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ARXIU FAMÍLIA ROMAGOSA 

Fons Concepció Puxan Romagosa 

Subfons Documental 

Nº Document Data Notari/Escriba Regest 

1.1.01 1892/XII/21 Gabriel Claret i 

Dalmau, professor 

mercantil 

Certificat emès per Gabriel Claret i Dalmau, 

"bachiller en cortés", perit, professor 

mercantil, excatedràtic i exvocal de la Junta 

Provincial de Instrucció Pública; on confirma 

que Jaume Romagosa i Duran va estudiar a la 

seva acadèmia les assignatures de càlcul 

mercantil i "teneduria de libros". Per tant 

obtingué el títol de "tenedor de libros" "al que 

se le considera con aptitud para el desempeño 

de la contabilidad en una casa de comercio, 

sociedad mercantil o dependencias del 

municipio”. 

Conté el segell de l’acadèmia. 

1.1.02 1896/XI/23 Josep Gómez del 

Castillo, secretari 

municipal de 

Barcelona 

Rebut en que es notifica que Jaume 

Romagosa Duran resident al carrer del Carme 

nº 98 secció Universitat de Barcelona, 

s’hauria de presentar per al reemplaçament de 

l'exercit el dia 29 de novembre a les 8h del 

matí al quarter ubicat al carrer Roger de 

Llúria. 

1.1.03 1896/X/10 Enrique Prunyco i 

el Coronel Artuga 

Certificat del tinent coronel, cap de la caixa 

de reclutes de Barcelona, on certifica que 

Jaume Romagosa Duran va pagar 1.500 ptes. 

i que per tant queda redimit del seu servei 

militar. 

1.1.04 1910/IV/11 Josep Jiménez, cap 

del dipòsit militar 

Llicencia de reclutament emès pel capità 

general de la IV regió militar i en nom seu el 

coronel de la caixa de reclutament i reserva 

Josep Sánchez Rabaca, on certifiquen que 

Jaume Romagosa i Duran, nascut el 22 de 

novembre 1877 d'ofici dependent passa al 

reemplaçament per haver-lo redimit en 

metàl·lic. 

Signa també el cap del dipòsit Josep Jiménez. 

1.1.05 1931/VI/6 Francesc Espriu i 

Torras 

Inventari dels bens del difunt Domingo Bosch 

i Perejil, que morí a Barcelona el 7 de març 

de 1931 i que havia fet testament davant el 

mateix notari el dia 16 de desembre de 1929. 

Realitzen l'inventari fills del finat: Domingo 

Bosch Ruiz, comerciant; Maria Bosch Ruiz, 

esposa de Jaume Romagosa i Duran; i 

Concepció Bosch Ruiz, esposa de Josep 
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Forés Palaudarias. 

L'inventari consta: d'una casa al carrer 

Diputació nº 39 de Barcelona, composta de 

baixos, entresol i cinc pisos (Conté descripció 

i afrontaments); una altra casa al carrer 

Diputació 41, composta per baixos, entresol i 

cinc pisos (conté descripció i afrontaments); 

un magatzem de planta baixa situat a la part 

interior de l'illa formada pels carrers 

Diputació, Entença, Consell de Cent i 

Rocafort. Descriu perquè les propietats 

pertanyien al difunt. 

 

Conté la repartició dels bens entre els fills. 

També conté els rebuts de l'Ajuntament de 

Barcelona conformen es va pagar la 

plusvàlua. 

1.1.06 1932/VII/1 Julio Cardenal i 

Navarro, notari de 

Calella 

Compravenda realitzada per Caterina Mora i 

Roig, esposa de Josep Vilà i Modolell, fuster 

de Canet, a favor de Jaume Romagosa i 

Duran, fabricant de Barcelona, de 4 accions 

del "Casino Canetense" equivalents a una 

460/2930 parts i 460 parts que repercutien 

sobre una casa destinada a casino i teatre 

composta de dos cossos i una planta pis 

situada al carrer Ample nº29 (abans 23 i 

antigament 16 i 17) de Canet de Mar. Així 

mateix com d'un tros de terreny/hort contigua 

a l'anterior (conegut a posteriori com a Saló 

Rosa) amb accés pel carrer Castanyer. 

Conté afrontaments i descripció de pertinença 

a la venedora. 

El preu de la venda es de 700 ptes. 

1.1.07 1936/IX/03 Joaquim Mas i 

Tasi, notari 

Certificat en el que es confirma que la 

fotografia que conté el document correspon a 

Maria del Carme Bosch i Ruiz, natural de 

Pinar del Rio (Cuba), filla de Domingo Bosch 

Perejil i de Micaela Ruiz, i per tant és 

ciutadana cubana i que no cobra cap 

prestació. Conté segell notarial, signatura de 

Maria Bosch i una fotografia d'ella 

1.1.08 1940/VI/14 Desconegut Carnet de la Companyia del Ferrocarril 

Madrid-Zaragoza-Alacant a nom de Jaume 

Romagosa i Duran, resident al carrer Bruc 

nº124 de Barcelona. Té validesa per un any. 

 

Conté la fotografia de Jaume Romagosa. 

1.1.09 1946/II/27 Raimundo 

Noguera Guzmán, 

notari de 

Barcelona 

Testament de Maria del Carme Bosch Ruiz, 

de 57 anys, resident al carrer Bruc nº124 de 

Barcelona, natural de Pinar del Rio (Cuba), 

filla de Domingo Bosch Perejil i de Micaela 
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Ruiz, casada amb Jaume Romagosa Duran, 

del qual té 5 fills: Maria Clara, Jaume, 

Carme, Joaquima i Concepció. Usufructuari 

el marit. Els bens mobles als fills solters. 

 A Maria Clara 5 accions de l'empresa 

Materiales Hidráulicos Griffi S.A. I 100 

accions de l’empresa Jaume Romagosa. 

 A Jaume 134 accions de l'empresa 

Jaume Romagosa. 

 A Carme la casa nº13 del carrer Xaró 

Baix de Canet de Mar, les quatre cases 

14, 16, 18, 20 del carrer General Mola, 

Angel Guimerà i una porció de 

terreny/hort en el mateix carrer. 

 A Joaquima la casa nº39 del carrer 

Diputació de Barcelona i el magatzem 

intern de l’illa. 

 A Concepció la casa nº41 del carrer. 

Diputació de Barcelona. 

 

Marmessors: Adolf Romagosa Duran, Jaume 

Puxan Llibre, i Francesc Riera Cabrafiga. 

1.1.10 1946/II/27 Raimundo 

Noguera Guzmán, 

notari de 

Barcelona 

Testament de Jaume Romagosa Duran de 67 

anys, comerciant, veí de Barcelona carrer 

Bruc nº124, fill de Joaquim i Agustina, casat 

amb Maria del Carme Bosch Ruiz, de la qual 

té els següents fills Maria Clara, Jaume, 

Carme, Joaquima i Concepció. Usufructuaria 

l'esposa. 

Deixa als fills solters l'aixovar. 

A Maria Clara la casa del carrer Ramon Albó 

nº14. La casa n16 en construcció del mateix 

carrer i un solar al carrer Acàcies n29 i 31 de 

Barcelona, i 80 accions de la companyia J. 

Romagosa 

A Jaume 380.000 ptes. de l'empresa J. 

Romagosa i les 4 accions del Casino 

Canetense. 

A Carme 170.000 ptes. en accions de l'empres 

J. Romagosa i 40 accions de la mateixa, i 16 

accions de la sèrie A de l'empresa Materiales 

Hidráulicos Griffi i 72 accions de la sèrie B,C 

i D de la mateixa companyia. 

A Joaquima 70 accions comanditaries de 

l'empresa J. Romagosa. 

A Concepció 70 accions comanditaries de 

l'empresa J. Romagosa. 

 

Marmessors: Adolf Romagosa Duran, Jaume 

Puxan Llibre, i Francesc Cabrafiga. 

1.1.11 1947/II/06 Cesareo Rodríguez Certificat de defunció de Jaume Romagosa 
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Aguilera, jutge 

municipal del 

jutjat nº2 de 

Barcelona 

Duran, de 69 anys, fill de Joaquim i Agustina, 

casat amb Maria del Carme Bosch Ruiz, de la 

qual té els següents fills Maria Clara, Jaume, 

Carme, Joaquima i Concepció. Morí el 22 de 

gener de 1947. 

1.1.12 1947/VII/03 

 

Raimundo 

Noguera Guzmán, 

notari de 

Barcelona 

Inventari i repartiment de bens del difunt 

Jaume Romagosa Duran, finat a Barcelona el 

22 de gener de 1947, casat amb Maria del 

Carme Bosch Ruiz, fills Maria Clara, Jaume, 

Carme, Joaquima i Concepció. 

Testar davant el mateix notari 27 de febrer de 

1946. Usufructuaria l'esposa. 

Conté l'aixovar del testador 560.000 ptes. de 

capital de la Societat J. Romagosa, 28.800 

ptes. a l'empresa Materiales Hidraulicos 

Griffi SA i 259.200 ptes. amb altres accions 

de la mateixa empresa i 240.000 ptes. en 

accions no cotitzades en borsa de l'empresa 

Societat J. Romagosa. 4 accions del Casino 

Canetense, que contenia el teatre i l'hort 

edificat del darrere. 

La propietat d'una casa al barri de Sant 

Andreu del Palomar de Barcelona carrer 

Ramon Albó nº14. 

Conté afrontaments i repartiment de les 

propietats entre els fills. 

També conté rebuts de pagaments i 

plusvàlues. 

1.1.13 1949/II/09 Raimundo 

Noguera Guzmán, 

notari de 

Barcelona 

Inventari dels bens de la difunta Maria del 

Carme Bosch Ruiz, finada a Barcelona el 26 

d'agost de 1948, viuda de Jaume Romagosa 

Duran. Deixa 5 fills: Maria Clara, Jaume, 

Carme, Joaquima i Concepció. 

Va testar davant el mateix notari el 27 de 

febrer de 1946. 

L'inventari consta de 4.800 ptes. de l'empresa 

Materiales Hidráulicos Griffi, 234.000 ptes. 

en accions de la Societat J. Romagosa, una 

casa de planta baixa i pis al carrer General 

Mola de Canet de Mar (abans Angel 

Guimerà) nº14, una altra casa amb al mateix 

carrer amb el nº16, i una porció de terra 

ambdues cases en el mateix carrer amb el 

número 18 i 20, una casa al carrer Xaró Baix 

amb planta baixa i pis al nº 11 i nº11 Bis de 

Canet de Mar, una casa al carrer Diputació 

nº39 de planta baixa, entresol i 5 plantes de 

pis, un magatzem en interior de illa entre els 

carrers Diputació, Entença, Consell de Cent i 

Rocafort, i una casa al carrer Diputació n41, 

composta de planta baixa, entresol i 5 plantes 
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pis. 

