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DESCRIPCIÓ DEL FONS 
 
 
1. ÀREA D’IDENTIFICACIÓ 
1.1. Codi de referència  
CAT AMM  701 
 
1.2. Nivell de descripció 
Fons 
 
1.3. Títol 
Pere-Jordi Bassegoda i Musté 
  
1.4. Data(es) 
Dates de creació: 1541-1988 
 
1.5. Volum i suport 
0,4 m (4 unitats d’instal·lació) de documentació textual, paper. 
 
 
2. ÀREA DE CONTEXT 
2.1. Nom(s) del(s) productor(s) 
Pere-Jordi Bassegoda i Musté 
 
2.2. Història del(s) productor(s) 
Pere-Jordi Bassegoda i Musté (Barcelona, 7 de febrer de 1892 — Barcelona, 1988) fou 
un poeta i arquitecte barceloní. 
 
Era fill de Bonaventura Bassegoda i Amigó i germà de Bonaventura Bassegoda i 
Musté, tots arquitectes. Estudià a l'Escola Superior d'Arquitectura de Barcelona i 
obtingué el títol d'arquitecte l'any 1917. Succeí el seu pare en el càrrec d'arquitecte 
municipal del Masnou. Com a arquitecte, fou especialista en arquitectura legal. 
 
Com a poeta, fou premiat als Jocs Florals (1912) i en altres certàmens (1911 i 1918). 
La seva poesia, d’inspiració modernista, fou publicada a la col·lecció “Lectura Popular”. 
Les seves obres més destacades són Roses místiques (1974) i Les cançons del meu 
molí (1976). També deixà publicacions sobre la marina del Masnou i sobre les 
Ordinacions d’en Santacília. 
 
2.3. Història arxivística  
El fons ha estat conservat pel seu productor fins a l’ingrés a l’Arxiu. 
 
2.4. Dades sobre l’ingrés  
El fons va ingressar a títol de donació feta per Pere Bassegoda i Hombravella l’any 
1988. 
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3. ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA 
3.1. Abast i contingut  
El fons aplega documentació familiar i professional, i també col·leccions factícies sobre 
el Masnou. Destaquen documents i apunts de la història del Masnou, i també 
esborranys de publicacions escrites per ell (publicades i inèdites) sobre la història del 
Masnou. També hi ha cronologies i fitxes amb informació històrica del poble i sobre 
capitans i mariners. 
 
El fons inclou documents dels segles XVI, XVII i XVIII de les famílies masnovines 
Estaper, Rogent, Antic i Fontanills. Molts d’ells estan transcrits. 
 
3.2. Sistema d’organització  
El fons s'ha classificat d'acord amb el quadre de classificació següent:  
 
01. ÍNDEX I INVENTARIS 

02. DOCUMENTACIÓ FAMILIAR 

02.01. DOCUMENTACIÓ NOTARIAL 

02.02. DOCUMENTACIÓ JUDICIAL 

03. ACTIVITAT PROFESSIONAL 

03.01. MANUSCRITS I MECANOSCRITS 

03.01.01. Transcripcions 

03.01.02. Esborranys de publicacions 

03.01.03. Treballs d'història del Masnou 

03.02. ARTICLES I PUBLICACIONS 

03.02. DOCUMENTACIÓ MUNICIPAL 

04. COL·LECCIONS FACTÍCIES 

04.01. PLÀNOLS 

04.02. DOCUMENTS 

04.02.01. Documentació eclesiàstica 

04.02.02. Documentació de famílies del Masnou 

04.02.03. Documentació notarial 

04.02.04. Altres documents relacionats amb el Masnou 

04.02. LLIBRES I ARTICLES 

 
4. ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS 
4.1. Condicions d’accés  
Accés lliure. 
 
