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ARXIU PLANET-GRAUPERA 

Fons Mas Pont 

"Titulos de propiedad de la casa y tierras de que se compone el manso Maspont, que en el 
termino de San Ascisclo de Vallalta posee doña Magdalena de Casals y Roura" 

Nº Document Data Notari/Escrivà Regest 

1.01 1680 / II / 21 Josep Colomer, 
notari públic de 
Calella i del terme 
de Montpalau 

Capbrevació en llatí feta a Calella per Antón-
Jaume Bataller, pagès de Sant Iscle de 
Vallalta, a favor del donzell Felip de Roger, 
noble de la vila de Calella. Es relaciona totes 
les propietats i terres, i els censal que havien 
de pagar anualment al senyor directe 
pertanyents a l'heretat del mas Pont de Sant 
Iscle de Vallalta d'Antón-Jaume Bataller. 
Inclou nombroses propietats agrícoles amb 
les seves afrontacions. També hi ha un 
interesant document amb nombrosa 
toponímia de Sant Iscle. 
 
Testimonis: Quirze Mayol i Josep Prats, 
estudiants de Callela. 
 
S'inclou cosida una còpia simple del mateix 
document traduïda al català. 

1.02 1729 / IX / 21 Bernat Nualart, 
notari de Canet 

Capítols matrimonials redactats a Canet 
entre Francesc Molet, mariner i fill del patró 
Francesc Molet i de Maria, amb Maria 
Parera, filla de Salvador Parera, ferrer, y de 
Francisca. 
 
Testimonis: per part del nuvi, Josep Marges, 
sabater, i Francesc Nualart, escrivent. Per 
part de la núvia, Ramón Ferran i Moní, pagès, 
i Francesc Nualart. 

1.03 1732 / XI / 22 Josep Baralt, notari 
d'Arenys de Mar 

Censal fet Arenys de Mar pel preu de 250 
lliures i pensió anual de 12 lliures i 10 sous, 
creat i venut per Bernat Bataller, pagès de 
Calella, a favor del patró canetenc Francesc 
Molet, mariner. Bataller dona com aval una 
peça de terra erma i boscosa pertanyent al 
quintà del mas Pont de Sant Iscle a l'indret 
anomenat Santa Creu. Bernat Bataller es 
finança per fabricar dins de la seva terra una 
casa de nova construcció i reparar una de ja 
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existent. 
 
Inclou cosit un document del 12 de setembre 
de 1733, on Bernat Bataller confessa que 
mentre no retorni el preu del censal a 
Francesc Molet, aquest podrà actuar com a 
usufructuari dels bens que ell ha avalat. 
 
Conté nota on es confessa que l'1 de juny de 
1737, davant del notari Antón Vendrell del 
Turó aquest censal va ser lluït. 
 
Testimonis: Bernat Bujons, corder, Miquel 
Casalins, jove corder, ambdós de Canet, i 
Francesc Nualart, escrivent d'Arenys de Mar. 
 

1.04 1737 / VI / 01 Antoni Vendrell del 
Turó, notari públic 
de Canet 

Venda a carta de gràcia de tot el mas Pont 
del terme de Sant Iscle de Vallalta i el seu 
quintar de terra feta per Bernat Bataller i 
Comas, pagès de Calella, a favor de Francesc 
Molet, patró de Canet. Aquesta venda llueix 
el censal que l'any 1732 Bataller va vendre a 
Molet (veure document 1.03). El preu de 
venda de la carta de gràcia es de 500 lliures. 
El fet de ser carta de gràcia atorga al venedor 
la conservació del dret de "lluir i quitar" 
sobre aquesta propietat. 
 
Testimonis: Francesc Marges, sabater, i 
Francesc Biscahí i Goday, mariner, tots dos de 
Canet. 
 

1.05 1740 / III / 03 Antoni Vendrell del 
Turó, notari públic 
de Canet 

Venda i absolució del dret de "lluir i quitar" 
feta per Bernat Bataller i Comas, pagès i fill 
de Sant Iscle de Vallalta però resident a 
Calella, de tot el seu mas Pont de Sant Iscle 
de Vallalta a favor del patró canetenc 
Francesc Molet. El preu total de la venda és 
de 1.250 lliures de les quals Molet sols paga 
750 perquè les 500 restants ja havien estat 
abonades amb acte de carta de gràcia del 
mas Pont l'1 de juny 1737 (veure document 
1.04). 
 
S'anomenen afrontacions i l’ascendència de 
propietat del venedor. 
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Testimonis: Francesc Ferrer major de dies, 
farmacèutic; i Joan Golart, farmacèutic, tots 
dos de Canet. 
 
Conté un segon document cosit amb data 11 
agost 1825. Redactat pel notari Josep Antón 
Pich, de Barcelona. On es transcriu àpoca de 
reconeixement de pagament amb data 2 de 
maig de 1741 de Bernat Bataller i Comas, 
pagès, a favor de Francesc Molet, mariner de 
Canet, per valor de 740 lliures. Conté 
transcripció d'àpoca de 27 de maig de 1741 
on  Felix Camllonch i Modolell, notari de 
Barcelona, a favor de Bernat Bataller i 
Comas, pagès de Calella, pel preu de 2.700 
lliures. 

1.06 1740 / VII / 11 Josep Colomer, 
notari públic de 
Calella i del terme 
de Montpalau 

Acte de reconeixement de senyoria directe 
feta per Francesc Molet, mariner de Canet, a 
favor del noble Francesc de Llupià i de Roger, 
marquès de Llupià, militar de l'ordre de 
"Sancti Iacobi de Spata", senyor de la casa de 
Roger, de la de Pineda, de la de Massanet, i 
de la de Camós, representat per Marià Coll 
negociant de Calella. Pel fet de que Molet 
havia adquirit el mas Pont de Sant Iscle i 
altres terres del terme. Es reconeix que s'ha 
de pagar anualment el cens com a senyor 
directe el dia de la festa de Sant Pere i Sant 
Feliu d'agost una "quartera" de gra. 
 
Testimonis: Miquel Francesc Duran, notari de 
Canet; i Francesc Puig de Croanyes, pagès  de 
Sant Cebrià de Vallalta. 