Conté repartiment entre els fills i explicacions 

de perquè li pertanyien. 

 

A la part posterior conté notes de rebuts de 

pagaments de repartició d’herència efectuats 

pel notari. 

1.1.14 1950/IV/28 Jaume Romagosa 

Bosch 

Carta de Jaume Romagosa Bosch dirigida al 

cap de la secció de declaracions de renta de la 

província de Barcelona en la que suplica que 

no havent pogut la declaració de la seva 

difunta mare li sigui acceptada una prorroga i 

la documentació referent a la seva mare que 

adjuntava al document. 

1.1.15 1950/XII/27 Eduardo Alonso 

San Román 

Certificat d’extracte de acte de defunció de 

Jaume Romagosa Duran, de 69 anys, casat 

amb Maria del Carme Bosch Ruiz amb qui 

tingué 5 fills Maria Clara, Jaume, Carme, 

Joaquima i Concepció. Morí el 22 de gener 

de 1947. 

1.1.16 1953/VI/12 José del Castillo Pàgina del periòdic "El Noticiero Universal" 

on José del Castillo publica un article que fa 

referencia el banquet en homenatge a Josep 

Martorell i Masdeu i a Ignasi Casals i Alegre, 

celebrat a l'hotel Mundial Palace al 1916 on 

hi participaren gran nombre dels seus 

deixebles entre ells Jaume Romagosa Duran. 

L'any 1953 se’ls atorga nomenclatura de 

carrers en honor seu. 

L'article consta d'una imatge de la celebració 

de 1916 (que també existeix al Subfons 

Fotogràfic d'aquest fons amb número 1.2.09). 

Subfons Fotogràfic 

1.2.01 Sense Data J.E. Puig Fotografia realitzada per J. E. Puig del carrer 

Escudellers nº89 de Barcelona. 

D'esquerra a dreta: Maria del Carme Bosch 

Ruiz, Clara Pujades Llibre, Domingo Bosch 

Perejil, Domingo Bosch Ruiz, i Concepció 

Bosch Ruiz. 

 

Nota: l'esposa era la segona muller de 

Domingo Bosch Perejil, els fills eren del 

primer matrimoni amb Micaela Ruiz 

Betancourt. 

1.2.02 1897/I/24 Rogelio López, 

fotògraf al carrer 

Pelai nº2 de 

Barcelona 

Fotografia de Jaume Romagosa Duran. 

1.2.03 1899/II/08 Rogelio López, 

fotògraf al carrer 

Fotografia. Fila superior d'esquerra a dreta: 

Felicitas Duran Mirallas, i Joaquim 
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Pelai nº2 de 

Barcelona 

Romagosa Farreras. Fila inferior d'esquerra a 

dreta : Adolf Romagosa Duran, Concepció 

Romagosa Duran, i Jaume Romagosa Duran. 

1.2.04 Sense Data Fotografia 

Lumière, ronda 

Sant Pau nº61 de 

Barcelona 

Fotografia de Domingo Bosch Perejil. 

1.2.05 Sense Data Unión Postal 

Universal 

Fotografia de, possiblement, Aureli Llibre 

Pujades o Adolf Romagosa Duran. 

1.2.06 Sense Data Fotografia Renom, 

Barcelona 

Fotografia de Maria del Carme Bosch Ruiz i 

de Jaume Romagosa Duran. 

1.2.07 Sense Data Ángel López, 

Foto-estudio 

Lumière, ronda 

Sant Pau nº61 de 

Barcelona 

Fotografia de la família Bosch Ruiz. Fila 

superior dempeus, d'esquerra a dreta: Jaume 

Romagosa Duran, Concepció Bosch Ruiz, 

Josep Forés Palaudarias, Domingo Bosch 

Ruiz. Fila inferior d'esquerra a dreta: Clara 

Pujades Llibre, Maria Clara Romagosa 

Bosch, Carme Romagosa Bosch, Maria del 

Carme Bosch Ruiz, Joaquima Romagosa 

Bosch, Concepció Romagosa Bosch, Jaume 

Romagosa Bosch, Domingo Bosch Perejil. 

1.2.08 1943/X/20 Foto Mateo Fotografia dels germans Romagosa Bosch. 

D'esquerra a dreta: Joaquima Romagosa 

Bosch, Maria Clara Romagosa Bosch, Jaume  

Romagosa Bosch, Carme Romagosa Bosch, i 

Concepció Romagosa Bosch. 

1.2.09 1916/III/16 Desconegut Fotografia del banquet en homenatge a Josep 

Martorell en motiu de la seva jubilació ofert 

pels seus deixebles i exalumnes a l'hotel 

Mundial Palace (es relaciona amb el 

document 1.1.16). 

S'identifica a la taula del mig el cinquè del 

costat esquerra començant per la part del fons 

a Jaume Romagosa Duran. 

Fons Jaume Romagosa Rocamora 

Subfons Escriptures 

2.1.01 Sense Data Desconegut Carpeta per contenir plecs de documents 

notarials relatius a l'empresa Romagosa. 

Conté inventari a la part posterior de la 

portada, dates dels diversos documents que 

contenia en un origen. 

*Es detecta que no han perdurat la totalitat 

dels documents esmenats. 

 

L'inventari es troba dividit en quatre grups: 

1r. escriptures de constitució i modificació de 

l'empresa Romagosa des del 1908 a 1930; 2n. 

adquisició de propietats i bens immobles des 

del 1917 al 1922; 3r. poders d'accionistes de 
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l'empresa Romagosa 1919 al 1923; 4t. 

anotacions illegibles a llapis. 

2.1.02 1883/IX/21 Ignasi Gallisà i 

Reynes, notari de 

Barcelona 

Inventari dels bens d'Antoni Marsa i Amigó, 

veí de Sarrià, finat el 21 d'agost de 1883. Pres 

pels marmessors: Domingo Marsa i 

Campreciós; i Rosa Pelegri i Simó. 

Conté una descripció i inventari de: una casa 

situada al carrer Sant Josep de Sarrià nº8 

(antigament 18); una altra casa de dos cossos 

també a Sarrià, al districte de Pedralbes al 

carrer de la Salut; un 1/4 de ploma d'aigua 

provinent de la mina anomenada Sant Lluís, 

que s'origina a la parròquia de Sant Vicens de 

Sarrià; un nínxol al cementeri de Sarrià 

nº185; l’usdefruit per 80 anys d'una finca 

agrícola de vinyes i arbres fruiters a l'indret 

Torre de Santa Catalina, al terme de Sant 

Vicens de Sarrià; un deute de 1.000 ptes. amb 

la Caixa de Monte Pío de San Pedro de la vila 

de Sarrià. 

 

Testimonis: Juan Gurgi i Civil, comerciant; 

Ramón Fernández de la Cuesta i Lladós, 

estudiant de Sarrià. 

2.1.03 1908/IV/22 Josep Torelló i 

Catarineu, notari 

de Barcelona 

Constitució de la societat mercantil 

comenditaria. La constitueixen: Josep 

Bernadell i Piguillem, comerciant de 

Barcelona; Jaume Romagosa i Durán, 

comerciant de Barcelona; Jaume Puxan i 

Carbó, propietari de Canet; Joan Llauger i 

Andreu, advocat de Canet; Antoni Cabané i 

Manció, propietari de Canet; Jaume Viñes i 

Pera, comerciant de Canet; Julià Viñes i Pons, 

comerciant de Barcelona; Julià Viñes actua en 

nom de la Sociedad Viñes i Sanglas. 

 

Conté pactes de fundació de societat. 

 

Conté relació de les aportacions dels 

fundadors. El capital inicial es de 175.000 

ptes. 

 

Conté rebuts de 8 i 9 de maig 1908 d'haver 

pagat els impostos d'hisenda. 

 

Testimonis: Enric Bofill i Oliver; Francesc 

Gracia i Endia, ambdós veïns de Barcelona. 

2.1.04 1914/IX/12 Josep Torelló i 

Catarineu, notari 

de Barcelona 

Modificació de la Societat "Bernadell i 

Romagosa, Sociedad en Comandita" a la 

nova nomenclatura de "J. Romagosa, 

Sociedad en Comandita". Actuen Jaume 
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Romagosa i Durán, Jaume Puxan i Carbó, 

propietari de Canet, Joan Llauger i Andreu, 

advocat de Canet; Antoni Cabané i Manció, 

propietari de Canet; Jaume Viñes i Pera, 

comerciant de Canet; Josep Nicolau i Turró, 

comerciant  de Barcelona i apoderat de la 

societat "Viñes i Sanglas", i Pau Gabardos i 

Gatell, comerciant de Barcelona, com a 

representant de  Josep Bernadell i Piguillem. 

S'adjunta la transcripció de l'acte notarial de 

representació dels dos últims. 

 

Consta que Josep Bernadell es separa de la 

societat "Bernadell i Romagosa, Sociedad en 

Comandita" percebent a canvi 12.500 ptes. 

que era el capital aportat per ell. A 

conseqüència d'aquesta separació es modifica 

la nomenclatura de la societat, essent a partir 

d'ara: "J. Romagosa, Sociedad en Comandita" 

Conté aportacions de cada soci. El capital 

s'estima en 215.000 ptes. 

 

Testimonis: Pedro Puig-Pey i Pera; Enric 

Bofill i Oliver, ambdós veïns de Barcelona 

 

Conté dos rebuts del 13 i 23 d'octubre de 

1914 conforme es va pagar a Hisenda la taxa 

de dissolució de Josep Bernadell i les taxes de 

nova constitució de "J. Romagosa". 

2.1.05 1918/IX/14 Carlos de 

Fontcuberta i de 

Dalmases, notari 

d'Arenys de Mar 

Compravenda d'una casa realitzada per 

Francesc Boher i Pla, i Francesc Boher i 

Roig, teixidor, pare i fill, a favor de l'empresa 

J. Romagosa Sociedad Comandita i en 

representació seva Jaume Romagosa Durán, 

industrial de Barcelona. La compra correspon 

a una casa d'un cos i hort a l'altre costat de la 

carretera al carrer Vall nº26 (antic nº24), 

s'esmenen els afrontaments. Consta que a 

ponent llinda amb la pròpia empresa J. 

Romagosa. El preu de la venda és de 5.250 

ptes. 