4.3. Llengües i escriptures dels documents 
Castellà i català. 
 
4.5. Instruments de descripció 
Inventari: Carpintero Sánchez, Marta. El fons Pere Jordi Bassegoda. El Masnou, juliol 
2004. Disponible en suport paper i electrònic (aplicatiu GIAM: 129 registres 
informàtics). 
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7. ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ 
7.1. Autoria i data(es)  
Marta Carpintero Sánchez, juliol de 2004. Actualitzat per Carles Pino Andújar, agost de 
2015. 
 
7.2. Fonts  
- La mateixa unitat de descripció. 
- Col·laboradors de la Viquipèdia. Pere-Jordi Bassegoda i Musté [en línia]. Viquipèdia, 
l'Enciclopèdia Lliure, 2015 [data de consulta: 14 de maig del 2015]. Disponible a: 
<//ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Pere-
Jordi_Bassegoda_i_Must%C3%A9&oldid=15254682>. 
 
7.3. Regles o convencions 
Norma de Descripció arxivística de Catalunya (NODAC). Barcelona: Generalitat de 

Catalunya, Departament de Cultura, Subdirecció General d’Arxius i Associació 

d’Arxivers de Catalunya, 2006. 
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Sèrie 701.01.00.00.00

DatesTítol / Descripció 

ÍNDEX I INVENTARIS

1980 1989Relació de documents

Nota manuscrita a llapis en què s'informa de la manca del document 35 de la carpeta 1

-

1980 1989Relació de documents

Relació mecanoscrita numerada de 19 dels documents del fons

-

1988 1988Relació de documents

Relació manuscrita numerada del 1 al 53 dels documents. Inclou una nota a llapis en que consta que el 
document 35 no hi era

-

1988 1988Relació de documents

Relació manuscrita numerada del 54 al 80 dels documents. Inclou nota a llapis en què consta que el 
document 80 no hi era

-

1988 1988Relació de documents

Relació manuscrita per ordre alfabètic de la lletra A a la Z i de la a) a la g) dels documents del fons 

-

Sèrie 701.02.01.00.00

DatesTítol / Descripció 

DOCUMENTACIÓ 

FAMILIAR

Documentació notarial

1866 1866Reconeixement d'un deute

Reconeixement d'un deute de 17.100 escuts de Bonaventura Bassegoda i Joan Barris i Trull a Domènec 
Sitjàs Marguenat. Notari: José Sayrols i Monter

-

1910 1910Certificació notarial de la venda d'una casa

Venta d'una casa del carrer Sant Felip, feta per Pere Puntí i Rosés a Bonaventura Bassegoda. Notari: Mariano 
López Aragó

-

1925 1925Poders atorgats per Joan Guim i Molet a Pere Bassegoda i Musté per administrar una finca 

al Torrent Humbert

Còpia autoritzada. Notari: Joquim Dalmau Fiter

-

1940 1940Poders atorgats per Alfredo Mondria Sifré a Pere Bassegoda i Musté per administrar una 

finca al Torrent Humbert

Còpia autoritzada. Notari: Manuel Corchón de la Aceña

-

Sèrie 701.02.02.00.00

DatesTítol / Descripció 

DOCUMENTACIÓ 

FAMILIAR

Documentació judicial

1903 1903Esborrany d'una carta enviada per Bonaventura Bassegoda al Jutjat de Barcelona

Carta sobre el cas Ramentol contra Malet

-

1903 1903Carta del Jutge de Barcelona a Bonaventura Bassegoda

Carta referent a una consulta sobre el cas Perera contra Malet

-

1903 1903Acte del judici del cas Perera contra Malet

Còpia de l'acte i rematada de Maria Miquela Clota i Bonaventura Bassegoda i Amigó

-
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Sèrie 701.03.01.01.00

DatesTítol / Descripció 

ACTIVITAT 

PROFESSIONAL

Manuscrits i 
mecanoscrits

Transcripcions

1900 1940Transcripcions de documents de les famílies Casas, Antich i Rogent

Set transcripcions mecanoscrites de P.J. Bassegoda sobre peticions al Bisbat de Barcelona, concòrdies i 
ventes dels anys 1541/1796.

