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ARXIU FAMÍLIA BILBENY-RAMOS 

Fons Família Soler 

Nº Document Data Notari/Escrivà Regest 

1.1.01 1862 / I / 26 Mariano de Mas y 
Coma 

Establiment realitzat per Ginés Josep Arimón 
propietari de l'heretat Sivilla del terme de 
Sant Gervasi de Cassoles a favor de Francesc 
Soler i Garriga, fuster natural de Canet i veí 
de St. Gervasi. S'estableixen tres solars per 
edificar al carrer Major de la parròquia de St. 
Gervasi. Descriu afrontaments. 
 
Testimonis: Llàtzer Casals; i Francesc 
Ballester, veïns de St. Gervasi. 
 
Conté rebuts cosits de la formalització de la 
transacció. 

1.1.02 1864/IX/22 Gabriel Josep 
Minguell, notari de 
Barcelona 

Transcripció del testament de Francesc Serra 
i Comas, retorcedor de seda, fill de Manresa i 
veí de Gracia. Fill de Vicens Serra i de Maria 
Rosa Comas. Casat amb Carmen Casas i 
Subirana. Hereus: esposa i Francesc Serra i 
Casas, fill. 
 
Testimonis: Pere Font i Mola, dependent, i 
Bonaventura Sauri i Cautí, galoner. 

1.1.03 1864/IX/22 Grabriel Josep 
Minguell, notari de 
Barcelona 

Transcripció del testament de Carme Casas i 
Subirana, filla de la Vila de Gracia. Filla 
d'Ignasi Casas i de Joaquima Subirana. 
Casada amb Francesc Serra. Hereus: espòs i 
Francesc Serra i Casas, fill. 
 
Testimonis: Pere Font i Mola, dependent, i 
Bonaventura Sauri i Cautí, galoner. 

1.1.04 1875/IX/01 Joan Masdeu, 
prevere i vicari de 
Canet 

Transcripció de l'acte de bateig celebrat el 28 
de març de 1857 a la parròquia de Canet de 
Francesc Putragi Gabriel, fill de Miquel Soler 
Garriga i de Gabriela Catà Mauri. Padrins: 
Francesc Soler i Maria Dolors Serra. 

1.1.05 1877/VII/28 Enrique de Rojas y 
Cantos, secretari 
de l'Ajuntament de 
Canet 

Còpia del certificat d’ingrés a la caixa de 
reclutes del servei militar de Francesc Soler i 
Catà. Alçada: 1'51 m., "fue declarado corto 
de talla", cabell vermell, celles vermelles, ulls 
blaus, nas regular, sense barba, boca regular, 
color sa, etc. 
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Al final signa Isidre Casellas, alcalde de 
Canet. 

1.1.06 1881/XII/17 Francesc de Sales 
Masponts i Lebrós, 
notari de Barcelona 

Establiment fet per Felip Bertran i de Amat, 
advocat i propietari de Barcelona, a favor de 
Francesc Soler i Garriga, fuster de St. Gervasi 
de Cassoles, d'un tros de terra per edificar en 
el terme de St. Gervasi en el paratge el 
Putxet i plaça de Figuerola. Indica 
afrontaments. La terra formava part de 
l'antiga casa Ausich, i es trobava sota domini 
directe de la congregació de sacerdots de 
l'oratori de Sant Felip Neri de Barcelona. 
 
Testimonis: Gai Cardallach i Anfruns, i Pere 
Sacases i Pernal, veïns de Barcelona.   

1.1.07 1881/XII/17 Francesc de Sales 
Masponts i Lebrós, 
notari de Barcelona 

Còpia simple d'escriptura d'establiment fet 
per Felip Bertran i de Amat, advocat i 
propietari de Barcelona, a favor de Francesc 
Soler i Garriga, fuster de St. Gervasi de 
Cassoles, d'un tros de terra per edificar en el 
terme de St. Gervasi en el paratge el Putxet i 
plaça de Figuerola. Indica afrontaments. La 
terra formava part de l'antiga casa Ausich, i 
es trobava sota domini directe de la 
congregació de sacerdots de l'oratori de Sant 
Felip Neri de Barcelona. 
 
Testimonis: Gai Cardallach i Anfruns, i Pere 
Sacases i Pernal, veïns de Barcelona.   

1.1.08 1883/XI/12 Enrique de Rojas y 
Cantos, secretari 
de l'Ajuntament de 
Canet 

Certificat on s'explica que Francesc Soler i 
Catà havent sortit amb el número 5 del 
personal de reemplaçament militar de 1877 
que per ser curt de talla va ser exonerat. 
Signa Josep Claret, alcalde de Canet. 

1.1.09 1885/V/29 Adrià Margarit i 
Coll, advocat i 
notari de Barcelona 

Certificat on s'informa que el 27 de maig de 
1885 Felip Bertran i de Amat, propietari i veí 
de St. Gervasi de Cassoles, va transferir a 
Maria de la Consolació de Moragas i de 
Quintana, marquesa de Moragas, 4 censals 
d'establiment a la vila de St. Gervasi; entre 
ells el solar de Francesc Soler i Garriga. 

1.1.10 1886/I/16 Frederic Soler, 
alcalde de St. 
Gervasi de 
Cassoles; i Joaquim 

Projecte i autorització de permís d'obres per 
part de l'Ajuntament de St. Gervasi de 
Cassoles a favor de Francesc Soler. 
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Bassagoda, 
arquitecte 

Conté el projecte signat per l'arquitecte 
Joaquim Bassagoda per la construcció d'un 
edifici amb dos habitatges, un a planta baixa 
i l'altre a planta primera, situat a la plaça de 
Figuerola prop el carrer de Bertran de St, 
Gervasi. 
Conté planimetria de planta baixa, planta 
primera, alçat de façana i secció de façana. 