 

Testimonis: Felip Blanchart i Campdepedrós, 

empleat; Cebrià Blanchart i Campdepedrós, 

quadrador, ambdós d'Arenys de Mar. 

 

A part conté un plec del jutjat de primera 

instancia d'Arenys de Mar realitzat pel jutge 

Lluís Díaz i Rodríguez. Consta que Joana i 

Joan Pubill i Ferrer, havien venut la casa en 

qüestió a Francesc Pla i Ferrer. A posteriori 
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els germans Pubill van peticionar l’anul·lació 

de la venta, el jutge falla declarant nul·la la 

compravenda inicial del 15 d'agost de 1855, 

condemnant a Francesc Pla a pagar a 

cadascun d'ells 1/5 part del valor de la finca, 

corresponent a 90 ptes. Després Francesc 

Boher i Roig, descendent de Pla, intenta 

inscriure en el registre de la propietat la finca 

en nom seu i el jutjat li embarga els bens. 

Finalment, el 26 d'agost de 1918, havent 

pagat per la retirada de l'embarg, el jutjat 

dona a Francesc Boher i Pla i a Francesc 

Boher i Roig. 

2.1.06 1918/XI/08 Josep Torelló i 

Catarineu, notari 

de Barcelona 

Augment de capital de la societat "J. 

Romagosa, Sociedad En Comandita". Jaume 

Romagosa Duran, Jaume Puxan Carbó, Joan 

Llauger Andreu, Maria Riera i Gustà viuda 

d'Antoni Cabanè Manció, Jaume Viñas i Pera, 

i Miquel Viñas i Castanys, tots ells 

accionistes de la referida empresa, declaren 

que l'empresa comptava fins a 215.000 ptes. i 

que a partir d'ara s'augmenta amb 225.000 

ptes. més, essent un total de 440.000 ptes. 

Conté la relació de què aporta cada 

accionista. 

 

Inclou els rebuts d'augment de capital en 

l'administració de l'Estat de 30 de novembre 

de 1918 i 3 de desembre de 1918. 

 

Testimonis: Pere Puig-Pey i Pera, i Francesc 

de Jover i Alsina, ambdós de Barcelona. 

2.1.07 1920/XI/27 Josep Torelló i 

Catarineu, notari 

de Barcelona 

Poder atorgat per Maria Riera i Gustà, viuda 

de Cabanè, Canet de Mar, a favor de Jaume 

Romagosa i Duran, comerciant veí de 

Barcelona, per a que la representi i actuï en 

nom seu com a accionista de la societat "J. 

Romagosa Sociedad En Comandita". 

 

Joaquim Claramunt i Seguí, i Miquel Sala i 

Aradas, tots dos de Barcelona. 

2.1.08 1922/IX/04 Julio Cardenal 

Navarro, notari 

d'Arenys de Mar 

Escriptura de compravenda d'un terreny per a 

edificar cases a Canet de Mar que realitza 

Pere de Pol i Misser, hisendat, veí de Girona, 

a favor de Jaume Romagosa Duran, fabricant, 

veí de Barcelona, i aquest en nom de la 

societat "J. Romagosa Sociedad En 

Comandita". El terreny consta que formava 

part del Mas Munir, de superfície total 1400 

m2. Llinda per l'est amb Salvador 

Escarpenter, al sud amb la riera Gavarra i a 
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l'oest i a nord amb la restant finca del 

venedor. 

El venedor s'obliga a que en un lateral de la 

finca obrirà un carrer de 6 metres d'amplada 

que anirà des de la riera Gavarra a un camí ja 

existent. Aquest nou carrer és l'actual Àngel 

Guimerà. 

El preu de la venda és de 7.400 ptes. 

 

Testimonis: Lluis de Ramis i Biosca, i Josep 

Cadellans i Miró, ambdós d'Arenys de Mar. 

2.1.09 1922/XII/30 Josep Torelló i 

Catarineu, notari 

de Barcelona 

Conversió de la societat "J. Romagosa 

Sociedad En Comandita" de comenditaria 

simple a comenditaria per accions. Els 

accionistes Jaume Romagosa i Duran, Jaume 

Puxan i Carbó, Jaume Viñas i Pere, Joan 

Llauger i Andreu, Miquel Viñas i Castanys en 

representació de "Hiladuras Viñas S.A." 

després "Viñas i Sanglas", i Manel Segura i 

Riera representació de Maria Riera i Gustà, 

confirmen en la data present que el valor de 

l'empresa 440.000 ptes. A partir d'aquest 

moment l'augmenten a 1 milió de pessetes, 

descrivint quina part pertoca a cada un. 

Descriu els drets de cada acció que a partir 

d'ara generarà, que Jaume Romagosa serà el 

gerent i els drets de la junta d'accionistes. 

 

Acaba amb una relació del valor de les 

accions de cada soci accionista. 

 

Inclou els rebuts de 7 de maig de 1923 i de 15 

de maig de 1923 conforme s'ha regularitzat 

l'augment de capital. 

 

Testimonis: Josep Nicolau Guilera, Jaume 

Mora Grau, veïns d'Arenys de Mar. 

2.1.10 1922/XII/30 Josep Torelló i 

Catarineu, notari 

de Barcelona 

Certificat emès pel notari Torelló a petició de 

Jaume Romagosa i Duran del protocol de 

conversió de la "J. Romagosa Sociedad En 

Comandita" de comanditaria simple a 

comanditaria per accions. (Veure document 

2.1.09) 

2.1.11 1926/VIII/25 Julio Cardenal 

Navarro, notari 

d'Arenys de Mar 

Jaume Romagosa i Duran, comerciant veí de 

Barcelona, com a gerent de la societat "J. 

Romagosa Sociedad en Comandita" presenta 

els acords de la reunió de la junta general 

extraordinària d'accionistes d'aquesta societat 

reunida a 25 de juny de 1926 s'havia acordat 

augmentar el capital amb 250.000 ptes. més 

(descriu què aporta cada un). Passant a ser el 
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capital final de 1.250.000 ptes. 

 

Conté dos rebuts sobre el pagament 

d'impostos de drets reials i transmissions a la 

hisenda pública de 28 de setembre de 1926 i 

de 23 d'octubre de 1926. 

 

Testimonis: Josep Cadellans i Miró, Lluis de 

Ramis i Biosca, ambdós d'Arenys de Mar. 

2.1.12 1943/VI/26 Aurelio Fernández 

Anadón, notari 

d'Arenys de Mar 

Maria coneguda per Solicita Mañà i Seyrol, 

viuda veïna del carrer Vall nº 9 de Canet de 

Mar ven a favor de Jaume Romagosa i Duran, 

comerciant de Barcelona, en representació de 

la societat "J. Romagosa Sociedad en 

Comandita", una casa situada a Canet de Mar 

al carrer carretera Reial o de la Trinitat, 

denominada antigament Santíssima Trinitat, 

nº46, antigament 14, d'un cos de baix i pis. La 

qual llinda a l'est amb hereus de Juli Font, 

abans Josep Pujades, a l'oest amb Joan Fuster 

i Giralt, abans Miquel Xiqués, pel nord amb 

el carrer expressat i pel sud amb la via fèrria. 

El preu de la venda és de 7.000 ptes. 

 

A la portada del document hi ha un escrit en 

llapis: "carretera nº46" i "expropiada" 

 

Testimonis: Felip i Cebrià Blanchart i 

Campsdepedrós, ambdós d'Arenys de Mar. 

2.1.13 1944/IV/17 Raimundo 

Noguera Guzmán, 

notari de 

Barcelona 

Augment de capital de la societat "J. 

Romagosa Sociedad en Comendita" i 

representació seva Jaume Romagosa Duran, 

comerciant de Barcelona. El capital era de 

1.250.000 ptes. i s'augmenta en 500.000 ptes. 

més. Es descriu quin percentatge i valor 

pertany a cada accionista. 

 

Conté tres rebuts de 5 de maig de 1944 

conforme es paguen els drets a la hisenda 

pública. 

 

També hi ha una petita nota escrita a mà 

referent al canvi de titularitat d'accions l'any 

1947 per defunció de Jaume Romagosa 

Duran. 

2.1.14 1953/II/09 Raimundo 

Noguera Gúzman, 

notari de 

Barcelona 

Augment de capital de la societat "J. 

Romagosa Sociedad en Comendita" i 

representació seva Jaume Romagosa Bosch, 

industrial veí de Barcelona. Declaren que el 

capital en aquell moment era 1.750.000 ptes. 

descrivint les accions i valors de cada 
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accionista. S'augmenta el capital ascendint a 

un total 3.500.000 ptes. descrivint el valor 

que li pertoca a cada accionista. 

 

Conté dos rebuts 21 de març de 1953 

conforme s'han pagat els drets de la hisenda 

pública. 

2.1.15 1959/I/21 Raimundo 

Noguera Guzmán, 

notari de 

Barcelona 

Augment de capital de la societat "J. 

Romagosa Sociedad en Comendita" i 

representació seva Jaume Romagosa Bosch. 

Declaren que amplien el capital a 4.813.000 

ptes. Essent 1.313.000 ptes. més que el 

capital inicial. També es ratifica a Jaume 

Romagosa Bosch com a gerent de la 

companyia. 

 

Conté rebut de 21 de gener 1959 de les 

despeses del notari per realitzar l'acte 

notarial. 

 

També conté rebuts 13 de febrer de 1959 i 18 

de març de 1959 per pagament d'impostos i 

drets d'hisenda. 

2.1.16 1959/VII/22 Jaume Romagosa 

Bosch 

Certificat emès per Jaume Romagosa Bosch 

administrador i gerent de la societat "J. 

Romagosa Sociedad en Comendita" establerta 

al carrer diputació 217 baixos, on confirma 

que Jaume Andreu i Alsina en aquell moment 

era propietari de diverses accions nominatives 

de la referida societat. Sembla intuir-se que 

Andreu necessita el document per adjuntar-se 

com a aval. Conté la signatura del 

administrador, en Jaume Romagosa Bosch. 

2.1.17 1964/XI/11 Raimundo 

Noguera Guzmán, 

notari de 

Barcelona 

Transformació de la societat "J. Romagosa 

Sociedad en Comendita" en "J. Romagosa 

Sociedad Anónima". Jaume Romagosa 

Bosch, en representació de la societat "J. 

Romagosa Sociedad en Comendita", presenta 

acte d'accionistes per a la transformació de la 

societat en "J. Romagosa Sociedad 

Anónima", sense modificar-se l’objecte, el 

capital i el domicili. Es ratifica a Jaume 

Romagosa Bosch administrador únic i Jaume 

Puxan Llibre com a secretari, s'augmenta el 

capital inicial en 2.410.000 ptes. passant a un 

valor total 7.223.000 ptes. 