1.07 1740 / VII / 12 Alexandre Andreu i 
Vilana, notari 
públic de Girona 

Creació i venta de censal feta a Girona de 
preu 200 lliures i pensió 200 sous. Venut i 
creat per Francesc Molet, mariner de Canet, i 
la seva esposa Maria Carnasoltes, i Josep 
Puig, traginer de Canet, i la seva esposa 
Cecilia Molet, a favor dels pabordes de la 
confraria de Sant Narcís de l’església de Sant 
Feliu de Girona. 
 
El procurador dels Molet-Carnasoltes era 
Francesc Massip, prevere i beneficiat de Sant 
Feliu de Girona. El representant dels 
pabordes es el reverent Jaume Galter, 
prevere i canonge de Sant Feliu de Girona. 
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Testimonis: Joaquim Suris, notari apostòlic de 
Girona; i Pere Ferran, baster, tots de Girona. 

1.08 1749 / I / 07 Antoni Vendrell del 
Turó, notari públic 
de Canet 

Àpoca d'obres per la quantitat de 270 lliures i 
8 sous. Feta per Joan Codina, mestre de 
cases de Canet, a favor del patró Francesc 
Molet, mariner. Correspon als diversos 
treballs realitzat entre 1741, 1742, 1747 i 
1748 en diversos indrets de la Casa Vella del 
mas Pont de Sant Iscle i de la casa nova 
anomenada de la Santa Creu tot 
corresponent al quintar del mas Pont de Sant 
Iscle de Vallalta. Descriu material utilitzat i 
preu. 
 
Testimonis: el magnífic Ferran Milans, jove 
ciutadà honrat de Barcelona resident a 
Canet; Bernat Roig i Prats, cirurgià també de 
Canet. 

1.09 1750 / VII / 13 Diversos autors: 
Gabriel Arquer i de 
Portell, notari 
d'Arenys de Mar; 
Joan Baptista 
Plana, notari 

Diversos documents cosits entre 1750 i 1770 
que contenen un plet davant de la cúria de 
Canet i Arenys. 
 
Denuncia inicial de Miquel Prim, ciutadà 
honrat de Barcelona i notari de Calella, 
administrador i procurador dels seus fills 
Miquel Prim i Bataller i Maria Rosa Prim i 
Bataller, com a hereus de la seva difunta 
esposa Josepa Bataller; contra Francesc 
Molet mariner de Canet, en relació al mas 
Pont de Sant Iscle. 
 
Altre document de 1770, on Francesc Molet 
denuncia a Miquel Prim, ciutadà honrat de 
Barcelona. 
 
Conté interrogatori de testimonis de Sant 
Iscle de Vallalta. 
 
A l'última pàgina hi ha una relació abreujada 
de diverses transaccions de documents 
notarials relacionats. 

1.10 1752 / I / 04 Antón Vendrell del 
Turó, notari de 
Canet 

Testament del patró Francesc Molet, mariner 
de Canet i fill de Josep Molet, argenter, i de 
Caterina Macip, i espòs de Maria Parera. 
Deixa com a usufructuaria a la seva muller i 
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com a hereu al seu fill Francesc Molet i 
Parera. 
 
Testimonis: Joan Milans del Bosch, CHB; i 
Josep Picas i Prats, veler. 

1.11 1757 / V / 16 Josep Llobet, notari 
de Canet 

Lligall amb diversos documents: entre ells 
 

 Relació de comptes pagats per Salvador 
Molet, veler de Barcelona, per compte i 
ordre de Francesc Molet, mariner de 
Canet. Consta el pagament a diversos 
patrons de Canet i d'altres poblacions. 

 Relació de traspàs de possessió del mas 
Pont de Sant Iscle i altres propietats feta 
per Francesc Molet de Canet, a favor de 
Salvador Molet. 

 Document de avaluació econòmica de les 
cases i propietats del mas Pont de Sant 
Iscle. Realitzat per Esteve Pla, pagès de 
Sant Cebrià, i per Francesc Catà, pagès de 
Sant Iscle. Es valora en una quantitat de 
4.500 lliures. Testimonis: Joan Ferrer i 
Manau, negociant de Canet; Joan Soler, 
bracer de Sant Iscle. 

 

1.12 1757 / VII / 08 Salvador Molet Carta escrita per Salvador Molet, veler, on 
com a propietari dels bens de Francesc 
Molet, oncle seu, reconeix que haurà de 
pagar diversos drets a Francesc Molet i 
Parera. 

1.13 1757 / VII / 09 1r. document: 
Anton Vendrell del 
Turó, notari de 
Canet 
 
2n. document: 
Ramón Serra, 
notari de Barcelona 

Dos documents cosits: 

 Donació de part del mas Pont de Sant 
Iscle, de part d'una casa a Canet i de part 
d'una altra casa a Sant Martí d'Arenys. 
Feta per Maria Molet viuda i el seu fill 
Francesc Molet a favor de Salvador 
Molet, veler de Barcelona. La casa de 
Canet era al carrer de Sant Domènech i 
anomena afrontaments. 

 Relació de comptes que Francesc Molet, 
mariner de Canet, devia a Salvador 
Molet, veler de Barcelona i que ha de fer 
front el fill del primer, anomenat 
Francesc Molet i Parera, per un total de 
10.095 lliures, 14 sous i 4 diners. 
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1.14 1758 / I / 04 Antón Vendrell del 
Turó, notari de 
Canet 

Àpoca on el notari Antón Vendrell reconeix 
haver rebut 958 lliures pagades per Pau 
Molet. 

1.15 1758 / II / 05 Antón Vendrell del 
Turó, notari de 
Canet 

Confessió feta per Esteve Pla, pagès i 
masover de Sant Cebrià, i Francesc Catà, 
pagès de Sant Iscle, on reconeixen que a 
instancies de Josep Molet, veler, com a 
procurador del seu germà Salvador Molet, 
mestre veler de Barcelona, del valor 
econòmic de les cases i terres del mas Pont 
de Sant Iscle valorant-ho en 4500 lliures 
barceloneses. 
Testimonis: Joan Ferrer i Manau, negociant; i 
Joan Soler, bracer. 