1.1.11 1886 / III / 08 Salvador Pastor i 
Gibert, notari 
d'Arenys de Mar 

Testament de Francesc Soler i Garriga, fuster 
fill de Canet i veí de St. Gervasi de Cassoles, 
fill de Miquel Soler i de Maria Garriga. 
Marmessora: Dolors Serra i Comas, muller. 
Hereus: els seus nebots Francesc i Carolina 
Soler i Catà. 
 
Testimonis: Miquel Pujadas i Castanyer, i 
Josep Martí i Batista, propietaris veïns 
d'Arenys de Mar. 

 1.1.12 1886/III/08 Salvador Pastor i 
Gibert, notari 
d'Arenys de Mar 

Testament de Dolors Serra i Comas, natural 
de Manresa i veïna de St. Gervasi de 
Cassoles, filla de Vicens Serra i de Rosa 
Comas. Marmessor: Francesc Soler i Garriga, 
espòs. Hereus: els seus nebots Francesc i 
Carolina Soler i Catà. 
 
Testimonis: Miquel Pujadas i Castanyer, i 
Josep Martí i Batista, propietaris veïns 
d'Arenys de Mar. 

1.1.13 1888/IV/04 Josep Salvatella, 
rector de Canet 

Transcripció del testament de Miquel Soler i 
Garriga, vidu de Gabriela Catà i Mauri, 
residents a Canet. Marmessors: Josep i Maria 
Soler i Catà. S'especifica que posseeix una 
casa al carrer de l'Alba nº22 i dos plantes de 
vinya a l'indret Moraguils propietat dels 
successors de Joan Molet; així com els bens 
del seu cunyat Joan Catà que són una casa a 
la Caldeta Baixa nº8 (conté afrontaments), 
una peça de terra de vinya al lloc "Les 
Barnedas" a Sant Cebrià de Vallalta (conté 
afrontaments) i altra peça de vinya al lloc 
"Torrent de Catà" de Canet (conté 
afrontaments). 

1.1.14 1890/XI/18 Pacífic Lloret i 
Vilanova, secretari 
del jutjat d'Arenys 
de Mar 

Certificat de la testamentaria i hereus per la 
mort de Joan Catà i Mauri de Canet de Mar. 
Anomena parentiu d'hereus. Signa 
Emmanuel de Prats i Pujals, jutge d'Arenys 
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de Mar. 

1.1.15 1891/V/05 Salvador Pastor i 
Gibert, notari 
d'Arenys de Mar 

Distribució de l’herència del difunt Joan Catà 
i Mauri i presa de possessió dels seus hereus: 
Maria Soler i Catà, Josep Soler i Catà, 
Carolina Soler i Catà, Concepció Soler i Catà, 
Francesc Soler i Catà, Gabriela Soler i Catà, 
Joan Soler i Catà, i Miquel Soler i Garriga, 
pare dels anteriors. Entre els bens destaca 
una casa a la Caldeta Baixa nº22 (conté 
afrontaments), parts d'una peça de terra en 
el lloc "Estiras" a Canet (descriu 
afrontaments), i una peça de terra a St. 
Cebrià. 
 
Testimonis: Josep Salvatella i Robert, rector 
de Canet; i Narcís Llovet i Ripoll, prevere de 
Canet.   

1.1.16 1891/VIII/11 i 
1891/VIII/15 

Miquel Riu i Pujol, 
vicari de St. Josep 
de Gracia; Magi 
Campmany, rector 
de St. Gervasi 

Atorgament de permís per batejar fet pel 
vicari de la parròquia de St. Josep de Gracia 
al rector de St. Gervasi de Cassoles, perquè 
bategi el fill de Francesc Soler i Catà i de 
Enriqueta Obiols i Baixeras. Continua amb 
l'anotació feta pel rector de St. Gervasi 
confirmant el bateig de Josep Carles Protasi, 
fill dels anteriors. Conté els segells 
parroquials de St. Josep de Gracia i de St. 
Gervasi, Protasi i Nostra Senyora de la 
Bonanova. 

1.1.17 1893/VI/22 Pau Civid de 
Albareda, notari 
d'Arenys 

Protocol·lització del testament que Miquel 
Soler i Garriga havia fet el 4 d'abril de 1888 
davant el rector de Canet, Josep Salvatella. 
Miquel Soler era vidu de Gabriela Catà i 
Mauri. Marmessors: Josep i Maria Soler i 
Catà. Consta que posseïa una casa al carrer 
de l'Alba  nº22 de Canet, dos plantes de 
vinyes al lloc Moraguils i els bens que foren 
del seu cunyat Joan Catà que era una casa a 
la Caldeta Baixa nº8 i una peça de terra a 
"Les Bernedes" a St. Cebrià (descriu 
afrontaments). 

1.1.18 1893/X/05 Daniel Carbonell i 
Jover, secretari 
municipal de Canet 

Certificat de la inscripció al registre civil de 
defuncions per l'òbit de Miquel Soler i 
Garriga, boter i vidu de Gabriela Catà i Mauri. 
Causa de la mort "derrame ceroso en el 
cerebro". Signa Joan Llauger i Andreu, jutge 
municipal de Canet.  
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Consta del segell del jutjat de pau de Canet 
de Mar. 

1.1.19 1893/X/28 Josep Soler i Catà Petició de Josep Soler i Catà, boter de Canet, 
per a fer relació i canvi de noms de les 
propietats que van ser del seu pare Miquel 
Soler i Garriga. Consta d'una casa a la Caldeta 
Baixa nº22, una casa al carrer de l'Alba nº8 i 
una peça de terra al lloc "Les Estires". 
Anomena afrontaments de les possessions. 