 

Descriu el balanç de l'any, tant el valor actiu( 

mercaderies, maquinaria, immobles, comptes 

bancaris) com el passiu (capital, caixes de 

pensions, préstecs, etc.). 
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Conté una nova relació d'estatus. 

 

Conté els rebuts de pagament d'impostos a 

hisenda. 

 

També conté relació dels accionistes i capital 

que els pertoca. 

 

Finalment Conté certificat del Ministeri de 

Justícia de 30 abril de 1964, on es confirma 

que no existia fins el moment cap empresa 

amb el nom de "J. Romagosa S.A." 

2.1.18 1964/XI/11 Jorge Roure i 

Rosich, notari de 

Barcelona 

Certificat i còpia mitjançant testimonial en 

fotocopies del document 2.1.17. 

2.1.19 1979/VI/27 Jorge Roure i 

Rosich, notari de 

Barcelona 

Reelecció d'administrador de la societat J. 

Romagosa S.A. Jaume Puxan Llibre, 

industrial veí de Barcelona, en representació 

de la societat J. Romagosa confirma que la 

junta general de la societat del 6 de juny de 

1979 es va reelegir amb el càrrec 

d’administrador a Jaume Romagosa Bosch, 

industrial de Barcelona i veí. 

 

Conté fotocopia del certificat de la junta. 

 

Conté rebut del notari pel valor de 825 ptes. 

2.1.20 1980/III/27 Jorge Roure i 

Rosich, notari de 

Barcelona 

Jaume Romagosa Bosch en representació de 

la societat "J. Romagosa S.A." ven a favor de 

Ramona Wagner Queralt viuda de Barcelona 

en representació de la societat "Concawa 

Sociedad Anónima", una casa aleshores solar 

per haver-se enderrocat al carrer Diputació 

217. Conté afrontaments. El valor de la venta 

és 21.069.000 ptes. 

2.1.21 1980/IV/14 Jorge Roure i 

Rosich, notari de 

Barcelona 

Canvi de domicili social de la companyia "J. 

Romagosa S.A." Jaume Romagosa Bosch en 

representació de la companyia "J. Romagosa 

S.A." domiciliada fins aleshores al carrer 

Diputació nº 217 de Barcelona exposa que en 

acord de junta general universal de 29 de 

febrer de 1980 es traslladà la domiciliació de 

la societat a la plaça de Pedralbes nº20 de 

Barcelona. Conté un certificat emès per 

Jaume Puxan Llibre, secretari de l'empresa on 

especifica que el canvi de domicili va 

esdevenir per l'enderroc de l'immoble del 

carrer Diputació; aquest certificat es de 31 de 

març 1980. 
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2.1.22 1980/XII/15 Jorge Roure i 

Rosich, notari de 

Barcelona 

Dissolució i liquidació de la societat "J. 

Romagosa S.A." Jaume Romagosa Bosch en 

representació de la societat "J. Romagosa 

S.A." confirma que la junta general 

extraordinària d'accionistes de la referida 

societat celebrada el 27 de novembre de 1980 

essent ell president i Jaume Puxan com a 

secretari, per unanimitat van acordar la 

dissolució i liquidació de la referida societat. 

 

Conté certificat de Jaume Puxan Llibre on 

especifica que en aquell moment existien 

7.223 accions amb un valor nominal de 

cadascuna de 1.000 ptes. 

 

Conté relació de tots els accionistes, el seu 

nombre d'accions i valor nominal d'aquestes. 

 

Conté valor del subjecte actiu i passiu de la 

societat. 

 

Conté rebut amb data de 9 d'abril de 1981 

conforme es van abonar els impostos de 

dissolució. 

 

Conté fotocopies dels anuncis en el B.O.E. de 

1 de novembre de 1980 i de 4 de novembre 

de 1980 en el diari "Correo Catalán" 

anunciant la junta general de 27 de novembre 

de 1980. 

 

Conté retalls de diaris del B.O.E. De 15 de 

gener de 1981 i del "Diari de Barcelona" de 7 

de gener de 1981 anunciant la dissolució de la 

societat. 

 

Conté rebut del notari Jorge Roure en 

concepte de minuta per l'escriptura de 

dissolució amb un total de 54.675 ptes. 

 

Conté carta de l'advocat Jaume Oliver 

adreçada a Jaume Puxan, on li anuncia que ha 

aconseguit que l'advocacia de l'Estat accepti 

que el valor de la dissolució per el qual 

s'havien de pagar els impostos fos de 

19.242.418 ptes. 

 

Conté fotocopia d'abonament a l'estat dels 

impostos de dissolució 9 d'abril de 1981 

2.1.23 1980/XII/15 Jorge Roure i 

Rosich, notari de 

Còpia simple de l'escriptura de dissolució i 

liquidació de la societat "J. Romagosa S.A.". 
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Barcelona 

2.1.24 Sense data Jaume Oliver 

Millet, advocat 

Sobre dirigit a Jaume Puxan com a secretari 

de "J. Romagosa S.A." que contenia 

l'escriptura de dissolució i liquidació de la 

societat "J. Romagosa S.A.". 

A la part posterior conté l'anagrama i direcció 

de l'advocat. 

Subfons Llibres 

2.2.01 1898 Jaume Romagosa 

Duran 

Quadern d'apunts amb problemes, canvis de 

monedes internacionals i mesures de pes i 

longituds per a la direcció i estudis de 

comptabilitat d'una empresa. Essent autor 

Jaume Romagosa Duran. 

Conté el següent temari: taules de mesures, 

pesos i monedes antigues; restes de números 

enters i decimals; multiplicacions de números 

enters i decimals; divisió de números enters i 

decimals, problemes de números mètrics, 

traspàs de mesures antigues a decimals, 

operacions amb números "quebrats"; 

exercicis i problemes amb nombres 

complexes, exercicis amb percentatges, 

potencies i arrels, regle de tres, regle de 

descomptes, comissions, transports, 

assegurances, companyies de societats 

simples i compostes, societats conjuntes, 

tares, reduccions, canvis nacionals; girs, 

pagarés i lletres de canvi. 

2.2.02 1898 Jaume Romagosa 

Duran 

Quadern d'apunts continuació de l'anterior 

llibreta (veure document 2.2.01). 

Conté el següent temari: canvi a l'estranger 

amb despeses i sense despeses; regles de 

"aligación" simples i compostes; exercicis 

d’àlgebra; equacions; equacions de primer 

grau; equacions mixtes de segon grau; 

problemes aritmètics i geomètrics. 

 

A la part final conté un índex de la primera i 

segona llibreta. 

2.2.03 1950-1964 Diversos autors Llibre d'actes de la societat J. Romagosa S.C. 

entre 1950 i 1964. Conté un total de 57 

pàgines escrites a mà de les diverses actes 

d'assemblea de la societat J. Romagosa. A la 

primera pàgina conté el timbre de la societat. 

 

S'inicia amb l'acte de reunió de 26 d'abril de 

1950 i finalitza amb l'acte de reunió del 6 de 

juny de 1964. Conté les signatures de 

diversos accionistes; inventaris de 

maquinaria, d'inversions i d’amortitzacions; 
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acords referents a les seccions de la fàbrica; i 

anotacions de valor de capital de cada 

accionista. 

2.2.04 1952 Pere Gual i 

Villalbí,  secretari 

general de foment 

del treball 

Anuari de personalitats eminents de la 

industria tèxtil espanyola enquadernat amb 

tapa dura de pell. Publicat per l'Associació de 

Insdustrials Textils. Conté gran nombre de 

biografies, moltes d'elles amb fotografies de 

diversos empresaris històrics espanyols. A la 

pàgina 367 hi apareix la imatge i la biografia 

de Jaume Romagosa i Duran. A la pàgina 453 

i 455 conté una breu biografia de l'arenyenc 

Zenón de Pol i Baralt. 

A la part posterior hi ha el segell del gremi de 

fabricants de Sabadell i la relació dels seus 

presidents des de 1901 a 1950. 

2.2.05 01/10/14 Zenón de Pol i 

Alguer 

Llibre titulat "Can Romagosa 1908-1973. 

Història d'una fàbrica tèxtil de Canet de Mar" 

Llibret de 75 pàgines on d'escriu l'inici o 

vinculació familiar dels Romagosa amb 

Cuba, biografia d'algun dels seus 

avantpassats, fundació i evolució, i 

fotografies de la fàbrica Romagosa, de les 

seves propietats i de membres de la seva 

família. 

 

Conté un targetó de la presentació del llibre 

celebrada a Canet de Mar el 13 de desembre 

del 2014. 

 

Conté una carta feta a mà de Zenón de Pol al 

seu nebot Jaume Romagosa de 28 de maig del 

2009. On el fa partícip de part de les seves 

recerques, igualment també una nota de 24 

novembre de 2014 on li comunica que el 

convida a la presentació del seu llibre. 

2.2.06 Sense data Societat J. 

Romagosa S.A. 

Publicació dels estatuts de la societat J. 

Romagosa S.A. Té 15 pàgines amb 7 capítols 

i un total de 31 articles (publicació posterior a 

1955). 

2.2.07 Sense data Societat J. 

Romagosa S.A. 

Publicació dels estatuts de la societat J. 

Romagosa S.A. Té 15 pàgines amb 7 capítols 

i un total de 31 articles (publicació posterior a 

1955). 

2.2.08 Sense data Societat J. 

Romagosa S.A. 

Publicació dels estatuts de la societat J. 

Romagosa S.A. Té 15 pàgines amb 7 capítols 

i un total de 31 articles (publicació posterior a 

1955). 

2.2.09 2001/X/01 Conxita Romagosa 

Bosch 

Llibre de títol "Mis raíces" de 61 pàgines que 

conté relats familiars sobre els Romagosa 

Bosch amb els seus orígens a la Habana. 
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Conté fotografies del Vapor Vell i del Vapor 

Nou, així com de membres d'aquesta família. 

2.2.10 1957 Inmobiliaria Textil 

Algodonera S.A. 

Estatuts de la "Inmobiliaria Textil Algodonera 

S.A." I.N.T.A.S.A. 

Conté cinc capítols i 22 articles. Era president 

Josep Mª Bultó i Marques, i secretari Enric 

Martí Carretó. 

Subfons Documentació Fiscal de la Societat J. Romagosa S.A. 