-

1900 1940Transcripció de documents de la família Casas

Transcripció manuscrita de documents entre 1700 i 1808. No consta la data del document. Llibreta mida 
quartilla

-

1900 1940Transcripció de la venta d'un terreny

Mecanuscrit de P.J. Bassegoda. Transcripció de la venta feta per Rosa Elias i Lledó al comú de Teià l'any 
1755.

-

1900 1940Transcripció de documents de compra-venda, heretats i cessions de cases

Mecanuscrit de P.J. Bassegoda. Transcripció de 13 documents dels anys 1716/1849.

-

1900 1950Transcripció d'una acta de sessió de la Casa de la Vila

Transcripció d'una acta de sessió de 1818. Inclou dades històriques de les famílies Roudors i Fiveller des del 
segle VIII fins al XVI.

-

1900 1970Transcripció de documents referits als territoris del Maresme

54 fitxes mecanoscrites per P.J. Bassegoda. Documents de 929 al 1541 ordenats cronològicament.

-

1967 1967"Nueva valoración. Como una fuente legalmente nace"

Esborrany manuscrit de P.J. Bassegoda, amb transcripció de documents de les famílies Malet i Fiveller. No 
consta la data, posterior a 1967. Calendari diari en espiral, mida quartilla

-
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Sèrie 701.03.01.02.00

DatesTítol / Descripció 

ACTIVITAT 

PROFESSIONAL

Manuscrits i 
mecanoscrits

Esborranys de 
publicacions

1900 1940"Urbanización ochocentista del Masnou"

Mecanoscrit de P.J. Bassegoda. Correspon al disseny 5.

-

1900 1940"Títulos de honor de una modesta fuente"

Esborrany manuscrit de P.J. Bassegoda. Llibreta mida quartilla en espiral

-

1900 1940"Estampas de la Villa del Masnou. La iluminación a gas"

Mecanuscrit de P. J. Bassegoda amb anotacions manuscrites.

-

1900 1940"La casa de la Villa y els Fivaller"

Mecanuscrit de P.J. Bassegoda. Inclou la transcripció de la compra de la casa de la vila als Fiveller el 1818. 
No consta la data del document

-

1900 1940Mecanoscrit sobre qüestions d'història del Masnou

Mecanoscrit de P.J. Bassegoda dels dissenys 1-3, sobre "Títulos de honor de una modesta fuente", "Can 
Casas" i "La capilla de San Antonio". Incorpora transcripció i traducció de documents de 1541/1796.

-

1900 1940"El Masnou"

Manuscrit de P.J. Bassegoda sobre l'etimologia del nom del poble i del barri d'Ocata i els cognoms de les 
famílies que hi vivien. No consta la data

-

1900 1950Esborrany sobre naufragis de vaixells de vela durant el segle XIX

Esborrany manuscrit de P.J. Bassegoda. No consta la data al document

-

1900 1950"Capitanes y pilotos de la villa de Masnou que pasaron a mejor vida con su nota de..."

Esborrany del llistat de 702 mariners del Masnou morts entre 1863 i 1925, amb l'any de defunció, noms, 
filiació i edat. No consta la data

-

1900 1970"Roudors"

Mecanoscrit de P.J. Bassegoda sobre l'aparició en el Dietari del Consell de Cent del 12 d'octubre de 1425 
d'una menció a la família dels Roudors.

-

1950 1962Esborrany del llibre "Diseños de la vila del Masnou"

Esborrany manuscrit de P.J. Bassegoda, en una llibreta de fulls quadriculats, mida foli. Dissenys 19 al 21

-

1950 1962Esborrany del llibre "Diseños de la vila del Masnou"

Esborrany manuscrit de P.J. Bassegoda, en una llibreta mida foli, quadriculada. Dissenys 1 al 19

-

1950 1962Esborrany del llibre "Diseños de la vila del Masnou"

Esborrany manuscrit de P.J. Bassegoda en una llibreta d'espiral. No hi consta la data. Disseny 13. Llistat 
alfabètic de capitans i pilots 

-

1951 1951Esborrany del llibre "Diseños de la vila del Masnou"

Esborrany manuscrit de P.J. Bassegoda en una llibreta espiral. Pàgines 1 a la 17

-

1960 1969"Costas de Levante"

Mecanuscrit de P.J. Bassegoda.