1.16 1765 / XII / 13 Josep Ponsico, 
notari de Barcelona 

Capítols matrimonials entre Pere Molet i 
Albardener, veler de Barcelona i fill de 
Salvador Molet veler i de Josepa Albardener, 
amb Teresa Antunes i Lletjos, filla de Manuel 
Antunes, constructor de ribera de Barcelona 
o domiciliat en la Barceloneta. 
Testimonis: Valentí Farreras, “torzador” de 
sedes; i Joan Baptista Cires i Sans, comerciant 
de Barcelona. 

1.17 1768 / I / 24 Josep Colomer, 
notari públic de 
Calella 

Confessió de domini directe atorgat per 
Salvador Molet, veler de Barcelona, on 
reconeix que el mas Pont de Sant Iscle està 
sota domini del marquès de Josep de Llupià, 
marquès de Llupià resident a Barcelona. 
 
Testimonis: Bartomeu Garcia de Bustamante, 
i Francesc Alsina, jove negociant. Ambos de 
Calella. 

1.18 1. 1771/VIII/25 
 

2. 1771/VIII/31 
 

3. 1771/XI/27 
 

4. 1762/IX/10 
 

5. 1762/IX/12 
 

6. 1762/IX/10 

Josep Llobet, notari 
de Canet 

Diversos documents cosits: 
 
1. Àpoca realitzada per Joan Codina a favor 
de Salvador Molet, veler de Barcelona. On 
reconeix que ha rebut 72 lliures per diversos 
treballs realitzats a la Casa Vella del mas Pont 
de St. Iscle. S'especifica els materials de 
construcció. 
 
2. Àpoca realitzada per Bernat Misser, fuster 
de Canet, a favor de Salvador Molet, veler de 
Barcelona, per valor de 55 lliures. Que 
correspon als treballs de fusteria a la Casa 
Nova del mas Pont de St. Iscle. 
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3. Àpoca d'obres realitzada per Bartomeu 
Tena, mestre de cases de Canet, a favor de 
Salvador Molet, veler de Barcelona, per valor 
180 lliures, 4 sous i 3 diners. Correspon als 
treballs de paleta a la Casa Vella del mas 
Pont. S'especifica materials i preus. 
 
4. Àpoca d'obres realitzada per Bernat 
Misser, fuster, a favor de Salvador Molet, 
veler de Barcelona per valor 425 lliures i 13 
sous. Correspon als treballs realitzats a les 
diverses cases que Molet posseïa a St. Iscle 
de Vallalta. Es mostra la relació de materials i 
preus. 
 
5. Àpoca de treballs realitzat per Jaume 
Rocosa, bracer de St. Iscle de Vallalta, a favor 
de Salvador Molet, veler de Barcelona, pel 
valor de 448 lliures i 10 sous. Corresponent 
als treballs de replantar 25.000 mallols de 
vinya als terrenys del mas Pont de St. Iscle de 
Vallalta. 
 
6. Àpoca realitzada per Joan Codina, mestre 
de cases de Canet, a favor de Salvador Molet, 
veler de Barcelona, pel valor 1972 lliures, 
corresponent a les obres realitzades a les 
diverses cases de la propietat del mas Pont 
de St. Iscle de Vallalta. 

1.19 1773 / XII / 13 Antonio de Amar 
de la Torre, 
escrivent de la 
cúria dels jutjats 
reials ordinaris de 
Barcelona 

Diversos documents cosits referents al plet 
interposat per Pere Martir Molet, fill de 
Francesc Molet, contra Salvador Molet, 
teixidor de vels de Barcelona, en referencia a 
la propietat del mas Pont de St. Iscle de 
Vallalta. Conté relació de testimonis i 
inventari dels canvis de propietat. Carles 
Rafart actua com a procurador de Salvador 
Molet. El plet s'allarga fins a 1774. 

1.20 1774 / IX / 12 Francesc Aromir i 
Placies, notari reial 
i públic de Calella 

Còpia d'un procés de diligencies realitzades a 
instancies de Salvador Molet, teixidors de 
vels de Barcelona, i actuant Joan Brunet, 
batlle de Calella, com a comissionat del 
tinent del rei. Executen una disposició 
signada per l'intendent general del principat 
de Catalunya a favor de Salvador Molet per 
senyalar camins per l'arrossegament de fusta 
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i circulació dins les terres del mas Pont de St. 
Iscle de Vallalta.  
Conté plànol fet a mà de la propietat del mas 
Pont amb els camins. 

1.21 1775 / I / 25 Josep Poncico, 
notari de Barcelona 

Concòrdia realitzada per Pere Màrtir Molet, 
escrivent de Barcelona, Salvador Molet, veler 
de Barcelona, sobre la part de legitima que li 
tocava a Pere Màrtir Molet com a fill de 
Francesc Molet, qui havia posseït el mas Pont 
de St. Iscle de Vallalta, tres peces de terra de 
vinya, oliveres i una casa amb celler a Canet 
de Mar. 
 
Testimonis: Cristòfol Guadó, comerciant, i 
Francesc Ferrés, escrivent, ambos de 
Barcelona. 

1.22 1775 / III / 16 Josep Poncico, 
notari de Barcelona 

Àpoca realitzada per Pere Màrtir Molet, 
escrivent de Barcelona, on reconeix que 
Salvador Molet, també de Barcelona, li ha 
donat 325 lliures corresponent a la llegítima 
que li pertocava com a fill de Francesc Molet 
sobre els bens que posseïa a St. Iscle de 
Vallalta, avui propietat de Salvador Molet. 
 
Testimonis: Magi Just, comerciant; i Francesc 
Ferrús, escrivent. 

1.23 1777 / VIII / 12 Magi Artigas, notari 
de Barcelona 

Transcripció de la dotació i heretament 
universal realitzat per Salvador Molet, veler 
de Barcelona, al seu fill Pere Molet i 
Abardaner, també de Barcelona. Forma part 
dels bens presents en els capítols 
matrimonials entre Pere Molet amb Teresa 
Antunes. 
 
Testimonis: Joan Baptista Vilardell, jove 
sabater; i Macià Cateura, escrivent, tots dos 
de Barcelona. 