2.3.01 1965/IX/08 Ministeri 

d'Hisenda 

Targeta d'identitat fiscal de l'empresa jurídica 

J. Romagosa S.A. 

2.3.02 1973 Diversos Rebuts de pagament d'impostos de 1973 

2.3.03 1974 Diversos Rebuts de pagament d'impostos de 1974. 

2.3.04 1978 Diversos Impostos de societats i rebuts de pagaments 

d'impostos 1978. 

2.3.05 1979 Diversos Impostos de societats i rebuts de pagaments 

d'impostos 1979. 

2.3.06 1980 Diversos Balanç fiscal i patrimonial de l'empresa, 

liquidació, anunci de junta per dissolució, 

anunci al B.O.E., esborrany i acte de junta per 

dissolució de J. Romagosa S.A. De 1980. 

2.3.07 1981 Diversos Dissolució de la societat J. Romagosa S.A., 

anunci al B.O.E., balanç, documentació 

d'inspecció d'hisenda per dissolució de la 

societat i pagament d'impostos per la 

dissolució. 

2.3.08 Sense data Desconegut Taula amb els imports econòmics que 

pertocaren a cada soci mitjançant talons 

bancaris després de la dissolució de la 

societat J. Romagosa S.A. 

Subfons Documentació Edifici Vapor Vell de la Societat J. Romagosa S.A. 

2.4.01 1973/XII/02 Jaume Romagosa 

Bosch 

Carta de Jaume Romagosa Bosch com a 

gerent de l'empresa de teixits J. Romagosa 

S.A. Dirigida al seu fill Jaume Romagosa 

Rocamora on li comunica que el dia 1 

desembre de 1973 s'incendia la fàbrica i que 

acollint-se a la llei de treball li rescindeix el 

contracte. 

2.4.02 1973/XII/01 Eulogio Chamizo, 

del Servei 

Provincial de 

l'Oficina de 

Treball de Canet 

de  Mar. 

Carnet de Jaume Romagosa Rocamora 

apuntant-se a l'organització sindical "Servicio 

Nacional de Encuadramiento y Colocación" 

per a la cerca de treball. En la fitxa consta 

com atècnic titulat. Conté segells des de el 13 

de desembre de 1973 al 13 de maig de 1974. 

 

Conté una funda de plàstic amb el segell de 

l'Organización Sindical Española de Servicio 

de Encuadramiento y Colocación. 

2.4.03 1974/III Desconegut Fragment de propaganda política on es fa 

referencia a la pèrdua de la fàbrica Romagosa 

de Canet de Mar a causa d'un incendi i la 
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poca eficàcia de advocats sindicalistes per 

obtenir pagues pels treballadors acomiadats. 

Consta que existien 166 treballadors. 

2.4.04 Sense data Desconegut Tres fotografies idèntiques de diferents 

grandàries corresponents a la façana principal 

orientada a la carretera N-II  de la fàbrica 

tèxtil Romagosa, coneguda a Canet com a 

Vapor Vell. 

2.4.05 Sense data Desconegut Tres postals diferents dues en color i una en 

blanc i negre corresponents a perspectives de 

la platja de Canet i les edificacions de primer 

terme de la façana marítima, en totes elles 

s'aprecia o bé la façana principal orientada 

cap al mar de la fàbrica el Vapor Vell o bé 

elements de coberta del mateix edifici. 

2.4.06 Sense data Desconegut Un conjunt de sis fotografies de petites 

dimensions amb fragments de la façana 

principal o de construccions de l'entorn de la 

fàbrica tèxtil Romagosa coneguda com a 

Vapor Vell. En algunes s'aprecien els edificis 

que existien entre la carretera N-II i la via del 

tren, cal destacar la "fàbrica de les 

bombilles". 

2.4.07 Sense data 

(segurament 

desembre de 

1973) 

Desconegut Un total de 26 fotografies de diversos 

moments referents l'incendi de la fàbrica 

Romagosa, coneguda com el Vapor Vell. 

Algunes corresponent al mateix moment de 

l'incendi, algunes a l'estat estructural de com 

quedà l'edifici i algunes altres de visites 

institucionals posteriors a l'incendi, hi 

apareixen Juan Antoni Samaranch (president 

de la Diputació), Tomás Pelayo (Governador 

Civil), l'alcalde Canet Quirze Planet, 

l'empresari Jaume Romagosa Bosch i en 

Jaume Romagosa Rocamora. 

2.4.08 Sense data Desconegut Tres fotografies de petit format amb l'arribada 

d'una gran caixa folrada de fusta que contenia 

unes noves "màquines circulars". Hi ha 

l'arribada per carretera i el seu transport cap a 

dins de la fàbrica del Vapor Vell. S'hi aprecia 

el transport en un vehicle i els operaris 

implicats. 

2.4.09 1973/XII/01-03 Diversos 13 retalls de diari relacionats amb la crema i 

destrucció del Vapor Vell de l'empresa 

Romagosa de Canet de Mar. Consten des del 

dia 1 de desembre fins al 4 de desembre de 

1973. Destaquen diaris com: El Correo 

Catalán, Hoja del Lunes, La Premsa, El 

Noticiero Universal, El Diario de Barcelona 

2.4.10 1998/IX/29 Zenón de Pol Article al diari El Punt titulat "Història d'una 

industria tèxtil canetenca. Can Romagosa", 



Estudi, inventarització i digitalització de l’arxiu Família Romagosa de Canet de Mar Any 2021 

 

19 

 

on es fa una breu relació de l'evolució de la 

fàbrica Romagosa. 

2.4.11 1971/X Jaume Romagosa 

Rocamora 

Negatiu original amb color de la façana de la 

fàbrica anomenada el Vapor Vell de l'empresa 

J. Romagosa S.A. 

Subfons Edifici Vapor Nou de la Societat J. Romagosa S.A. 

2.5.01 Sense data Desconegut Cinc fotografies de diverses façanes de la 

fàbrica tèxtil coneguda com a Vapor Nou, 

situada a la carretera N-II de Canet de Mar, 

entre l'estació de tren i la riera Sant 

Domènech. 

2.5.02 Sense data Desconegut Tres postals o imatges aèries de Canet on 

s'aprecia la platja i l'edifici conegut com a 

Vapor Nou de la fàbrica Romagosa, dues 

d'elles són la mateixa imatge i també s'aprecia 

l'edifici del Vapor Vell. 

2.5.03 Sense data Trabajos Aéreos 

Fotograméticos 

Fotografia aèria des del mar on es veu bona 

part de la façana marítima de Canet des de 

l'estació fins a la residencia Pinyol. S'aprecia 

bona part dels turons que envolten el terme 

municipal de Canet així com incipients 

urbanismes a la zona del cementiri i a l'entorn 

del mas Feliu. Destaquen a primer terme la 

fàbrica del Vapor Vell i la fàbrica del Vapor 

Nou, ambdues dempeus, per tant una 

fotografia anterior a 1973.   

2.5.04 Sense data Desconegut Retall de diari sense identificar amb una 

perspectiva de la carretera de Canet on 

s'aprecia part de la platja i el mar i la part 

baixa del nucli urbà. Destaca a primer terme 

un tros de la fàbrica tèxtil anomenada Vapor 

Nou. 

2.5.05 1974 Desconegut Fragment del diari La Vanguardia del dia 7 de 

setembre de 1974, on a tota pàgina s'aprecia 

una imatge aèria de la façana litoral de Canet 

de Mar, realitzada per l’equip de vol TAF, 

amb títol "Playas del litoral catalán, Canet de 

Mar.” Destaca la platja amb banyistes 

guinguetes i canviadors i la part baixa del 

nucli urbà de Canet. A primer terme la fàbrica 

coneguda com a Vapor Nou. 

Subfons Marca Dogo 

2.6.01 Sense data Carlos Bécquer, 

pintor 

Un conjunt de 5 elements gràfics relacionats 

amb la marca de mitjons i roba interior marca 

Dogo, de l'empresa tèxtil J. Romagosa S.A. 

Conté tres aquarel·les efectuades per l'artista 

Carlos Bécquer amb diverses versions d'un 

gos per a ser el símbol de la marca Dogo. 

Conté també un retall de caixa de cartró amb 

esbossos a carbonet amb diverses posicions 



Estudi, inventarització i digitalització de l’arxiu Família Romagosa de Canet de Mar Any 2021 

 

20 

 

del gos Dogo. Finalment una etiqueta amb el 

cap del gos d'una samarreta de la marca Dogo 

de la talla nº42. 

2.6.02 Sense data Desconegut Un conjunt de 6 fotografies d'aparadors amb 

gran mostrari de mitjons de la marca Dogo. 

S'identifiquen entre d'altres botigues del Caire 

i del Líban. 

2.6.03 Sense data Desconegut Bossa de plàstic amb el logo modernitzat de 

la marca Dogo. Per un costat conté 

anagrames de color negre i per l'altre 

anagrames de color blanc. Possiblement fou 

l'embolcall per a una samarreta. 

Subfons Actes Religiosos 

2.7.01 1942/IX/08 Desconegut Arribada de la nova imatge de la verge de la 

Misericòrdia. Fotografia del moment de 

l’entrada de la verge de la Misericòrdia dins 

el santuari. El portador vestit de color blanc 

és en Jaume Romagosa Bosch.  

2.7.02 1942/IX08 Desconegut Arribada de la nova imatge de la verge de la 

Misericòrdia. Fotografia del moment de 

l’arribada de la verge de la Misericòrdia al 

cap d’amunt del passeig. El capellà que porta 

l’encens és mossèn Basses.  

2.7.03 1949/VI Desconegut Invitació impresa on Jaume Romagosa 

Bosch, juntament amb en Jaume Puxan Llibre 

i Josep Carreras Casellas, conviden com a 

pendonistes de la processo de Festa Mayor a 

l’acte del dia 29 de juny de 1949 a les 7h de 

la tarda. 

2.7.04 1949/VI Desconegut Exemplar de la revista local Pedracastell, on 

apareix en un dels articles un elogi a Jaume 

Romagosa Bosch, que aquell any va ser el 

portador del pendó principal a la processó de 

Festa Mayor junt amb Jaume Puxan i Josep 

Carreras que van ser cordonistes.  

2.7.05 1957/VIII Desconegut Exemplar del programa de les festes jubilars 

de la verge de la Misericòrdia de l’any 1957, 

coincidint amb el centenari del santuari, el 

cinquantenari de la coronació canònica i 

primer any de la proclamació de patrona del 

Maresme. 