1.1.20 1893/XI/14 Pau Civid de 
Albareda, notari 
d'Arenys 

Inventari dels bens que li pertoquen a Josep 
Soler i Catà com a cohereu del seu difunt 
pare Miquel Soler i Garriga, boter de Canet 
de Mar. Consta de mobles i immobles, entre 
ells: una casa a la Caldeta Baixa nº22, una 
casa al carrer de l'Alba nº8 i una peça de 
terra de vinya al lloc "Les Estires" de Canet. 
Anomena afrontaments de les possessions. 
 
Testimonis: Miquel Vidal, Miquel Estanquero 
i Josep Maria Pastor i Torres. Tots d'Arenys de 
Mar. 

1.2.01 1894/X/31 Miquel Nugris, 
secretari de 
l'Ajuntament de St. 
Gervasi 

Autorització de permís d'obres a Gervasi 
Paulí per construir una estança al jardí de la 
casa nº57 del carrer Major de St. Gervasi 
amb un import de 7 ptes. i 50 cèntims. Signa 
Jordi Cuixart, alcalde de St. Gervasi. 

1.2.02 1901/XI/12 Josep de 
Requesens i 
Molins, notari 
d'Arenys de Mar 

Compravenda feta per Maria Soler i Catà, 
muller de Josep Goday i Manyà, mestre de 
cases, a favor de Josep Soler i Catà de la 
tercera part indivisa de les següents finques: 
una casa a la Caldeta Baixa o carretera nº22, 
una casa al carrer de l'Alba nº8, una peça de 
terra de vinya a l'indret "Les Estires" i una 
peça de terra de vinya "Les Bernades" de St. 
Cebrià. Anomena afrontaments de les 
propietats. El preu de la venta és de 500 pts. 
 
Testimonis: Jesús Salvador i Neart, i Ramón 
Coll i Gibert, veïns d'Arenys de Mar. 

1.2.03 1902/II/15 Jesús Calvo i 
Martinez, jutge 
municipal de St. 
Gervasi 

Certificat on s'especifica que en el llibre de 
defuncions de St. Gervasi a 10 de gener de 
1902 va morir Francesc Soler i Garriga, fill de 
Canet, de 66 anys, fuster i resident al nº57 
del carrer Major de St. Gervasi. Espòs de 
Dolors Serra i Comas, natural de Manresa. 
Causa de la mort: pleuropneumònia. 
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Testimonis: Joan Kayser Villa, natural de 
Mataró; Baldomero Comalat Casanovas, 
ebenista de Barcelona.   

1.2.04 1902/III/17 Josep Ferrer i 
Bernadas, notari de 
Barcelona 

Inventari dels bens que foren de Francesc 
Soler i Garriga, pres per la seva vídua Dolors 
Serra i Comas i els seus nebots Carolina i 
Francesc Soler i Catà. Posseïa una casa al 
carrer Bertran nº40 de St. Gervasi i una casa 
al carrer Major nº57 de St. Gervasi. Hi ha una 
relació de mobiliaris. Descriu afrontaments 
de les propietats. 
 
Testimonis: Antoni Creus i Busons, i Francesc 
Darnius i Tolrà, veïns de Barcelona. 

1.2.05 1902/V/12 Tresorer i 
interventor de la 
hisenda de 
Barcelona 

Carta de pagament de la hisenda municipal 
de Barcelona pels drets reals dels bens 
propietat de Dolors Serra, per un total de 48 
cèntims. 

1.2.06 1902/VI/22 Josep de 
Requesens i 
Molins, notari 
d'Arenys de Mar 

Testament de Josep Goday i Manyà, mestre 
de cases de Canet, espòs de Maria Soler i 
Catà, fill de Pau Goday i Xiqués i de Maria 
Manyà Castanyer. Marmessora: l'esposa. 
Llega les eines de paleta al seu nebot Josep 
Cabruja i Feliu. Les tres cases situades a 
Canet de Mar carrer de l'Alba nº1 bis, riera 
Buscarons s/n i Caldeta Baixa s/n a les seves 
nebodes Maria Xiques i Goday, Maria Porta i 
Goday de Bogunyà i Rita Porta i Goday. La 
casa del carrer Bonaire nº5 al seu nebot 
Josep Cabruja i Feliu. 
 
Testimonis: Josep Antoni Dotras Rocafort, i 
Joan Dotras Daniel, veïns d'Arenys de Mar. 

1.2.07 1902/VI/27 Martí Albarca i 
León, notari de 
Barcelona 

Transcripció del testament fet a 30 de 
desembre de 1894 davant el notari Agustí 
Muñoz i Verge, notari de Barcelona, per 
Francesc Soler i Garriga, veí de St. Gervasi de 
Cassoles habitant al carrer Major nº57. Casat 
amb Dolors Serra i Comas. Hereu: el seu 
nebot Francesc Soler i Catà. 
 
Testimonis: Vicens Peirats i Rosselló, i Emili 
Delmas i Querol, veïns de Barcelona. 

1.2.08 1902/VIII/16 Josep de 
Requesens i 

Testament de Carolina Soler i Catà, soltera i 
filla de Canet i veïna de St. Gervasi de 
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Molins, notari 
d'Arenys de Mar 

Cassoles, filla de Miquel Soler i Garriga i de 
Gabriela Catà i Mauri. Marmessors: Josep i 
Maria Soler i Catà, germans. Hereus: els seu 
germans Josep, Francesc, Joan, Maria, 
Concepció i Gabriela Soler i Catà. 
 
Testimonis: Benet Dotras i Cardona, i Ramón 
Teixonera i Roca, veïns d'Arenys de Mar. 

1.2.09 1903/IV/23 Josep de 
Requesens i 
Molins, notari 
d'Arenys de Mar 

Inventari dels bens que foren de Josep Goday 
i Manyà, pres per la seva esposa Maria Soler i 
Catà, consta: una casa a la riera Buscarons 
s/n, una casa al carrer Bonaire nº5, una casa 
al carrer Caldeta Baixa nº12, i 4/6 parts d'una 
casa al carrer de l'Alba nº1, una peça de terra 
de vinya al lloc Moraguils, una casa al carrer 
del Gram nº5, una casa al carrer Pinar o riera 
del Pinar nº33, drets de l'aigua del pou de la 
casa de la riera del Pinar. En totes les 
propietats descriu afrontaments. 
 