1.24 1777 / VIII / 12 Magi Artigas, notari 
de Barcelona 

Transcripció de la concòrdia signa da per 
Salvador Molet i el seu fill Pere Molet i 
Albardaner, velers de Barcelona, a favor de 
diversos creditors a qui ells devien diverses 
quantitats. La suma total del deute és de 
12.288 lliures. Conté relació dels creditors i 
les quantitats que els hi pertoquen a 
cadascú. Entre ells consta: Esteve Gramatxa, 
comerciant; Jaume Arnau, comerciant 
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d'Arenys; Josep Cladelles, pagès; Josep 
Mallol, patró de Canet; Margarida Salvany, 
muller de Francesc Salvany, passamaner; 
Joan Ferrer i Carbonell; Jacinto Febres; 
Maurici Prat; Joaquim Quadres; Manuel 
Carreras; Salvador Golart; Pasqual Delcepo 
(maltés); Joan Antunes; Joan Baptista Cirés; 
Pere Molet i Prats; Joaquim Fernández (de 
Cartagena); Isidre Bosch; Companyia Alegre-
Gibert; Antón Mora; Teresa viuda de Josep 
Fàbregues, veler; Andreu Amat; Miquel 
Ballesta; Agustí Roure; Josep Sala i Viver; 
Josep Vendrell. 
 
Testimonis: Joan Torres, passamaner; i Macià 
Cateura, escrivent, ambos de Barcelona. 

1.25 1777 / VIII / 13 Desconegut Relació de les quantitats acordades, pagades 
i de bens que Salvador i Pere Molet, pare i 
fill, estaven devent segons la concòrdia 
signada davant el notari Magi Artigas. (Doc. 
1.24) 
Conté la relació dels creditors i la seva 
professió, i hi afegeix les despeses del dot de 
Teresa Molet i Antunes. 
El 13 d'agost de 1777 restaven per abonar 
3.436 lliures, 8 sous i 4 diners. 

1.26 1778 / II / 11 Joan Prats, prevere 
i rector de Canet 

Transcripció realitza dels llibres d'òbits 
parroquials de la defunció de Francesc 
Molet, mariner de Canet, ocorreguda el 12 
d'agost de 1752. 

1.27 1784 / VII / 15 Salvador Molet Rebut signat a Canet on Salvador Molet 
reconeix que el seu gendre Joan Antunes li 
ha deixat graciosament 100 lliures i que 
aquest s’esmerçarà per pagà la cort de la 
Casa Vella del mas Pont de St. Iscle. Es 
compromet ha retornar-ho el més aviat 
possible. 

1.28 1785 / X / 15 Salvador Molet Suplica al governador de Girona on Salvador 
Molet demana que s'executi la sentencia 
atorgada al 1774, i que a dia d'avui diversos 
individus de St. Iscle de Vallalta no han acatat 
entre ells Pere i Francesc Oliva, Bartomeu 
Aranyó, Esteve Agustí, Salvador Coll i Jordi 
Codina. I també Sebastià Rossell d'Arenys de   
Munt. 
 



Estudi, inventarització i digitalització de l’arxiu Planet-Graupera de Canet de Mar Any 2020 

 

10 

 

1.29 1785 / XII / 03 Salvador Molet Suplica enviada per Salvador Molet al 
corregiment de Girona, explicant que 
posseeix la propietat del mas Pont de St. 
Iscle de Vallalta, i que Felix Boher i Marges i 
un germà d'aquest van tallar llenya per 
vendre-la de dins d'aquesta propietat. Insta 
que s'autoritzi al batlle de Canet i de St. Iscle 
perquè actuïn en contra dels germans Boher. 
Consta d’una nota on diu que la cúria de 
Blanes va acceptar el tràmit de la suplica. 
 

1.30 1785 / XII / 04 Cristòbal Arquir i 
Ruhira, CHB i 
escrivent d'Arenys i 
de la cúria del 
terme de 
Montpalau 

Certifica que amb sentencia de la cúria de 5 
de juny de 1785, Tomàs Rossinyol, nunci de la 
cúria, va redactar la sentencia on peticionava 
a Pere Màrtir Feliu, batlle de Canet, i Isidre 
Torrus, batlle de St. Iscle, perquè actuessin a 
favor de la petició presentada per Salvador 
Molet, teixidor de vels de Canet. 
Es prohibia explícitament que cap persona a 
peu o a cavall accedís a les terres de Molet 
per recollir herba o tallar llenya sota la pena 
de 3 lliures. 
 

1.31 1787 / XI / 20 Cayetano Olsina i 
Massana, notari de 
Barcelona 

Compra-venta realitzada per Salvador Molet 
de Barcelona, resident a Canet, i el seu fill 
Pere Molet i Albardaner, a favor del 
comerciant Miquel Llauger de Canet de Mar, 
de tota la propietat del mas Pont de St. Iscle 
de Vallalta per 10.700 lliures. Especifiquen 
que la venta es realitza per lluir i pagar 
diversos censals i deutes. També 
s'especifiquen els afrontaments 
 
Testimonis: Josep Anton Peres, armer; i 
Agustí Ferrer i Roig, escrivent, tots de 
Barcelona. 
 
Consta d'una nota on diu que Pere Molet va 
signa àpoca de 5000 lliures a favor de Miquel 
Llauger, davant el notari Miquel Portell, 
notari de Barcelona a 13 de novembre 1793. 
 

1.32 1787 / XI / 20 Cayetano Olsina i 
Massana, notari de 
Barcelona 

Relació de les despeses que Miquel Llauger, 
comerciant de Canet, a d'abonar al notari 
Olsina, referent a tota la documentació 
realitzada per la venta del mas Pont de St. 
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Iscle a favor de Llauger. Conté relació de 
documents, persones, autors i preus, per un 
total 123 lliures, 16 sous i 3 diners. 
 
Conté nota on especifica que el 23 de gener 
de 1788 Antón Pungem, actuant en nom de 
Miquel Llauger, va abonar al notari Olzina 90 
lliures que encara devia de la relació de 
despeses. 