-
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Sèrie 701.03.01.03.00

DatesTítol / Descripció 

ACTIVITAT 

PROFESSIONAL

Manuscrits i 
mecanoscrits

Treballs d'història del 
Masnou

1900 1929Mecanoscrits sobre la història del Masnou

Sobre la capella de Sant Antoni, la casa de la vila i els Fiveller, el Masnou i els seus amos, la creació d'una 
font i Can Casas. Inclou transcripcions de documents dels anys 1541/1818. No hi consta la data del document

-

1900 1940Dades històriques del Masnou del 1611 al 1798

61 fitxes mecanoscrites per P.J. Bassegoda ordenades cronològicament. No hi consta la data del document

-

1900 1940Dades històriques del Masnou del 1825 al 1928

138 fitxes mecanoscrites de P.J. Bassegoda, ordenades cronològicament. No consta la data al document

-

1900 1950Manuscrit sobre la pollacra goleta Constància

Manuscrit de P. J. Bassegoda sobre la pollacra goleta Constància i notes sobre la geografia i geologia de la 
zona del Masnou extretes de la "Geografia General" de F. Carreras Candi. No consta la data

-

1900 1950Llistat de malnoms del Masnou -

1900 1950Fitxes sobre "Capitans de la Marina de vela de la vila del Masnou en el segle XIX"

61 fitxes manuscrites i mecanoscrites de P.J. Bassegoda ordenades cronològicament amb anècdotes i 
esdeveniments. No consta la data

-

1900 1950Text sobre un viatge de Gerard Estaper

Mecanografiat. No consta la data al document. És a l'interior de la unitat 117

-

1900 1950Fitxes sobre mariners, capitans i pilots del Masnou

150 fitxes manuscrites i mecanoscrites ordenades cronològicament entre 1862 i 1888. També llistat de 
vaixells del Masnou el 1866. No hi consta la data

-

1964 1964Història d'Ocata i el Masnou

Manuscrit de P.J. Bassegoda. No hi consta la data, posterior a 1964. És un full d'un calendari mida quartilla

-

Sèrie 701.03.02.00.00

DatesTítol / Descripció 

ACTIVITAT 

PROFESSIONAL

Articles i publicacions

1920 1939Imprès "Text de les cançons" amb diversos poemes

Inclou poema de Pere Jordi Bassegoda "Bon dia, orenetes".

-

1934 1934"La vila del Masnou. Breu resum històric"

Retall de premsa de l'article de P.J. Bassegoda publicat al diari "El Matí" el 29 de juny de 1934

-

1978 1978Esborrany d'entrevista a Pere Jordi Bassegoda

Esborrany de preguntes i respostes de l'entrevista a Pere Jordi Bassegoda sobre la seva dedicació a la 
història del Masnou i la seva marina

-

Sèrie 701.03.03.00.00

DatesTítol / Descripció 

ACTIVITAT 

PROFESSIONAL

Documentació 
municipal

1924 1924Notificació de l'Ajuntament d'agraïment a Pere Bassegoda i Musté

Notificació de l'Ajuntament del Masnou a Pere Bassegoda agraint-li l'elaboració dels plànols de l'urbanització 
dels carrers Fontanills i Sant Miquel sense cobrar

-

1924 1924Notificació de creació i nomenament de la plaça d'arquitecte municipal

Notificació de l'Ajuntament Constitucional del Masnou a Pedro Bassegoda i Musté de l'acord municipal de 22 
d'abril en què es creà la plaça d'arquitecte municipal i se'l nomena en el càrrec

-

1925 1925Notificació d'Alcaldia

Notificació a Pere Jordi Bassegoda informant-lo que forma part de la Junta de Sanitat

-

1974 1974Fotocòpia del mecanoscrit del pregó de la Festa Major

Fotocòpia del mecanoscrit publicat per l'Ajuntament del pregó de la Festa Major fet per P. J. Bassegoda

-
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Sèrie 701.04.01.00.00

DatesTítol / Descripció 

COL·LECCIONS 

FACTÍCIES

Plànols

1900 1950Relació de llocs de la vila del Masnou

Especifica els 18 llocs més representatius, l'1 de gener de 1863. Firma autògrafa d'Antoni Gibernau.