Testimonis: Segimon Català i Valls, i Benet 
Dotras i Cardona, veïns d'Arenys de Mar. 

1.2.10 1905/IX/04 Francesc Soler i 
Carolina Soler 

Suplica al registre de la propietat de 
Barcelona feta pels germans Francesc i 
Carolina Soler i Catà perquè s'inscrigui a nom 
seu els bens que van ser de Francesc Soler i 
Garriga, oncle seu. 

1.2.11 1907/X/25 Alejandro Solà i 
Vidal, notari de 
Calella 

Testament de Carolina Soler i Catà, soltera 
filla de Canet i veïna de Barcelona, filla de 
Miquel Soler i de Gabriela Catà. Marmessora: 
la seva germana Maria Soler i Catà. Llega a 
les seves germanes Maria, Concepció i 
Gabriela Soler i Catà els seus mobles i robes 
de la seva casa del carrer Major nº57 de St. 
Gervasi. Hereva: la seva germana Maria Soler 
i Catà. 
 
Testimonis: Francesc Serra i Guardis, i Antoni 
Estany i Pou, veïns de Barcelona. 

1.2.12 1910/X/22 Carles de 
Fontcoberta i de 
Dalmases, notari 
d'Arenys de Mar 

Inventari pres per Maria Soler i Catà, viuda 
de Canet de Mar, resident al carrer Abell Alt 
s/n, dels bens que van ser de la seva 
germana Carolina Soler i Catà, resident a 
Barcelona. Consta del mobiliari de la casa, i 
una casa situada al carrer Bertran de St. 
Gervasi nº40 (consta d'afrontaments). 
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Testimonis: Baldomer Sagrera i Casals, 
treballador; i Miquel Soulé i Prades, 
escrivent. Tots d'Arenys de Mar. 

1.2.13 1911/III/30 Carles de 
Fontcoberta i de 
Dalmases, notari 
d'Arenys de Mar 

Inventari pres per Josep Soler i Catà, boter de 
Canet, domiciliat al carrer Caldeta Baixa 
nº24, en nom propi i dels seus germans 
Francesc, Joan, Concepció i Gabriela Soler i 
Catà, dels bens que foren de la seva germana 
Maria Soler i Catà. Consta d'una peça de 
terra de vinya al lloc Moraguils de Canet, una 
casa al carrer del Gram nº5, una casa a la 
riera del Pinar nº33,el dret de l'aigua del pou 
d'aquesta última i una casa al carrer Bertran 
nº40 de St. Gervasi (Barcelona). Descriu 
afrontaments de les propietats. 
 
Testimonis: Baldomer Sagrera i Casals, 
treballador; i Miquel Soulé i Prades, 
escrivent. Tots d'Arenys de Mar. 

1.2.14 1911/V/31 Carles de 
Fontcoberta i de 
Dalmases, notari 
d'Arenys de Mar 

Poders atorgats pels germans: Josep Soler i 
Catà, boter de Canet, domiciliat al carrer 
Caldeta Baixa nº24; Joan Soler i Catà, boter 
domiciliat al carrer Caldeta Baixa nº24; 
Francesc Soler i Catà, fuster, veí de Barcelona 
carrer Major nº57 de St. Gervasi; Concepció 
Soler i Catà, muller de Claudi Obiols Biaxeras, 
fuster de Barcelona, domiciliada al carrer 
Aribau nº50 1r1ª; Gabriela Soler i Catà, 
muller de Joan Bruguera i Jubany, boter de 
Canet, domiciliats al carrer Abell Alt nº6; a 
favor de Joaquim Torra Sarrahima, 
procurador de tribunals de Sta. Coloma de 
Farners perquè administri la casa que els 
pertany del carrer Bertran nº40 de St. 
Gervasi (Barcelona). També atorga poders 
per representar-los judicialment a favor del 
citat Torra: a Jesús Salvador Ucart i Josep 
Pons i Burset, veïns d'Arenys; a Joaquim de 
Prats i Casas, i Joan Josep Yzquierdo Garcia, 
veïns de Barcelona; i a Antoni Benedicho 
Rodríguez, de Madrid. 
 
Testimonis: Baldomer Sagrera i Casals, 
treballador; i Miquel Soulé i Prades, 
escrivent. Tots d'Arenys de Mar. 
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1.2.15 1912/V/03 Josep Antoni Cerdà 
i Fàbregas, notari 
de Barcelona 

Debitori o préstec sol·licitat per Francesc 
Soler i Catà, fuster de St. Gervasi, resident al 
carrer Major nº57, per un valor de 2.500 
ptes. El prestador és Emili Puigvert i Sarró, 
litògraf, resident al carrer Floridablanca nº91 
entresol 2a. Amb un interes del 6% anual. 
Conté clàusules. Francesc Soler posa com a 
aval aquella casa que te al carrer Major nº57 
de St. Gervasi (descriu afrontaments). 
 
Testimonis: Pere Alegret i Soler, i Manel 
Reverter i Besulla. Tots de Barcelona 

1.2.16 1913/IX/06 Carles de 
Fontcoberta i de 
Dalmases, notari 
d'Arenys de Mar 

Testament de Josep Soler i Catà, boter de 
Canet, resident al carrer Caldeta Baixa nº20, 
fill de Miquel Soler i Gabriela Catà. 
Marmessora: Maria Pujades i Tarrats, muller. 
No té fills. Hereus: els seus germans 
Francesc, Joan, Concepció i Gabriela Soler i 
Catà. 
 
Testimonis: Felip Blanxart Campdepedros, 
treballador; i Lluís Pujals Tapias, escrivent. 
Tots dos veïns d'Arenys. 