2.7.06 1957/IX/01  Tres exemplars del recordatori de benedicció 

de dues campanes. Una d’elles pagades per 

Jaume Romagosa Bosch i per Matilde 

Rocamora Llusà, anomenada Maria de la 

Misericòrdia Matilde Maria del Carme de 

1010 kg. I una altra pagada per Jordi Jover 

Garriga i Maria dels Àngels Montalt Costa, 

amb el nom de Elvira Maria Montserrat 

Maria dels Àngels. Beneí el bisbe de Girona, 



Estudi, inventarització i digitalització de l’arxiu Família Romagosa de Canet de Mar Any 2021 

 

21 

 

Josep Cartanyà.  

2.7.07 1957/IX/01 Eugeni Forcano Tres fotografies iguals però de diferents 

grandàries de la campana pagada per la 

família Romagosa Rocamora, on apareix la 

imatge de la mare de Deu de la Misericòrdia.  

2.7.08 1957/IX/01 Eugeni Forcano Fotografia de la façana de l’església amb la 

campana pagada per la família Jover penjada 

en una estructura de fusta feta per a la 

benedicció.  

2.7.09 1957/IX/01 Eugeni Forcano Fotografia dels matrimonis Jover Montalt i 

Romagosa Rocamora davant de les campanes 

abans de la seva benedicció. 

2.7.10 1957/IX/01 Desconegut Fotografia del moment en que el bisbe 

Cartanyà beneeix les dues campanes davant 

el temple parroquial. 

2.7.11 1957/IX/01 Desconegut Fotografia del matrimoni Romagosa 

Rocamora durant la benedicció 

2.7.12 1957/IX/01 Eugeni Forcano Moment d ela finalització de la benedicció de 

les campanes on el bisbe Cartanyà i els 

canonges baixen de l’escenari. S’aprecia 

entre d’altres: el rector mossèn Costa i 

Tapiola, l’escolanet Miquel Àngel Oliver 

Sanabre i els matrimonis Romagosa 

Rocamora i Jover Montalt. 

2.7.13 1957/IX/01 Eugeni Forcano Fotografia de membres de la família 

Romagosa i altres nens al voltant de la 

campana pagada pels Romagosa Rocamora. 

S’identifica l’escolanet Jaume Coll Baixeres. 

2.7.14 1957/IX/01 Eugeni Forcano Fotografia de membres de la família 

Romagosa i altres nens al voltant de la 

campana pagada pels Romagosa Rocamora. 

2.7.15 1957/IX/03 Desconegut Fotografia del moment en que una de les dues 

noves campanes es pujada d'alt del campanar. 

2.7.16 1957 Desconegut Tres retalls de diari que donen la noticia de la 

benedicció de les dues campanes per a ala 

aparroquia de Canet l'any 1957. Citen tant els 

benefactors com tots els actes entorn de la 

benedicció. 

2.7.17 1957/IX/07 Pere Planas 

Llauger, alcalde; i 

Joan Costa i 

Tapiola, rector. 

Invitació a Jaume Romagosa Bosch com a 

padrí de la benedicció d'una nova campana, 

realitzat pels representants del Patronat de la 

Misericòrdia per als actes religiosos que es 

realitzarien el 15 de setembre del mateix any, 

on es declararia patrona de la comarca del 

Maresme. Així mateix com el dinar que se 

celebraria en el menjador de l'Escola de 

Teixits de Punt. 

2.7.18 1957/IX/15 Algunes de les 

fotografies estan 

fetes per Eugeni 

Forcano (mirar 

16 fotografies dels actes celebrats el dia 15 de 

setembre de 1957 durant la proclamació de la 

verge de la Misericòrdia com a patrona del 

Maresme. Part de les fotografies són de la 
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l'anvers). missa pontifical dins de la parròquia, altres de 

la processó per diversos carrers de la vila, i 

finalment alguns de l’entrada i focs artificials 

del santuari. Destaquen algunes fotografies 

on apareix el capità general de Catalunya don 

Pablo Martín Alonso, l'arquebisbe de 

Barcelona Modrego Cassals, fra Maties Solà 

bisbe de Colofó i l'abat de Poblet Edmundo 

Garreta. 

2.7.19 Desconegut Desconegut Quatre retalls de diari dels quals només es pot 

identificar un del dimarts 7 de setembre de 

1957 de El Correo Catalán i un altre de La 

Vanguardia, tots ells comentant la jornada 

festiva de proclamació de la verge de la 

Misericòrdia com a patrona del Maresme. 

També es relacionen totes les autoritats que 

assistiren al acte. 

2.7.20 Desconegut Matilde Rocamora 

(possiblement) 

Postal amb la imatge de la verge de la 

Misericòrdia d'abans de 1936, enviada pels 

senyor de la Rosa (Consell de Cent de 

Barcelona). La redactora consta com a 

Matilde (possiblement Matilde Rocamora). 

Hi consta el segell de retorn a procedencia. 

Subfons Documentació Diversa 

2.8.01 1886/III/07 Jaume Romagosa 

Duran 

Poema de felicitació en castellà escrita per 

Jaume Romagosa Duran a la seva mare. 

2.8.02 1892/XI/11 Jaume Romagosa 

Duran 

Carta de Jaume Romagosa Duran al seu pare 

relacionat amb afers familiars però també de 

productes d'alimentació com pasta o bacallà. 

Conté una postdata escrita per la seva tia i 

cosina, anomenades Consuelo. 

2.8.03 1947/II Desconegut Exemplar de la revista canetenca 

Pedracastell, on a l'última pàgina hi ha la 

necrològica de Jaume Romagosa Duran. 

2.8.04 1947/V/01 Desconegut Sis fragments de paper timbrat corresponent 

al pagament d’aranzels per l'empresa de J. 

Romagosa S.C. 

Conté el timbre de l'Estat en diferents colors 

segons el valor o classe de cada paper 

segellat. 

2.8.05 1954/XI/24 Desconegut Carta mecanografiada dirigida a José Benoliel 

de Ceuta, en el que se li comunica que hi 

hagué un error en el cobrament del cotó atès 

un mal càlcul entre el cost oficial i el cost 

lliure. Segurament es tracta de documentació 

econòmica del subministrament de matèries 

primeres de la fàbrica tèxtil de J. Romagosa 

S.A. 

2.8.06 1956/XII/12 José Mª Martínez 

Sanchez-Arjona, 

Carta on José Mª Martínez Sánchez-Arjona 

nomena a Jaume Romagosa Bosch vocal de 
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cap del sindicat 

nacional tèxtil. 

la junta de govern del servei de comerç 

exterior de la industria tèxtil cotonera (grup 

de generes de punt). Conté una nota atorgant 

aquest nomenament per la defunció de 

l'anterior vocal August Aranyó. (Veure 

document 2.8.06). 

2.8.07 Sense data 

(segurament 

1956) 

Desconegut Fragment o retall de diari en el que s'anuncien 

els nous càrrecs en els sindicats tèxtils de 

llana i de cotó. En aquest últim l'assemblea 

plenària del servei comercial de la industria 

tèxtil cotonera ha designat nous vocals entre 

ells apareix Jaume Romagosa Bosch. (Veure 

document 2.8.05). 

2.8.08 1957/VI/05 Director general 

de treball i 

president de la 

secció de la 

industria tèxtil 

cotonera. 

Carta dirigida a Jaume Romagosa i Bosch, on 

el president de la secció de la industria tèxtil 

cotonera, d'acord amb una proposta 

presentada per la Jefatura del Sindicato 

Nacional Textil el designen vocal en el 

consell del sector de gènere de punt. 

2.8.09 1957/VII/01 Secretari general  

de la secció de 

treball de la 

industria tèxtil 

cotonera. 

Carta dirigida a Jaume Romagosa Bosch on li 

comuniquen que ha estat designat amb el 

càrrec de vocal del consell de la secció de 

treball com a representant del sector de 

gènere de punt. 

2.8.10 1957/VII/05 Immboliaria Textil 

Algodonera 

10 accions que la companyia J. Romagosa 

Sociedad en Comandita adquireix de 

l'empresa Immobiliaria Textil Algodonera 

S.A. 

El capital total de l'entitat era de 15 milions 

de pessetes i cada acció valia 5.000 pessetes. 

Les accions corresponen als números del 923 

al 932. 

2.8.11 1958/VI/13 Desconegut Fragment d'un diari (segurament de La 

Vanguardia) amb un article titulat "La 

semana nacional del algodón" on relata un 

sopar de gala realitzat el dia anterior. Conté la 

relació d'assistents, entre ells consta un 

Romagosa. 

2.8.12 1972/IV/20 Desconegut Còpia de plànol parcel·lari de la urbanització 

de l'antic mas Muní de Canet. Consta de les 

illes de cases entre el carrer Pas d'en Marges i 

el carrer Verge de les Neus, i entre la riera 

Gavarra i el carrer Sant Ignasi. A cada 

parcel·la consta el nom de les famílies que el 

van adquirir, en algunes hi consta la data, 

segurament la de la compravenda. 

Possiblement la família Romagosa va 

participar com a intermediari en la 

reparcel·lació de la zona. 

2.8.13 1976/IX/18 Desconegut Carta dins el diari La Vanguardia al director 

titulada "Una posiblidad perdida en Canet" en 
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la qual l'articulista es lamenta que 

enderrocant-se les restes de la fàbrica 

Romagosa, l'Ajuntament no hagi optat per 

aprofitar l’ocasió i millorar urbanísticament el 

litoral marítim, fent-hi per exemple una 

residencia d'ancians i en canvi si que hagi 

permès edificar-hi un projecte turístic. Signa 

la carta "Un admirador de Canet de Mar" 

2.8.14 1981/I/07 Desconegut Nota en els anuncis oficials del Diario de 

Barcelona on es fa saber als interessats que 

d'acord amb la junta general extraordinària 

d'accionistes de l'empresa J. Romagosa S.A., 

celebrada el 27 de novembre 1980, s'acordava 

la dissolució i liquidació d'aquesta societat. 

Conté la relació econòmica dels actius i 

passius. 

2.8.15 1998/X/23-29 Desconegut Fotocòpia d'un fragment del diari La Fura 

(setmanari informatiu de l'Alt i Baix Penedès 

i del Garraf) on hi ha un article titulat 

"Emigrants de l'Arboç en terres americanes". 

Conté biografies d'alguns personatges 

d'aquesta població, entre ells destaquen: 

Eduald Romagosa i Carbó (1857) i Damià 

Soriol i Romagosa (1877). 

2.8.16 2010 Zenón de Pol i 

Alguer 

Esborrany mecanografiat del llibre "Les 

arrels de la família cubana-catalana Ruíz-

Betancourt, Bosch Ruiz-Betancourt, 

Romagosa Bosch. De 1850 a 2007. 150 anys 

de la història familiar". 