1.33 1787 / XI / 20 Francesc Portell Àpoca signada per Francesc Portell en nom 
del notari Magi Artigues, on reconeix que 
Miquel Llauger ha pagat 24 lliures, 12 sous i 6 
diners per la còpia del document notarial de 
capítols matrimonials entre Pere Molet amb 
Teresa Antunes i Lletjós, signada davant el 
notari Josep Ponsico el 13 de desembre de 
1765. 

1.34 1787 / XI / 21-
1793 / XI / 21 

Salvador Molet i 
Antonia Molet i 
Barceló 

Diversos àpoques cosides en forma de 
llibreta que sumaven per un total de  363 
lliures, 3 sous i 6 diners anuals; repartides en 
tres pagues l'any que Antón Pongem i Alabau 
de Barcelona, actuant en nom de Miquel 
Llauger de Canet, paga a la família de 
Salvador Molet, veler de Barcelona. 

1.35 1787 / XI / 22 Cayetano Olzina i 
Massana, notari de 
Barcelona 

Àpoca signada per Joan Antunes, comerciant 
de Barcelona, a favor de Miquel Llauger, 
comerciant de Canet, i aquest pagant en nom 
de Salvador Molet de Barcelona i el seu fill 
Pere Molet i Albardaner per valor de  610 
lliures, 13 sous i 7 diners; que formen part de 
la venta del mas Pont de Sant Iscle per un 
valor total de 10.700 lliures, i que es va 
esmerçar per pagar diversos deutes. Consta 
relació de creditors i quantitats, entre ells 
Joan Antunes. 
 
Testimonis: Manuel Olzina i Martí, i Agustí 
Ferrer i Roig, tots dos escrivents. 

1.36 1787 / XI / 27 Cayetano Olzina i 
Massana, notari de 
Barcelona 

Certificat realitzat per Joan Abarca, porter 
reial de Barcelona, on autoritza a Miquel 
Llauger, comerciant de Canet com adquiridor 
de la propietat del mas Pont de Sant Iscle, 
venuda per Salvador Molet i Pere Molet 
Albardaner, pare i fill, perquè pagui en nom 
seu els diversos deutes dels Molets. 

1.37 1787 / XI / 27 Cayetano Olzina i Àpoca signada per Joan Ferrer i Carbonell, 
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Massana, notari de 
Barcelona 

comerciant de Canet, a favor de Miquel 
Llauger, també comerciant de Canet, on 
reconeix que aquest li ha pagat en nom de 
Salvador Molet i Pere Molet, pare i fill, la 
quantitat de 378 lliures, que són part d'un 
total de 630 lliures que els Molet devien a 
Ferrer i Carbonell. La quantitat pagada per 
Llauger forma part de la venta del mas Pont 
de St. Iscle per un total de 10.700 lliures. 
 
Testimonis: Josep Clos i Trias, Agustí Ferrer i 
Roig, tots dos escrivents. 

1.38 1787 / XII / 2 Cayetano Olzina i 
Massana, notari de 
Barcelona 

Àpoca signada per Jacinto Febres, tintorer de 
Barcelona, a favor de Miquel Llauger, 
comerciant de Canet, on reconeix que aquest 
li ha pagat en nom de Salvador Molet i Pere 
Molet, pare i fill, la quantitat de 173 lliures, 3 
sous i 2 diners, que són part d'un total de 
425 lliures, 7 sous i 11 diners que els Molet 
devien a Jacinto Febres. La quantitat pagada 
per Llauger forma part de la venta del mas 
Pont de St. Iscle per un total de 10.700 
lliures. 
 
Testimonis: Josep Clos i Trias, Agustí Ferrer i 
Roig, tots dos escrivents. 

1.39 1787 / XII / 6 Cayetano Olzina i 
Massana, notari de 
Barcelona 

Àpoca signada per Antón Mora, blanquer de 
Barcelona, a favor de Miquel Llauger, 
comerciant de Canet, on reconeix que aquest 
li ha pagat en nom de Salvador Molet i Pere 
Molet, pare i fill, la quantitat de 156 lliures, 
12 sous i 1 diners que els Molet devien a 
Antón Mora. La quantitat pagada per Llauger 
forma part de la venta del mas Pont de St. 
Iscle per un total de 10.700 lliures. 
 
Testimonis: Josep Clos i Trias, Agustí Ferrer i 
Roig, tots dos escrivents. 

1.40 1787 / XII / 11 Cayetano Olzina i 
Massana, notari de 
Barcelona 

Àpoca signada per Jaume Arnau, botiguer 
d'Arenys, a favor de Miquel Llauger, 
comerciant de Canet, on reconeix que aquest 
li ha pagat en nom de Salvador Molet i Pere 
Molet, pare i fill, la quantitat de 244 lliures, 
17 sous i 3 diners que són part d'un total de 
458 lliures, 2 sous i 1 diners que els Molet 
devien a Jaume Arnau. La quantitat pagada 
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per Llauger forma part de la venta del mas 
Pont de St. Iscle per un total de 10.700 
lliures. 
 
Testimonis: Felix Olzina i Martí, Agustí Ferrer 
i Roig, tots dos escrivents. 

1.41 1787 / XII / 15 Bonaventura Bou i 
Guinart, notari de 
Girona 

Transcripció d'una acte on Francesc Lleonart, 
porter reial i del jutjat de Girona, a instancies 
de Miquel Llauger, comerciant de Canet, 
eleva notificació a: Pau Colomer, prevere i 
canonge de Sant Feliu de Girona; Joan Vidal, 
prevere beneficiat de Sant Feliu de Girona; 
doctor en drets Antoni Ferrer i Roig, i al 
noble Ignasi Foxar, tots ells administradors de 
la confraria de Sant Narcís de la Col·legiata 
de Sant Feliu de Girona, perquè anunciessin 
els majorals de l'expressada confraria que 
Llauger pagaria en nom de Josep Anton 
Peres, armer i ciutadà de Barcelona, la 
quantitat de 200 lliures per un censal que 
Peres havia venut a la confraria i que 
esperava pagar amb el deute que ell tenia el 
pare i fill Molet. 
 
Testimonis Francesc Conchs; i Josep Domingo 
i Bofill, tots dos escrivents de Girona. 