1.3.01 1914/IV/24 Josep, Francesc, 
Concepció, 
Gabriela Soler i 
Catà 

Relació dels bens del difunt Joan Soler i Catà, 
mort a Canet el 27 d'octubre 1913, que els 
seus germans Josep, Francesc, Concepció i 
Gabriela Soler i Catà hereten i sol·liciten la 
inscripció a parts iguals al registre de la 
propietat. 
Consta que Concepció Soler i Catà era esposa 
de Claudi Obiols Baixeras, i que Gabriela ho 
era de Joan Bruguera i Jubany. 
La relació de bens que pertanyien al difunt 
Joan Soler era d'una cinquena part de: una 
peça de terra al lloc Moraguils de Canet, una 
casa al carrer del Gram nº5, una casa al 
carrer Riera del Pinar nº33, el dret de pou 
d'aquesta última i una casa a Barcelona al 
carrer Bertran nº40 de St. Gervasi. 
 
Consten les signatures del germans Soler i 
Catà. 

1.3.02 1915/XI/23 
 

Antoni Par i 
Tusquets, notari de 
Barcelona 

Inventari dels bens de Josep Soler i Catà, 
espòs de Maria Pujadas i Tarrats, residents a 
Canet a la Caldeta Baixa nº20. Compareixen 
també, Francesc Soler i Catà, fuster; 
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Concepció Soler i Catà, esposa de Claudi 
Obiols i Baixeras, fuster; Gabriela Soler i Catà, 
esposa de Joan Brugera i Jubany, treballador; 
Joan Alegret i Mora, comerciant de Canet; 
Joan Llauger i Andreu, advocat; aquests dos 
últims marmessors del difunt Josep Soler i 
Catà. 
 
Consta amb afrontaments: una casa a la 
Caldeta Baixa o carretera nº22, una casa al 
carrer de l'Alba nº8, una peça d'una vinya a 
"Les Estires" de Canet i una vinya a les 
Bernedas" de St. Cebrià. Una quarta part 
indivisa de una vinya al paratge Moraguils, 
una casa al carrer del Gram nº5, una casa al 
carrer Riera del Pinar nº33, el dret de pou 
d'aquesta última i una casa a Barcelona al 
carrer Bertran nº40 de St. Gervasi. 
 
Testimonis: Josep Miquel Roch, i Miquel 
Pérez i Urreo, tots de Barcelona. 

1.3.03 1915/XI/23 Antoni Par i 
Tusquets, notari de 
Barcelona 

Poders per administrar l’usdefruit dels bens 
del difunt Josep Soler i Catà atorgats per la 
seva viuda Maria Pujadas i Tarrats i les seves 
cunyades Concepció i Gabriela Soler i Catà a 
favor del cunyat i germà Francesc Soler i 
Catà, fuster de Barcelona. 
 
Testimonis: Josep Miquel Roch, i Josep 
Juanola i Pujol, tots de Barcelona. 

1.3.04 1919/IV/26 Francesc Espriu i 
Torras, notari de 
Barcelona 

"Carta de pago" o rebut per valor 2.500 ptes. 
que Emili Puigverd i Sarró, litògraf de 
Barcelona, signa a favor de Francesc Soler i 
Catà, fuster de St. Gervasi de Barcelona. El 
valor s'entrega mitjançant una casa que 
correspon al nº57 del carrer Major de St. 
Gervasi. 
 
Testimonis: Pere Alegret i Soler, i Manel 
Revert i Gasulla, tots de Barcelona. 

1.3.05 1920/VII/05 Frederic Grases i 
Vidal, secretari del 
jutjat de primera 
instancia de 
Barcelona 

Certificat de l'expedient d'hereus de 
Francesc Soler i Catà, mort sense testar, 
consta casat amb Enriqueta Obiols i Baixeras 
i deixa 5 fills: Dolors, Miquel, Gabriela, Pere i 
Jaume Soler i Obiols. Els bens s'han de 
repartir a parts iguals entre els fills hereus. 
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1.3.06 1920/VIII/12 Francesc Espriu i 
Torras, notari de 
Barcelona 

Inventari dels bens del difunt Francesc Soler i 
Catà, espòs d'Enriqueta Obiols i Baixeras, 
resident al carrer St. Gervasi nº57. Consten 
els fills: Dolors, esposa de Marià Oliver i 
Nadal; Miquel, fuster de Barcelona; Gabriela, 
soltera, que actuen en nom de la seva mare i 
dels dos altres germans Pere i Jaume Obiols. 
Els bens consten d'una casa al carrer St. 
Gervasi, abans Major, nº57; i una tercera 
part dels següents bens: una casa al carrer 
Caldeta Baixa o carretera nº22,  una casa al 
carrer de l'Alba nº8 amb hort al davant, una 
vinya al paratge "Les Estires" de Canet, una 
altra vinya al paratge les "Bernedas" de St. 
Cebrià. 8/60 parts dels bens següents: una 
vinya al paratge Moraguils de Canet, una 
casa al carrer del Gram nº5, una casa a la 
riera del Pinar nº33 i el dret del pou 
d'aquesta última. Consten els afrontaments. 
 
Testimonis: Pere Alegret i Soler, i Manel 
Revert i Gasulla, tots de Barcelona. 

1.3.07 1920/XII/09 Enric de Puig i 
Arola, jutge 
municipal de St. 
Gervasi 

Certificat on es transcriu que en els llibres 
del registre civil de St. Gervasi consta el 
naixement el dia 6 d'abril de 1899 d'un nen 
fill de Francesc Soler i Catà, natural de Canet 
i fuster, domiciliat al carrer Major nº57 de St. 
Gervasi, i que es fill també d'Enriqueta Obiols 
i Baixeras, se l'anomena amb els noms de 
Jaume Joan Gervasi.   