-

1923 1923Plànol de les cases del Doctor Ribas i Ribas

Firma autògrafa de Bonaventura Bassegoda

-

1930 1939Còpia del plànol de la vila del Masnou

Escala 1:2000.

-

Sèrie 701.04.02.01.00

DatesTítol / Descripció 

COL·LECCIONS 

FACTÍCIES

Documents Documentació 
eclesiàstica

1772 1772Anotació de la visita pastoral feta a la capella de Sant Antoni de Pàdua de Can Cases l'any 

1772 pel bisbe de Barcelona, Josep Climent i Avinent.

El bisbe ordena que només s’hi digui missa quan la família estigui a la casa contigua a la capella, que només 
puguin assistir a la missa els amos, familiars, hostes i altres habitants de la casa i que només hi puguin dir 
missa els sacerdots amb llicència de la diòcesi. 1 foli

-
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Sèrie 701.04.02.02.00

DatesTítol / Descripció 

COL·LECCIONS 

FACTÍCIES

Documents Documentació de 
famílies del Masnou

1779 1779Còpia d'un esborrany de contracte d'obres als terrenys del Mas Riera

Contracte de les obres ordenades per Anton Casas

-

1800 1850Arbre genealògic de descendents de Vicenç Rogent

Inclou anotació dels testaments i capítols matrimonials de les persones que hi apareixen. Vicenç Rogent, 
taverner de Barcelona, va comprar el Mas Antic (actual Can Malet) i les seves terres en encant públic als 
marmessors de Caterina Antic, vídua de Martí Trilla, l'any 1703. En comprar-lo, el mas passà a anomenar-se 
Can Rogent. La seva hereva va ser Maria Antònia Rogent i Canyelles, muller de Bartomeu Cases, comerciant 
de Barcelona. Llur fill, Francesc Cases i Rogent, fou únic hereu, i casà amb Josepa Romanyà i Costa. A partir 
d’aleshores el Mas passà a anomenar-se Can Cases.

-

1808 1840Pagarés a favor de Grau Estaper

11 documents

-

1835 1835Llistat de persones que participen en l'empresa d'un viatge del Masnou al Puerto de 

Marañón

Llistat de persones de Masnou, Barcelona, Vilanova i Tarragona que viatjaran l'agost de 1835.

-

1836 1836Llistat de les despeses que ha deixat pendent Gerard Estaper a la Corunya

Firma autògrafa de Gerard Maristany. Datat a A Corunya el 7 de setembre de 1836

-

1836 1836Esborranys de compte de despeses de Gerard Estaper

Dos comptes de despeses: un de Gerard Estaper i un altres de Gerard Estaper amb Tomàs Maristany

-

1836 1836Fiança d'una patent de viatge de Gerard Estaper

Datat a Santander, el 3 de setembre de 1836

-

1836 1836Compte de despeses del patró Gerard Estaper després del seu retorn com a presoner a la 

Corunya

Signat per Tomàs Maristany

-

1844 1863Llibre de comptabilitat de Gerard Estaper

Consten les empreses en que ha participat i els materials que ha lliurat, el cost i la data de lliurament. A 
l'interior del llibre es trobaven els documents següents: 119-131 

-

1845 1845Certificació de baptisme de Francesc Antoni Lluís Hombravella

Còpia. Escrivà: Domènec Pineda, rector de Sant Pere del Masnou

-

1847 1847Compte de despeses amb José Rodón

Esborrany dels mesos maig a setembre. És a l'interior de la unitat 117

-

1847 1847Esborrany d'un peritatge 

Peritatge fet per Salvador Carreras per petició de Francesc d'Assís Estaper

-

1847 1848Comptes de despeses i pagaments de Gerard Estaper a José Rodón

És a l'interior de la unitat 117

-

1847 1847Acta de conciliació entre Francesc Estaper i Sors i Miquel Vila sobre una paret divisòria -

1850 1850Diners invertits per Maristany Hermanos a la Corunya en vaixells del Masnou

Llistat de diners.