1.42 1788 / II / 24 Cayetano Olzina i 
Massana, notari de 
Barcelona 

Àpoca signada per Josep Mallol, patró de 
Canet, a favor de Miquel Llauger, comerciant 
de Canet, on reconeix que aquest li ha pagat 
en nom de Salvador Molet i Pere Molet, pare 
i fill, la quantitat de 117 lliures, que són part 
d'un total de 195 lliures que els Molet devien 
a Josep Mallol. La quantitat pagada per 
Llauger forma part de la venta del mas Pont 
de St. Iscle per un total de 10.700 lliures. 
 
Testimonis: Josep Clos i Trias; Agustí Ferrer i 
Roig, tots dos escrivents. 

1.43 1788 / IV / 08 Cayetano Olzina i 
Massana, notari de 
Barcelona 

Àpoca signada per Francesc Cortadellas, 
familiar del Sant Ofici i comerciant de 
Barcelona, com a procurador d'Isidre Bosch i 
Bosch, comerciant de Calaf i fill i hereu de 
d'Isidre Bosch i Rivalta, pagès de Calaf; a 
favor de Miquel Llauger, comerciant de 
Canet, on reconeix que aquest li ha pagat en 
nom de Salvador Molet i Pere Molet, pare i 
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fill, la quantitat de 159 lliures, 2 sous i 3 
diners, que són part d'un total de 265 lliures, 
3 sous i 9 diners que els Molet devien a Isidre 
Bosch. La quantitat pagada per Llauger forma 
part de la venta del mas Pont de St. Iscle per 
un total de 10.700 lliures. 
 
Testimonis: Felix Olzina i Martí; Agustí Ferrer 
i Roig, tots dos escrivents. 

1.44 1789 / VI / 16 Joaquim Ribot, 
notari de Girona 

Transcripcions de nomenaments a sort de 
rodolí de diversos càrrecs de la confraria de 
Sant Narcís dins la col·legiata de Sant Feliu de 
Girona. Consta també d'actes de creacions i 
vendes de censals. 

1.45 1789 / VII / 08 Francesc Carles 
Befaras, notari 
públic de Girona 

Atorgament de poders realitzats pels 
administradors de la confraria de Sant Narcís 
dins la col·legiata de Sant Feliu de Girona per 
a ser representats i actuar en nom seu a 
favor de Daniel Torner, comerciant de 
Barcelona. 
 
Testimonis: reverent Josep Joera, prevere i 
beneficiat de St. Feliu; i Pere Malagelada, 
jornaler, tots dos de Girona. 

1.46 1789 / VIII / 21 Caietà Olzina i 
Massana, notari de 
Barcelona 

Àpoca realitzada per Daniel Torner, 
comerciant de Barcelona, com a procurador 
de la confraria de Sant Narcís dins la 
col·legiata de Sant Feliu de Girona, a favor de 
Miquel Llauger, comerciant de Canet, on 
reconeix que aquest li ha pagat en nom de 
Salvador Molet i Pere Molet, pare i fill, la 
quantitat de 200 lliures, que els Molet 
devien. La quantitat pagada per Llauger 
forma part de la venta del mas Pont de St. 
Iscle per un total de 10.700 lliures. 
 
Testimonis: Manuel Olzina i Martí; Agustí 
Ferrer i Roig, tots dos escrivents. 

1.47 1789 / IX / 01-
1793 / XI / 04 

Salvador Molet i 
Antonia Molet i 
Barceló 

Diverses àpoques signades a Canet on els 
Molet confessen haver rebut de Miquel 
Llauger menor, comerciant i pel compte del 
seu pare, de diverses quantitats que 
formaven part de la venta del mas Pont de 
St. Iscle. 
Consta que Antonia Molet i Barceló era 
l'esposa de Salvador Molet. 
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1.48 1789 / IX / 25 Cayetano Olzina i 
Massana, notari de 
Barcelona 

Àpoca signada per Pere Molet i Alberdaner, 
veler de Barcelona, i Teresa Molet i Antunes, 
muller seva, a favor de Miquel Llauger, 
comerciant de Canet, i aquest pagant en nom 
de Salvador Molet, pare i sogre dels 
anteriors, de la quantitat de 400 lliures, que 
son part de les 1.400 lliures del dot que 
Teresa Antunes aporta en el seu matrimoni. 
Les 400 lliures formen part de la paga de la 
compra venta del mas Pont de St. Iscle per 
un total de 10.700 lliures. 
 
Testimonis: Manuel Olzina i Martí; Agustí 
Ferrer i Roig, tots dos escrivents. 

1.49 1790 / XI / 20 Pere Molet i 
Alberdaner 

Rebut signat a Canet de Mar, on Pere Molet, 
fill de Salvador Molet, a causa d'estar 
impedit per malaltia afirma que en nom seu 
ha rebut diverses pensions entre 1790 i 1791 
pagades per Miquel Llauger, referents a la 
venda del mas Pont de St. Iscle. Autoritza a 
Antonia Molet Barceló, muller del seu pare, 
perquè pugui cobrar-les. 

1.50 1792 / X / 12 Josep Llobet, notari 
de Canet 

Acta on Josep Llobet confessa que en els 
llibres de protocols notarials que van ser del 
notari Anton Vendrell del Turó consta el 
testament del patró Francesc Molet, mariner, 
a 4 de gener 1752. On reconeixia que era fill 
de Josep Molet, argenter de Barcelona i de 
Caterina Macip. I també fa relació de 
l'heretament als fills.   

1.51 1792 / IX / 14 Josep Llobet, notari 
públic de Canet 

Transcripció del testament de Maria Parera, 
filla de Salvador Parera, ferrer de Canet, i 
muller de Francesc Molet, menor de dies de 
Canet. Redactat el 14 de setembre 1742 per 
Marià Martínez, prevere de Canet, 
Marmessors: marit, pare i Francesc Molet, 
sogre. 
Sepultura en el fossar de la parròquia de 
Canet. 
Deixa a les filles 40 lliures a cadascuna i als 
fills 5 lliures. Fa hereu universal a Francesc 
Molet i Parera, fill seu. 