1.3.08 1922/X/27 Manuel Torres del 
Castillo, notari de 
Santa Cruz de la 
Palma. 

Manament o autorització per administrar 
tots el seus bens, feta per Jaume Soler 
Obiols, de 23 anys, solter i soldat del batalló 
de caçadors de la Palma, a favor de Salvador 
Busquets i Codina, propietari i veí de 
Barcelona. 
 
Testimonis: Josep Bayés i Gallerri, i Josep 
Besengué Domingo, tots dos de Santa Cruz 
de la Palma. 

1.3.09 1924/VII/6 Carles de 
Fontcuberta i de 
Dalmases, notari 
d'Arenys de Mar 

Edició d’inventari per regularitzar l’herència 
de Francesc Soler i Catà, realitzada pels seus 
fills: Dolors, Miquel, Gabriela, Pere i Jaume 
Soler i Obiols. Corresponen a parts indivises 
de bens que es van ometre en un inventari 
anterior. Són 1/5 dels bens següents: d'una 



Estudi, inventarització i digitalització de l’arxiu Bilbeny-Ramos de Canet de Mar Any 2020 

 

12 

 

peça de terra de vinya a l'indret Moraguils de 
Canet d'1 hac., una casa al carrer del Gram 
nº5, una casa a la riera del Pinar nº33 i el 
dret d'aigua de pou per aquesta última casa. 
 
Testimonis: Felip Blanchart Campsdepadrós, 
Cebrià  Blanchart Campsdepadrós, tots 
d'Arenys. 

1.3.10 1926/X/30 Carles de 
Fontcuberta i de 
Dalmases, notari 
d'Arenys de Mar 

Cancel·lació d'usdefruit. Segons testament 
de Josep Soler i Catà, deixa usufructuaria a la 
seva esposa Maria Pujadas i Tarrats, havent 
mort aquesta nebots i els cunyats anul·len 
l'usdefruit i es fan càrrec de l’herència. El 
hereus són: els germans Pere, Miquel, 
Jaume, Dolors i Gabriela Soler i Obiols; 
Maria, Gabriela i Joan Obiols i Soler; i Joan 
Bruguera i Jubany, vidu de Gabriela Soler i 
Catà. Consta que l’herència constava de: una 
casa a la Caldeta Baixa o carretera nº22, una 
casa al carrer de l'Alba nº8, una peça de terra 
vinya al paratge "Las Estiras". 
 
Testimonis: Felip Blanchart Campsdepadrós, 
Cebrià  Blanchart Campsdepadrós, tots 
d'Arenys. 

1.3.11 1928/I/25 Hermenegildo Vall, 
prevere i domer de 
la catedral de 
Barcelona 

Certificat on s'especifica que el dia 26 de 
gener 1896 es va batejar a la catedral a Pere, 
Francesc de Paula i Josep Soler i Obiols, fill 
de Francesc Soler fill de Canet i de Enriqueta 
Obiols de St. Gervasi. Consten nom i 
procedència dels avis. 
Conté segell de la catedral de Barcelona 

1.3.12 1. 1875/VI/20 
 

2. 1868/III/15 
 

3. 1890/XII/25 

1r. document: Joan 
Bordas, mestre de 
cases. 
 

2n. document: 
Jacint Comellas, 
pouater 
 

3r. document: 
Josep Antigó, 
lampista i llauner  

Plec amb la relació de tres rebuts 
corresponents a obres efectuades per ordre 
del difunt Francesc Soler, fuster, a la casa del 
carrer Major nº57 de St. Gervasi. Els rebuts 
corresponen a treballs de paleta, de pouater 
i de lampista per un valor total de 3.925 ptes. 
i 75 cèntims. 

Fons Família Jaumejoan 

2.01 1735/XII/26 Josep Ortega i 
Comes, notari de 
Valls 

Venta d'una peça de terra de 5 jornals, part 
vinyes i part oliveres a la vila de Vallmoll a 
l'indret "Els Clots", feta per Jaume Borràs, 
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pagès, i la seva esposa Maria Àngela Llorens, 
com a usufructuaria i propietària, a favor de 
Roch Bella, paraire de Valls. Pel preu de 75 
lliures. Consta també de drets d'aigua. 
També conté l'apoca de pagament. 
 
Testimonis: Joan Pau Lleonart, escrivent; i 
Josep Oliver, sombrerer, tots dos de Valls. 

2.02 1736/XII/08 Josep Ortega i 
Comes, notari de 
Valls 

Venda d'una peça de terra de 2 jornals 
situada a la vila de Vallmoll a l'indret "Els 
Clots", feta per Jaume Borràs, pagès, i la seva 
esposa Maria Àngela Llorens, com a 
usufructuaria i propietària, a favor de Roch 
Bella, paraire de Valls. Pel preu de 6 lliures. 
Conté afrontaments. 
També consta d'una àpoca 9 de juliol 1790, 
on Vicenç Moliner, procurador, confirma 
haver rebut 1 lliura i 1 sou pel dret de domini 
directe d'aquesta finca. 
 
Testimonis: Joan Pau Lleonart, escrivent; i 
Joan Baptista Casas, esparter, tots dos de 
Valls. 

2.03 1744/VI/14 Josep Ortega i 
Comes, notari de 
Valls 

Anul·lació de censal realitzat per la 
comunitat religiosa del convent de St. 
Francesc de Paula de la vila de Valls (consta 
relació de preveres) on reconeixen que han 
rebut 50 lliures pagades per Maria Bella 
Rebuster, viuda de Roch Bella de la vila de 
Valls, i en el seu nom Gabriel Bella. Queda 
anul·lat el censal amb pensió anual de 10 
sous cada any a 21 de setembre que els Bella 
pagaven al monestir. Consta l'origen i any de 
creació del censal. 
 
Testimonis: Geroni Blanch, i Pau Matheus, 
tots dos estudiants de Valls. 