2.8.17 Sense data Desconegut Fragment de diari en el que es pot apreciar 

l'article "Estancia del ministro señor Gual 

Villalbí" on es relaciona les reunions i 

personatges que van dur a terme durant la 

seva visita a Barcelona, entre ells consta 

Jaume Romagosa, membre de la comissió de 

la secció de treball de la indústria tèxtil 

cotonera. 

2.8.18 Sense data Desconegut Fragment de diari en el qual s'aprecia una 

fotografia amb breu descripció del moment 

de la signatura de nou contracte de concessió 

per a la fabricació tèxtil del sistema Sanitized 

S.A.E. Consten Jaume Romagosa i Luis 

Aguilera com a representants de la J. 

Romagosa S. en C. i Guillermo Casanovas 

com a representant de l’Empresa Sanitized. 

La llicencia permetrà la fabricació de roba 

interior de les marques Semiramis, Nefertiti, 

Dogo i Buonaparte. (Veure document 2.9.10) 

2.8.19 Sense data Desconegut Plec de dos fulls amb nombroses signatures 

de diversos personatges. Alguns 

corresponents a empresaris i d'altres semblen 
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ser de treballadors o extreballadors d'algunes 

de les dues fàbriques Romagosa de Canet. 

Subfons Fotografies Diverses 

2.9.01 1916/V/16 Desconegut Dues fotografies iguals del banquet celebrat 

al restaurant Mundial Palace en homenatge a 

Josep Martorell i Masdeu i a Ignasi Casals i 

Alegre. Entre els assistents hi ha de ser Jaume 

Romagosa Duran. 

2.9.02 1941/X/05 Desconegut Fotografia on hi apareix un grup de persones 

davant la parada del funicular del Tibidabo. 

Entre ells hi destaquen primera fila quart per 

la dreta a Jaume Romagosa Duran. 

2.9.03 1957/XI/22 Ignacio Torres y 

Torres, Reportages 

Gráficos 

Dues fotografies d'un celebració amb 

diversos personatges, entre els quals destaca 

Jaume Romagosa Bosch. 

2.9.04 1963/VIII/01 Desconegut Dues fotografies de diferents indrets de Sant 

Iscle de Vallalta de la processó celebrada el 

dia de Sant Feliu amb homes portant ciris i el 

pendó principal portat per Jaume Romagosa 

Bosch. 

2.9.05 Sense data Desconegut Tres postals de paisatge muntanyenc on 

s'aprecia sempre el mateix cotxe amb alguns 

individus, entre els quals es podria identificar 

a Jaume Romagosa Duran. Es desconeix la 

ubicació. 

2.9.06 Sense data Desconegut Dues fotografies iguals dels components de la 

primera empresa J. Romagosa. S'identifiquen 

drets d'esquerra a dreta: Jaume Puxan Carbó, 

Joan Llauger Andreu, Asseguts d'esquerra a 

dreta: Jaume Viñes Pera, Antoni Cabané 

Menció i Jaume Romagosa Duran. 

2.9.07 Sense data Desconegut Fotografia de l'entrada de l'edifici restaurant 

de Santa Fe del Montseny. Si poden veure 

quatre individus, entre ells Jaume Romagosa 

Duran. 

2.9.08 Sense data Mariné, fotògraf 

del carrer Pelayo 

nº 58 de 

Barcelona. 

Fotografia d'una senyora sense identificar 

vestida d'època modernista. 

2.9.09 Sense data Desconegut Fotografia de Jaume Romagosa Duran. (La 

fotografia apareix al llibre documentat com a 

2.2.04) 

2.9.10 Sense data Desconegut Fotografia del moment de la signatura de nou 

contracte de concessió per a la fabricació 

tèxtil del sistema Sanitized S.A.E. Consten 

Jaume Romagosa i Luis Aguilera com a 

representants de la J. Romagosa S. en C. i 

Guillermo Casanovas com a representant de 

l'empresa Sanitized. (Veure document 2.8.18) 

2.9.11 Sense data Vives, fotògraf a la Tres fotografies d'una celebració en un 
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ronda Sant Antoni 

nº 2 de Barcelona. 

restaurant on d'entre els comensals es 

distingeix a Jaume Romagosa Bosch. 

2.9.12 Sense data Vives, fotògraf a la 

ronda Sant Antoni 

nº 2 de Barcelona 

Dues fotografies d'una celebració en un 

restaurant, on d'entre els comensals 

s'identifica a Jaume Romagosa Bosch. 

2.9.13 Sense data J. A. Saenz 

Guerrero, fotògraf 

del carrer Aragó nº 

285 de Barcelona 

Dues fotografies d'una recepció amb 

individus vestits d’esmòquing i un personatge 

vestit de falange. Entre els d’esmòquing 

s'identifica a Jaume Romagosa Bosch. 

2.9.14 Sense data Desconegut Fotografia d'un grup d'homes en una sala 

possiblement relacionat amb un acte de la 

industria tèxtil. S'identifica a la tercera fila 

començant pel darrera a Jaume Romagosa 

Bosch. 

2.9.15 Sense data Fotocolor 

Busquets Navarro, 

del carrer Gran de 

Gracia nº 124 de 

Barcelona 

Fotografia d'un acte en el qual s'intueix que 

s'atorga un reconeixement a Jaume Romagosa 

Bosch. 

2.9.16 Sense data Desconegut Replica d'una fotografia de la família 

Romagosa Duran. S'identifica a Felicitas 

Duran i a Joaquim Romagosa, i els seus fills 

Adolf, Conxita i Jaume. 

2.9.17 Sense data Desconegut Dues fotografies de carnet de diferents 

èpoques de Jaume Romagosa Duran. 

2.9.18 Sense data Desconegut Una fotografia de carnet de Maria del Carme 

Bosch Ruíz. 

2.9.19 Sense data Desconegut Petit portafotos de pell amb dues fotografies 

de carnet una de Jaume Romagosa Duran i 

l'altre de Maria del Carme Bosch Ruíz. 

2.9.20 Sense data Desconegut Sis fotografies de carnet de diferents èpoques 

de Jaume Romagosa Bosch. 

2.9.21 Sense data Desconegut Tres fotografies de l'entrada als despatxos de 

l'empresa J. Romagosa a Barcelona, situats al 

carrer Diputació nº 217. A cada fotografia 

apareixen alguns individus, entre ells 

Domingo Bosch Ruíz i a Jaume Puxan 

Romagosa. 

2.9.22 Sense data Desconegut Fotografia sense identificar on es veu un camí 

i part d'un marge on es veu un noi que ajuda a 

baixar una noia. 

2.9.23 Sense data Desconegut Fotografia de la terrassa de la fàbrica Vapor 

Vell de Canet de Mar de l'empresa J. 

Romagosa. S'hi distingeix al matrimoni 

Romagosa Rocamora i a tres dels seus fills. 

2.9.24 Sense data Desconegut Fotografia d’en Jaume Romagosa Rocamora 

en edat escolar. 

2.9.25 Sense data Desconegut Fotografia d’un nen de la família Romagosa. 
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Fons Rosa Puxan Romagosa 

Nº Document Data Notari/Escriba Regest 

01 1859/II/08 Cristòfol Llauger, 

notari de Canet de 

Mar 

Carta de pagament feta per Joaquim Fors, 

mestre de cases, a favor de Josep Comas i 

Major, comerciant, resident a Puerto 

Príncipe (lla de Cuba), corresponent  

pagament de 100 duros, 15 reals,17 

maravedís, que li devia el Rnt. Francesc 

Comas, prevere. 

02 1859/VIII/01 Francesc Albert 

Almasellas, notari 

d’Arenys de Mar 

Retroventa d’una casa de Canet de Mar 

situada al carrer Ample, de 2 cossos feta per 

Antoni Grases i Oriol, a favor de Maria Rosa 

Molins i Giol, vídua de Joan carbó, que 

inicialment la venedora li vengué amb dret 

de redimir, pel preu de 4539 rals.  

03 1867/III/02 Francesc Albert 

Almasellas, notari 

d’Arenys de Mar 

Carta de pagament de 800 escuts atorgats 

per Dolors Andreu Xiqués, vídua de Miquel 

Comas, a favor de Rosa Molins, vídua de 

Joan Carbó. Molins havia avalat amb una 

casa del carrer Ample de Canet, número 23 

antic, aleshores 21, de 2 cossos.  

04 1870/III/23 Nicolau Adán, 

notari de Calella 

Debitori de la quantitat de 800 escuts atorga 

per Rosa Molins i Giol a favor de Dolors 

Andreu Xiqués. Rosa Molins avala amb una 

casa de 2 cossos a Canet, al carrer Ample, 

número 21.  

05 1871/IX/30 Francesc Albert, 

notari d’Arenys de 

Mar 

Carta de pagament de 750 pessetes, feta per 

Caterina Giol i Carreras, vídua de Font, a 

favor de Maria Rosa Molins i Giol , vídua de 

Carbó, que aquesta li devia.  

06 1883/XII/20 Salvador Pastor 

Gibert, notari 

d’Arenys de Mar 

Trasllat d’escriptures que posseïa l notari de 

Canet Cristòfol Llauger, presentades per 

Victòria Carbó i Molins. S’anomena a Salvi 

Carbó Misser exclaustrat dels pares 

Caputxins. Trobant-se e forma d’alimentar-

se entrega a la seva madrastra Rosa Molins 

els bens del seu pare, contenint una casa de 

2 cossos al carrer Ample, i una peça de terra 

a Arenys, al lloc “Pas d’Arenys de Munt”, i 

altre peça de terra a Canet al lloc “Prop la 

casa Misser pagès”, a canvi d’un pagament 

vitalici anual de 730 reals.  

07 1884/I/29 Salvador Pastor 

Gibert, notari 

d’Arenys de Mar 

Inventari dels bens que foren de Joaquima 

Carbó i Molins, realitzat pels seus hereus 

Josep Salvatella Ravert, rector de Canet, i 

Josep Roig Sabatés Dr. en medicina. 
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Contenia 1/8 part d’una casa del carrer 

Ample 21 de Canet, 1/7 part de 1/8 part de la 

mateixa casa que havia pertanyut a Jaume 

Carbó Molins mort a ultramar, i la part 

corresponent de 3 cases a la Illa de Cuba, a 

la població de Matanzas.  