1.52 1792 / IX / 29 Miquel Mora, 
notari d'Arenys de 
Mar 

Àpoca realitzada per Pere Molet i Albardaner, 
veler de Barcelona, com procurador del seu 
pare Salvador Molet, també veler, a favor de 
Miquel Llauger i Bonet, comerciant i familiar 
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del Sant Ofici de Canet, conforme li ha pagat 
58 lliures, 11 sous i 8 diners. Que formaven 
part de 7.263 lliures, 11 sous i 8 diners que 
van quedar pendents de la compravenda del 
mas Pont de St. Iscle d'un total de 10.700 
lliures. 
 
Testimonis: Joan Pastor, patró; Josep Moles 
Sabater, tots d'Arenys. 

1.53 1792 / XI / 22 Miquel Mora, 
notari d'Arenys de 
Mar 

Àpoca signada per Maria Fàbregas i Molet, 
muller del patró Salvador Fàbregas, i Ana 
Maria Aulet i Molet, muller de Francesc 
Aulet, germanes, i Maria Teresa Molet i 
Llobet, viuda del patró Josep Molet i Parera: 
on confessen que han rebut de Miquel 
Llauger i Bonet, comerciant i familiar del Sant 
Ofici de Canet, i aquest pagant en nom de 
Salvador Molet i Pere Molet i Albardaner, 
pare i fill i velers de Barcelona, la quantitat 
de 135 lliures. Corresponien a Maria 
Fàbregas i Molet 40 lliures, a Ana Maria Aulet 
i Molet 65 lliures i a Maria Teresa Molet i 
Llobet 30 lliures, que corresponia a l’herència 
deixada per Maria Molet i Parera, mare de 
les expressades germanes i pel patró 
Francesc Molet, mariner i avi d'aquestes. 
 
Testimonis: Joan Pastor, patró; Josep Molas, 
sabater, tots d'Arenys. 

1.54 1792 / XI / 30 Miquel Mora, 
notari d'Arenys de 
Mar 

Àpoca signada per Francisca Llauger i Molet, 
muller de Pere Llauger i Munir, patró i 
pescador de Canet. On reconeixia que 
Miquel Llauger i Bonet, comerciant i familiar 
del Sant Ofici pagant en nom de Salvador 
Molet i Pere Molet i Albardaner, pare i fill i 
velers de Canet i Barcelona, que li ha pagat la 
quantitat de 40 lliures, que li pertocava a 
Francisca Llauger i Molet per l’herència de la 
seva mare Maria Molet i Parera, muller del 
mariner Francesc Molet. 
 
Testimonis: Narcís Nicolau; i Jaume Alsina, 
pagesos d'Arenys de Munt. 

1.55 1792 / XII / 12 Salvador Molet i 
Parera 

Rebut signat a Reus, on Salvador Molet i 
Parera reconeix que Miquel Llauger de Canet 
i en nom seu Pere Pla, comerciant de Reus, li 
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ha pagat 28 lliures, 17 sous i 6 diners 

1.56 1793 / IV / 12 Josep Moles, en 
nom d'Anna Maria 
Aulet i Molet 

Rebut signat a Canet, on Josep Moles, 
reconeix que Salvador Molet i Parera de 
Reus, i en nom seu Miquel Llauger i Bonet, 
ha pagat a Anna Maria Aulet i Molet 1 lliures, 
2 sous i 6 diners. Que formaven part de 30 
lliures que li pertocaven d’herència del seu 
avi i mare. 

1.57 1793 / VII / 15 Antonia Molet i 
Barceló 

Rebut signat a Canet, on reconeix que 
Miquel Llauger i Munir ha pagat 13 lliures 
que són l’interès de l'1% de 263 lliures que 
Pere Molet va deixar a Miquel Llauger, 
procedents de la compravenda del mas Pont 
de St. Iscle. 

1.58 1793 / XI / 13 Francesc Portell, 
notari de Barcelona 

Àpoca feta per Pere Molet i Alberdaner, veler 
i ciutadà de Barcelona, on reconeix que 
Miquel Llauger, comerciant de Canet, li ha 
pagat 5.000 lliures que eren la part restant 
d’aquelles 7.263 lliures, 11 sous i 8 diners 
que Llauger retingué amb interès del 5% 
anual d'aquella compravenda que els Molets 
van fer a Llauger de tot el mas Pont de St. 
Iscle per un valor total de 10.700 lliures. 
 
Testimonis: Pau Riquer, fuster; i Tomàs Julià i 
Boy, escrivent, ambos de Barcelona. 

1.59 1794 / III / 14 Francesc Portell, 
notari de Barcelona 

Àpoca signada per Pere Molet i Alberdaner, 
veler de Barcelona, i en nom propi i com a 
hereu de Salvador Molet, el seu pare i veler 
de Barcelona i resident a Canet, a favor de 
Miquel Llauger, comerciant de Canet, que ha 
rebut 2.000 lliures que formen part 
d’aquelles 7.263 lliures, 11 sous i 8 diners 
que Llauger retingué amb interès del 5% 
anual d'aquella compravenda que els Molets 
van fer a Llauger de tot el mas Pont de St. 
Iscle per un valor total de 10.700 lliures. 
Part d'aquest diners són per pagar drets 
hereditaris a Francisca Llauger i Molet, a 
Maria Fàbregas i Molet, a Anna Maria Aulet i 
Molet, a Teresa Molet i Llobet, al propi Pere 
Molet, i a Salvador Molet i Parera, veler de 
Reus. 
 
Testimonis: Tomàs Julià i Boy, escribent, i 
Joan Noguera, pages de Santa Maria d'Olost. 
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1.60 1801 / V / 12 Manuel Olzina i 
Martí 

Àpoca signada per Pere Molet i Alberdaner, 
veler de Barcelona, en nom propi i 
procurador de: Pere Molet i Antunes, 
comerciant veí de Veracruz i fill seu; Salvador 
Molet i Antunes, i Manuel Molet i Antunes, 
comerciants; Joaquim Molet i Antunes, jove 
adroguer; Teresa Aymar i Antunes, muller de 
Mariano Aymar, comerciant; i Josepa 
Viladomat Molet i Antunes, muller de 
Domingo Viladomat, gerrer de Barcelona, 
fills i filles del dit Pere Molet, que ha rebut 
500 lliures per part del Miquel Llauger, 
comerciant de Canet. Els fills Molet i Antunes 
tenien drets sobre els bens de la seva mare 
Teresa Antunes, muller de Pere Molet. 
 