2.04 1812/III/31 Francesc Voltes i 
Canals, notari de 
Valls 

Venda d'una peça de terra vinya amb oliveres 
i dos figueres, situada a la vila de Valls a 
l'indret "Palau de Reitg". Realitzada per Joan 
Saumell, pagès de Valls, a favor dels 
conjugues Francesc Jaumejoan, forner, i 
Magina Jaumejoan i Desveny, veïns de Valls. 
Preu de la venta: 30 lliures i 15 sous. 
Consten els afrontaments. 
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Testimonis: Ramón  Mele, "causidich"; Antón 
Ferran, pintor. Ambdós veïns de Valls. 

2.05 1836/V/21 Josep Marrugat i 
Ferran, notari de 
Valls 

Venda de diverses peces de terra: una de 5 
jornals amb oliveres i garrofers a la vila de 
Vallmoll a l'indret "Els Clots", i una altra de 2 
jornals amb oliveres en els mateix indret. 
Ambdues propietats estan sota domini 
directe de la comtessa de Peralada i Savellà. 
Realitzada per Maria Bella i Mallorquí, viuda 
de Francesc Bella i Gallisa, boter, i el seu fill 
Joan Bella i Mallorquí, perxer, tots dos de 
Valls, a favor de Ramón Barbat, moliner, i 
Audal Jaumejoan i Desvens, teixidor, tots dos 
de Valls. Preu de la venda: 200 lliures. 
Consta l'àpoca d'aprovació de venta per 
senyoriu directe realitza per Antoni Maria 
Rocaberti i de Dameto, procurador de la 
comtessa de Peralada, marquesa d'Anglesola 
i baronessa de Vallmoll, on reconeix que 
Ramón Barbat i i Audal Jaumejoan han pagat 
la quantitat de 30 lliures. Signat a Peralada a 
2 de març de 1841. 
 
Testimonis Pau Fores i Segur, mestre de 
cases; i Pau Vidal, espardenyer, 

2.06 1848/IX/03 Francesc Clanxet i 
Sanmiquel, notari 
de Valls 

Capítols matrimonials entre Francesc 
Jaumejoan, fadrí cirurgià i fill d'Audal 
Jaumejoan, forner, i de Rosa Domingo, 
conjugues de Valls, amb Marcela Roca, 
soltera i filla de Pau Roca, hisendat, i de 
Teresa Miracle, conjugues també de Valls. 
Entre els pactes consta: que Audal 
Jaumejoan farà hereu dels seus bens al seu 
fill i en cas de no poder ser se li entregaran 
200 lliures; Pau Roca entregarà a la seva filla 
800 lliures, mobiliari i robes. 
 
Testimonis: Josep Dasca, escrivent; Josep 
Roca, blanquer, tots dos veïns de Valls. 

2.07 1848/XI/10 Ignasi de Rodón, 
notari de Valls 

Certificació conforme que en els llibre de 
protocols notarials de Ignasi de Rodón consta 
àpoca signada per Francesc Vives, blanquer, i 
Carme Jaumejoan, conjugues, a favor 
d'Audal Jaumejoan, forner, sogre i pare 
respectivament, per un valor de 200 lliures, 
que eren part dels seus capítols 
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matrimonials. 
 
Testimonis: Francesc Fraga, i Joan Caixal. 

2.08 1858/X/01 Ramón Grau i 
Prats, notari de 
Valls 

Cancel·lació de debitori o de deute realitzat 
per Francesc Tomás i Dasca, fabricant de 
Valls, on reconeix que Francesc Jaumejoan i 
Domingo, cirurgia, li ha retornat la quantitat 
de 8.849 reals de velló i 15 cèntims. 
 
Testimonis: Martí Brianso, fabricant de 
paper; i Joan Compte, fuster, tots dos de 
Valls 

2.09 1860/X/10 Josep Gay i Torner, 
notari de Valls 

Carta de pagament o avançament 
d’herència, efectuada per Audal Jaumejoan, 
forner de Valls, a favor del seu fill Audal 
Jaumejoan i Domingo, forner, com a drets de 
llegítima paterna i materna per un total de 
200 lliures. 
 
 
Testimonis: Josep Bonat, i Salvador Solà, 
sabaters de Valls. 
 
Cosit al document consta el rebut del registre 
d'hipoteques de Valls, que correspon al salari 
del notari. 

2.10 1866/XI/03 Ramón Grau i 
Prats, notari de 
Valls 

Divisió de bens entre Audal Jaumejoan i 
Desvens, forner, i Pau Barbat, moliner, tots 
dos de Valls. Consta que és la divisió 
d’aquelles peces de terra que Ramón Barbat i 
Audal Jaumejoan van adquirir a la família 
Bella a l'indret "Els Clots" actualment 
anomenat "La Plana" de la vila de Vallmoll. 
Queden ambdues peces dividides a meitats 
per a cada una de les propietats. 
 
Testimonis: Josep Domènech, propietari, i 
Ignasi Rodón, cafeter. Ambdós de Valls. 

2.11 1874/XII/31 Francesc Sarri i 
Oller, notari de 
Valls 

Relació de bens o inventari efectuat per 
Francesc Jaumejoan i Domingo, metge 
cirurgia de 55 anys, dels bens que foren del 
seu pare el difunt Audal Jaumejoan i 
Desvens. Consta d'una peça de terra de vinya 
en el terme de Valls partida de 
"Palaudereitg" de 2 jornals i mig (consta 
afrontaments). Té un valor de 500 ptes. 
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Testimonis: Albert Garcia i Ramón, 
procurador; i Manuel Bella i Pallàs, 
propietari, tots dos veïns de Valls. 

