casa de un cos i miig, compostta de P.Baixxa i 1 P.Pis. Tenia
T
un vaalor
de 800 pessetees.

Habitatge situat al carrer Riera Buscarons
B
n
núm. 62 de Canet de Mar
M (dubte actual num
meració)
(L’any 19033 no li constava númerro)
Documents Fons Bilbeeny‐Ramos:: 1.2.09
‐

‐

‐

El 3 d’agost de
d 1884, daavant el nootari Salvad
dor Pastor,
d’A
Arenys de Mar,
M Pau Valls i Sagré vaa vendre aq
questa casa
a Jo
osep Godayy i Manyà, mestre
m
de caases.
Josep Goday i Manyà, morir
m
el 300 de generr de 1903,
havvent atorgat testamentt el 22 de juuny de 1903
3 davant el
nottari d’Arenyys de Mar,, Josep de Requesenss i Molins.
Deiixà usufructtuària a la seva esposa Maria Sole
er i Catà.
El 223 d’abril dee 1903, el notari
n
d’Areenys de Mar, Josep de
Req
quesens i Molins,
M
va realitzar invventari dels bens del
difu
unt Josep Goday i Caatà, a peticció de la seva
s
vídua
Maaria Soler i Catà.
C
Constta que possseïa aquesta casa de mig
m cós, am
mb pati al davant i pati al
darrrere, comp
posta de P.B
Baixa i 1 P.P is. Tenia un
n valor de 47
70 pessetess.
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Habitatge situat al carrer de l’Alba núm. 3 d
de Canet de
e Mar (dubtte actual nuumeració)
(L’any 19033 tenia el núm. 1)
Documents Fons Bilbeeny‐Ramos:: 1.2.09
‐
‐

‐

‐

‐

nsta que aquesta
a
cassa pertanyiia a Pau Goday
G
i
Con
Xiqués.
Pau
u Goday vaa fer testam
ment el 244 de desem
mbre de
18779 davant el notari Salvador
S
Paastor, d’Are
enys de
Maar. Va deixarr hereus a parts
p
iguals als seus 6 fills.
El 8 d’abril dee 1890, davaant el nota ri Salvador Pastor,
d’A
Arenys de Mar,
M
Josep Goday i M
Manyà, fill de Pau
God
day, que posseïa 1/6 part de la casa per herència
h
patterna, comp
pra a Maria,, Rita i Jose pa Goday i Manyà,
3d
dels seus 5 restants
r
germans, les seves 3/6 parts
p
de
la ccasa. I per tant
t
passa a posseir 4//6 parts de la casa
en qüestió.
Josep Goday i Manyà, morir
m
el 30 dde gener de 1903,
03 davant el
e notari d’A
Arenys de Mar, Josep de
havvent atorgat testament el 22 de jjuny de 190
Req
quesens i Molins.
M
Deixàà usufructu ària a la sevva esposa Maria
M
Soler i Catà.
El 223 d’abril de
d 1903, el notari d’A
Arenys de Mar,
M Josep de Requeseens i Molin
ns, va realittzar
inventari dels bens del difunt Josep Goday i Cattà, a petició
ó de la seva vídua Maria Soler i Caatà.
Con
nsta que po
osseïa aquesta casa, am
mb el seu hort al davan
nt, entre el carrer de l’’Alba i la Riera
Busscarons (l’h
hort tenia menor
m
ampplària de laa casa). El valor totall de la cassa era de 900
9
pesssetes, i perr tant les 4/6 parts perttanyents al difunt, tenien un valorr de 600 pessetes.

Canet dee Mar, desem
mbre del 20
020
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