Testimonis: Martí Thomas Huguet, i Josep 
Gasol i Blay, practicants de notaria de 
Barcelona. 

1.61 1807 / XI / 27 Pere Claramunt Rebut realitzat per Pere Claramunt, com a 
procurador de la casa de Llupià, on reconeix 
que Miquel Llauger i Bonet ha pagat 2 lliures, 
3 sous i 4 diners pel cens de domini directe 
que el mas Pont de St. Iscle es troba sota la 
casa de Llupià. Consta que aquest cens és per 
a l'any 1805. 

1.62 1818 / X / 28 Pere Màrtir Coll, 
procurador del 
marques de Llupià 

Carta redactada a Calella, dirigida a Miquel 
Llauger, comerciant resident a Barcelona, on 
el procurador del marques de Llupià reclama 
a Llauger els censals pel domini directe sobre 
el mas Pont de St. Iscle que Llauger devia des 
de l'any 1806. 

1.63 1822 Desconegut Carta on s'explica que la "casa nova" del 
carrer de la Font de Canet, que aleshores 
habitava el reverent doctor Josep Llauger 
junt amb tots els seus mobles, va ser 
construïda per Miquel Llauger i Bonet, 
difunt, i cedida durant la seva vida natural i 
fins la mort al seu fill l'expressat Josep 
Llauger, prevere. Conata que  Miquel Llauger 
i Bonet va fer testament davant el notari 
Miquel Mora i Fontanals d'Arenys de Mar el 
dia 11 de gener de 1809. 
També consta que els dos cossos que consta 
la casa que Miquel Llauger va comprar a 
Ramón Ignasi Macià davant del notari Llobet 
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de Canet. 

1.64 1825 Josep Martorell Rebut signat per Josep Martorell, procurador 
dels marquesos d’Alfarràs i Llupià, on 
reconeix que Miquel Llauger va pagar 2 
lliures, 3 sous i 4 diners per la pensió de cens 
de domini directe que el mas Pont de St. Iscle 
te sota els marquesos de Llupià. 

1.65 1825 / VI/ 6 
 

Pere Martir Coll Rebut signat a Barcelona per Pere Màrtir 
Coll, procurador dels marquesos de Llupià i 
d’Alfarràs, on reconeix que Miquel Llauger i 
Munir ha pagat 41 lliures, 3 sous i 4 diners 
corresponents a 19 pensions anuals del cens 
de 2 lliures, 3 sous i 4 diners que anualment 
Llauger ha de pagar als marquesos de Llupià 
per tenir sota domini directe  el mas Pont de 
St. Iscle. 

1.66 1870 / VII / 16 Miquel Tuñi i 
Falguera, notari de 
Mataró 

Transcripció del conveni de 12 de maig de 
1868 redactat per Patricio de Xanmar, notari 
de Mataró. Conveni entre Antonia Suñer i 
Bordàs, viuda de Josep Antoni Llauger i Pujol 
i veïna de Canet, i Antonia Llauger i Pujol, 
muller de Francesc d’Assis Spa i Mora 
farmacèutic de Mataró, en referencia a 
l’herència de Miquel Llauger i Munir, sogre i 
pare d'elles. 
Especifica hereus i testamentaries. 

Documents Sense Data 

2.01 Sense data Desconegut Relació del traspàs de censals i propietats del 
mas Pont de Sant Iscle. Comença amb la 
compra de censal de 1740 del patró Francesc 
Molet a Bernat Bataller, pagès. I acaba amb 
la compra l'any 1741 de Bernat Bataller a 
Felix Camllonch per 2.700 lliures d'un terç del 
delme, censals, tasques i dominis directe en 
els termes de Pineda, Calella, Hortsavinyà i 
Tordera. 

2.02 Sense data Desconegut Relació de documents que manquen en tota 
la documentació de la carpeta del mas Pont 
de St. Iscle. Consta de la data i notari original, 
des del 1582 al 1717. 
També consta de diverses anotacions de 
lluïcions de censals. 

2.03 Sense data Desconegut Relació del que pertoca a les germanes 
Molet  i resta de familiars de l’herència de 
Maria Parera, per un total de 205 lliures. 
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2.04 Sense data Desconegut Relació dels honoraris d'un notari que haurà 
d'abonar Salvador Molet. Consta de 
documents de concòrdia, copies segellades i 
àpoques per un total de 5 lliures, 18 sous i 10 
diners. 

2.05 Sense data Desconegut Relació de confessions i capbreus del mas 
Pont de St. Iscle, que inicialment la família 
Bataller i després Francesc Molet 
confessaven tenir sota domini directe del 
marques de Llupià, des de l'any 1680 al 1740. 

2.06 Sense data Desconegut Relació de documents testamentaris, capítols 
matrimonials i actes notarials relacionats 
amb Francesc Molet, mariner, des de l'any 
1729 al 1757. 

2.07 Sense data Desconegut Relació on s'insta a Salvador Molet i Parera, 
veler de Reus, que davant del seu notari 
públic ha de signar un àpoca a favor de 
Miquel Llauger i Bonet, de Canet, per un 
valor de 30 lliures; i que aquest pagarà en 
nom de Salvador Molet i Pere Molet i 
Alberdaner, pare i fill i velers de Barcelona, a 
compte del a compravenda del mas Pont de 
St. Iscle. També consta que d’aquestes 30 
lliures, 25 són li pertocaven a Salvador Molet 
i Parera per herència del seu avi Francesc 
Molet, mariner, i les restants 5 lliures per 
herència de la seva mare Maria Molet i 
Parera. 

2.08 Sense data Josep Llobet, notari 
de Canet 

Transcripció literal de part del testament de 
Francesc Molet, patró de Canet, realitzat 
davant el notari Antón Vendrell del Turó a 4 
de gener de 1752. 

 

 
Canet de Mar, 21 de desembre del 2020 

 
Entitat responsable: 

Centre d’Estudis Canetencs 
 

 
 

Autors: 
Sergi Alcalde i Vilà 

Francesc Rodríguez Santos 