08 1884/I/29 Salvador Pastor 

Gibert, notari 

d’Arenys de Mar 

Venta atorgada pel Rnt. Josep Salvatella, 

rector de Canet, i Josep Roig Dr. en 

medicina, com a hereus de Joaquima Carbó 

Molins, a favor de Narcís Puxan Millán, 

comerciant, de: 1/8 part d’una casa de 2 

cossos, situada al carrer Ample, número 21 

de Canet, pel preu de 750 pessetes.  

09 1884/I/29 Salvador Pastor 

Gibert, notari 

d’Arenys de Mar 

Venta atorgada pel Rnt. Josep Salvatella, 

rector de Canet, i Josep Roig, Dr. en 

medicina, com a hereus de Joaquima Carbó i 

Molins, a favor de Narcís Puxan Millán, 

comerciant, de: La part de 3 cases situades a 

la ciutat Matanzas (Illa de Cuba) al carrer 

“Oña en Versalles”, números 3, 9 i 11. I 

també d’1/7 part de 1/8 part de la casa de 2 

cossos del carrer Ample de Canet, número 

21, pel preu de 375 pessetes per les 

primeres, i 75 pessetes per la segona.  

10 1889/X/21 Salvador Pastor 

Gibert, notari 

d’Arenys de Mar 

Requeriment fet per Miquel Comas i 

Andreu, propietari, a Teresa Comas i 

Andreu, muller de Josep Ballester 

Montserrat, cirurgià sobre repartiment de 

l’herència de la seva mare Dolors Andreu 

Xiqués.  

11 1889/X/25 Salvador Pastor 

Gibert, notari 

d’Arenys de Mar 

Carta de pagament atorgada per Miquel 

Comas Andreu, forner, a favor de Victòria 

Carbó Molins, de 2000 pessetes que la seva 

mare Dolors Andreu Xiqués va rebre en 

crèdit de Rosa Molins Giol.  

12 1890/I/30 Francesc Mª Rovira 

Presas, llicenciat 

del Jutjat d’Arenys 

de May 

Certificat on es confirma que existeix una 

sentència de 28 de gener de 1890 sobre 

l’herència de Josep Carbonell Mora, de 

Manuel Carbonell Carbó, i de Francisca 

Carbó Molins. 

13 1902/XI/23 Joan Calderó Galí-

Vila, llicenciat 

notari de Vic, 

substitut de 

Leopold Rodés 

Campderá 

Testament d’Elena Comas Carbó, religiosa 

del convent de les germanes terciàries 

dominiques de l’Anunciata de Vic. Fa 

hereva la superiora del convent.   

14 1907/VI/18 Josep Requesens 

Molins, notari 

Document enviat al registrador de la 

propietat anunciant que finada Victòria 
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d’Arenys de Mar Carbó Molins, que es regularitzi el canvi de 

nom de la 1/8 part de la casa del carrer 

Ample de 2 cossos número 21, a nom dels 

seus nebots Jaume i Felip Puxan Carbó.  

15 1909/IX/21 Carles Fontcuberta 

Dalmases, notari 

d’Arenys de Mar 

Venta feta per Felip Puxan Carbó a favor del 

seu germà Jaume Puxan Carbó de la mat 

indivisa de 1/8 part de la casa del carrer 

Ample, número 21 de Canet, de 2 cossos, 

que tenien com a hereus de Victòria Carbó, 

pel preu de 100 pessetes.  

16 1909/IX/21 Carles Fontcuberta 

Dalmases, notari 

d’Arenys de Mar 

Compravenda feta per Felip i Mª Rosa 

Puxan Carbó, germans, a favor del seu altre 

germà Jaume Puxan Carbó, de 2/8 parts 

indivises d’aquella casa de 2 cossos situada 

a Canet, al carrer Ample 21, que tenien els 

venedors com a cohereus de Rosa Carbó 

Molins, i cohereus de Narcís Puxan Millán 

pares seus. Pel preu de 600 pessetes. 

17 1909/IX/26 Carles Fontcuberta 

Dalmases, notari 

d’Arenys de Mar 

Compravenda feta per Mercè Bou Canet, 

religiosa, representant a Antònia Gomà 

Vivó, superiora del convent de Vic, com a 

hereva d’Elena Comas Carbó, monja 

difunta, a favor de Jaume Puxan Carbó, de 

1/8 part de la casa de 2 cossos del carrer 

Ample de Canet, número 21, pel preu de 300 

pessetes.  

18 1909/X/3 Carles Fontcuberta 

Dalmases, notari 

d’Arenys de Mar 

Compravenda feta per Anunciata Carbó 

Molins, vídua de Canet, a favor del seu 

nebot Jaume Puxan Carbó, de 1/8 part  de la 

casa de 2 cossos del carrer Ample de Canet, 

número 21, pel preu de 300 pessetes.  

19 1909/X/17 Carles Fontcuberta 

Dalmases, notari 

d’Arenys de Mar 

Inventari dels bens que foren de Francesca 

Carbó Molins, fet pels seus fills Elena 

Carbonell Carbó, i Josep Mª Carbonell 

Carbó. Posseïa 1/8 part de la casa de 2 

cossos del carrer Ample, número 21 de 

Canet. 

20 1909/X/17 Carles Fontcuberta 

Dalmases, notari 

d’Arenys de Mar 

Compravenda feta per Elena Carbonell i 

Carbó, vídua, a favor de Jaume Puxan 

Carbó, cosí seu, de la 1/16 part  de la casa 

del carrer Ample, número 21, de Canet, de 2 

cossos que havia estat en propietat de 1/8 

part de la seva mare. Pel preu de 150 

pessetes.  

21 1909/XII/01 Francesc Rovira 

Presas, escrivà del 

Jutjat Arenys de 

Mar  

Certificat on es diu que en el Jutjat d’Arenys 

es va declarar hereus per mort ab-intestat de 

Josep Carbonell i Mora, Manel Carbonell 

Carbó, i Francesca Carbó i Molins, a 
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diverses persones. Del primer als seus 3 fills, 

del segon als seus germans, i de l’última als 

seus fills.  

22 1912/IV/08 Carles Fontcuberta 

Dalmases, notari 

d’Arenys de Mar 

Compravenda feta per Anunciata Carbó 

Molins, vídua de Canet, a favor de Jaume 

Puxan Carbó, nebot seu, de 1/7 part indivisa 

de 1/8 part de la casa del carrer Ample de 

Canet, número 21, de 2 cossos, que ella 

posseïa com a cohereva del seu germà 

Jaume Carbó Molins. Pel preu de 100 

pessetes.  

23 1912/IV/09 Carles Fontcuberta 

Dalmases, notari 

d’Arenys de Mar 

Compravenda feta per Elena Carbonell 

Carbó, vídua de València, a favor de Jaume 

Puxan Carbó, de 1/7 part de 1/8 part de la 

casa de 2 cossos del carrer Ample, número 

21 de Canet, que tenia com a cohereva de la 

seva mare Francesca Carbó Molins, per 50 

pessetes.  

24 1912/VI/16 Carles Fontcuberta 

Dalmases, notari 

d’Arenys de Mar 

Compravenda feta per Felip Puxan Carbó 

del Prat de Llobregat  favor del seu germà 

Jaume Puxan Carbó de Canet, de la meitat 

de 1/7 part de 1/8 part la casa de 2 cossos del 

carrer Ample, número 21 de Canet, que tenia 

com a cohereu la seva tia Victòria Carbó 

Molins, pel preu de 25 pessetes. 

25 1912/VI/16 Carles Fontcuberta 

Dalmases, notari 

d’Arenys de Mar 

Compravenda feta pels germans Felip i Mª 

Rosa Puxan Carbó, soltera, a favor del seu 

altre germà Jaume Puxan Carbó, de 2/3parts 

de 1/7 part de 1/8 part de la casa del carrer 

Ample número 21 de Canet de Mar, que 

posseïen com a cohereus del seu pare Narcís 

Puxan Millán, pel preu de 30 pessetes.  

26 1912/VI/16 Carles Fontcuberta 

Dalmases, notari 

d’Arenys de Mar 

Compravenda feta pels germans Felip i Mª 

Rosa Puxan Carbó, soltera, a favor del seu 

altre germà Jaume Puxan Carbó, de 2/3 parts 

de 1/7 part de 1/8 part de la casa del carrer 

Ample número 21 de Canet de Mar, que 

posseïen com a cohereus de la seva mare Mª 

Rosa Carbó Molins, pel preu de 30 pessetes.  

27 1912/VI/26 Narcís Batlle Baró, 

notari de Barcelona 

Venta feta per Mercè Bou Canet, religiosa, 

en nom d’Antònia Gomà Vivó, superiora de 

les Religioses Dominiques de l’Anunciata de 

Vic, com a hereva dels bens d’Elena Comas 

Carbó, monja difunta, a favor de Jaume 

Puxan Carbó, de 1/7 part de 1/8 part de la 

casa de cossos, situada al carrer Ample, 

número 21 de Canet. Pel preu de 50 

pessetes.   



Estudi, inventarització i digitalització de l’arxiu Família Romagosa de Canet de Mar Any 2021 

 

31 

 

28 1913/IX/24 Joan Jover Llauger, 

secretari del jutjat 

municipal de Canet 

Certificat on es diu que existí plet fet per 

Jaume Puxan Carbó contra Josep Carbó 

Molins, i Josep Mª Carbonell Carbó, o els 

seus descendents, pel dret de la casa de 2 

cossos del carrer Ample, número 21 de 

Canet de Mar. 

29 1913/X/18 Tomàs Jover, 

alcalde de Canet de 

Mar 

Carta enviada a Jaume Puxan Carbó, on se li 

comunica que el ple municipal li ha atorgat 

permís per l’enderroc de la casa número 27 

del carrer Ample, segons plànols presentats.  

Ha de regularitzar la línia de façana. I reduir 

amplària de la tribuna.  

30 1913/XI/04 Francesc Boher 

Pla, administrador 

del Casino de 

Canet de Mar 

Rebut on confirma que Jaume Puxan Carbó 

ha pagat 25 pessetes i 50 cèntims, per la 

meitat del valor de 17 metres de paret 

mitgera que existeix entre la casa de Puxan i 

el Casino Canetense.  

31 1913/XI/01 Lluïsa Amigó de 

Puig 

Rebut signat per Lluïsa Amigó de Puig, on 

confirma que Jaume Puxan  ha pagat 19 

pessetes i 50 cèntims pels drets carregament 

sobre la seva paret per a la casa del 

mencionat Puxan. 

32 1913/XII/20 Desconegut Inventari amb petits regests de 21 

documents i dades relacionades amb la 

família Carbó, referents als títols i dels 

propietaris de la casa número 27 del carrer 

Ample de Canet de Mar.  
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