2.12 1877/V/24 Francesc Sarri i 
Oller, notari de 
Valls 

Adició de bens a la relació de bens o 
inventari (Doc. 2.11) efectuat per Francesc 
Jaumejoan i Domingo, metge cirurgia, dels 
bens que foren del seu pare el difunt Audal 
Jaumejoan i Desvens. S'afegeix una peça de 
terra de vinya i oliveres en el terme de 
Vallmoll, partida "Clots", avui "Clots de las 
Esplanas", de 2 jornals (conté afrontaments), 
de valor 2.070 ptes. 
 
Testimonis: Manuel Bella i Pallas, Daniel 
Valldurera i Roig, tots dos veïns de Valls. 

2.13 1886/IX/11 Alejandro Quiroga i 
Garcia, tinent 
coronel del batalló 
de reserva de 
Tarragona 

Llicencia per passar a la reserva, signada pel 
tinent coronel de la reserva de Tarragona en 
nom de Fernando Primo de Rivera y 
Sobremonte, director general d’infanteria, a 
favor de Moisès Jaumejoan i Roca, per haver 
complert el temps de servei militar a la 
segona companyia d'aquest batalló. 
Conté certificat de transcripció de 
l'expedient acadèmic al servei de l'exèrcit del 
propi Moisès Jaumejoan i Roca: edat 
allistament, dades físiques, etc. Inici de lleva 
1878, i finalitza 1886. 

2.14 1914/VII/09 Antonio Muñoz, 
advocat i notari de 
La Havana 

Atorgament de poders fets per Francesc Fatx 
(Faig) i Font, solter i comerciant resident a La 
Havana, a favor de la seva germana Josefa 
Fatx i Font, viuda i resident a Canet, perquè 
pugui vendre la casa del carrer de l’Església 
nº28 de Canet de Mar. 
Conté cosit un rebut del sou del notari (5 
ptes.) 
 
Testimonis: Josep Vilela Mayobre, i Pau 
Piedra i Diaz, veïns de L'Havana. 

2.15 1915/III/08 Julio Cardenal i 
Navarro, notari 
d'Arenys de Mar 

Compravenda realitzada per Josefa Fatx o 
Faig i Font, viuda resident a Barcelona, en 
nom propi i del seu germà Francesc Fatx i 
Font a favor de Moisès Jaumejoan i Roca, 
metge, i la seva esposa Dolors Segura i 
Castellví, residents a Canet al carrer Abell 
Baix, de tota aquella casa situada al carrer 
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Església de Canet, abans nº28 i avui 26 
(conté afrontaments). Preu compravenda: 
2.500 ptes. 
 
Testimonis: Salvador Torras i Cortes, 
comerciant de Barcelona i Fidel Sans i Mora, 
escrivent d'Arenys. 

2.16 1915/IV/16 Julio Cardenal i 
Navarro, notari 
d'Arenys de Mar 

Petició traslladada per Moisès Jaumejoan i 
Roca al registrador de la propietat d'Arenys 
de Mar, on consta que ha adquirit una casa al 
carrer de l’Església nº 26 de Canet de Mar, i 
suplica que s’anul·li l'usdefruit que tenia 
sobre aquesta casa en Llorenç Faitj i Rabasó, 
mort a Barcelona al 1906. 
Hi consten els afrontaments. 

2.17 1923/X/17 Julio Cardenal i 
Navarro, notari 
d'Arenys de Mar 

Creació de préstec hipotecari, peticionat per 
Moisès Jaumejoan i Roca, metge, i la seva 
esposa Dolors Segura i Castellví, residents a 
Canet, per un valor de 10.000 ptes. i un 
interès del 6% anual. Els prestadors són: 
Anna Pellicer i Cañellas i el seu espòs Ramón 
Serrat i Matabosch, veterinari, veïns d'Arenys 
de Mar. El matrimoni Jaumejoan Segura 
avalen amb una casa que posseeixen a Canet 
de Mar al carrer de l’Església nº26. 
Hi consten els afrontaments. 
 
Testimonis: Josep Cadellans i Miró, i Lluís de 
Ramís i Biosca, tots dos d'Arenys de Mar. 

2.18 1923/X/17 Julio Cardenal i 
Navarro, notari 
d'Arenys de Mar 

Còpia simple del document notarial anterior, 
el nº 2.17. 

2.19 1928/X/15 Jesús Solís de 
Encénarro, notari 
d'Arenys de Mar 

Cancel·lació d'hipoteca. Anna Pellicer i 
Cañellas i el seu espòs Ramón Serrat i 
Matabosch, veterinari, ambdós d'Arenys de 
Mar, reconeixen que Moisès Jaumejoan i 
Roca i la seva esposa Dolors Segura i Castellví 
han abonat la quantitat de 10.000 ptes. i 
l’interès del 6% anual equivalent a 1.000 
ptes. segons hipoteca realitzada el 17 
d'octubre de 1923. Amb la cancel·lació 
també desapareix l'aval presentat pels 
Jaumejoan-Segura d'una casa al carrer de 
l’Església nº26 de Canet de Mar. 
 
Testimonis: Joan Badia i Joseph, Josep 
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Cadellans i Miró, ambdós d'Arenys de Mar. 

2.20 1948/XII/16 Josep Planet i 
Travesa, alcalde de 
Canet; i Ramón 
Pérez Batlle, 
secretari 

Certificat on consta que una finca fins 
aleshores rústica en el paratge Clausell de 
Canet de Mar 241,87 m2 es vol segregar de 
l'actual parcel·la nº8 del polígon 6 inscrit 
actualment Maria Montserrat Serra 
Barrecheguren. Consta que el certificat fou 
peticionat per Rosa Jaumejoan de Soler. 

2.21 Sense Data Julio Cardenal i 
Navarro, notari 
d'Arenys de Mar 

Esborrany corresponent al document 2.15 on 
Josefa Faitx i Font venen a  Moisès 
Jaumejoan i a  Dolors Segura una casa a 
Canet al carrer de l’Església nº26. Conté 
afrontaments i relació històrica de 
propietaris. 
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