-

1850 1862Lletres de canvi ordenades per Gerard Estaper

Set lletres de canvi. És a l'interior de la unitat 117

-

1850 1899Llistat de vaixells i els seus capitans

Vaixells en els que tenen interessos els germans Maristany de la Corunya. No consta autor ni data. És a 
l'interior de la unitat 117

-
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1850 1899Llistat de vaixells i els seus capitans

Vaixells en els que tenen interessos els germans Maristany de la Corunya. No consta data ni autor. És a 
l'interior de la unitat 117

-

1852 1852Compte de despeses

Despeses presentades per Joan Bautista Castellar a Gerard Estaper, per les gestions fetes en el cas del 
sumari contra Francisca Gabaldà. Firmat per Joan Bautista

-

1852 1852Compte de despeses

Honoraris per les gestions que ha fet en el cas del sumari contra Francisca i Manela Gavaldà presentades per 
Melcior de Palau a Caterina i Gerard Estaper

-

1852 1852Compte de despeses

Honoraris per les gestions que ha fet en el cas del sumari contra Francisca Gabaldá presentades per Salvador 
Prat i Grau a Catalina i Gerard Estaper Humbert

-

1852 1852Compte de despeses 

Despeses dels honoraris per les gestions fetes en el cas sumari contra Gavaldá presentades per Esteban 
Castellar a Catalina i Gerard Estaper

-

1858 1878Carta i pagaré

Carta enviada per Tomás Maristany a Gerard Estaper l'any 1878. Pagaré a l'ordre de Francisco Rahola 
Ballesta de 1858

-

1859 1859Rebuts d'honoraris

Honoraris pagats per Gerard Estaper a Manel Minguell per actuar com apoderat en el sumari de les 
indemnitzacions de l'empresa del ferrocarril al Masnou

-

1863 1863Factura de la "Fàbrica de Lonas, cotonas y mangueras Oliver i Fonrodona"

Presentada per Pau Estaper per la compra de material. És a l'interior de la unitat 117

-

1867 1880Rebuts de càrrega de vaixell

Sis rebuts de "flete" firmats per: Isidro Bertran, Jaime Pagés, Ezequiel Maristany, Domingo Bosch, Pablo 
Millet i Pablo Bonastre, en els que consta la part aportada per Gerard Estaper

-

1870 1870Rebuts del capital a la fusta de risc marítim

Quaranta-quatre rebuts a nom de Pau Estaper Maristany. En el document s'especifica capità i vaixell. Era a 
l'interior de la unitat 117

-

1883 1883Notificació de les pèrdues de la goleta "Teresa"

Imprès de la notificació a Pau Estaper

-

1883 1883Venta d'un vaixell

Esborrany de la venta entre Pau Estaper i Eusebio Fàbregas

-

1885 1885Contracte de lloguer d'una peça de terra a Sans fet per Fèlix Vives a Camil Fabra

Còpia

-

1886 1886Felicitacions enviades a Pau Estaper pel naixement del seu fill

Felicitacions enviades pels membres del consistori del Masnou a l'alcalde Pau Estaper. Conté les firmes 
autògrafes de tots els regidors

-

1886 1886Liquidació dels béns de Tomás Maristany Bertran

Firmes autògrafes de Tomás Maristany i Bonaventura Maristany

-

1893 1893Certificació de l'acta del matrimoni entre Francisco Hombravella i Rosa Millet Estapé

Còpia de l'acta. Escrivà: Domènec Pineda, rector de Sant Pere del Masnou

-

1893 1893Certificació de l'acta del matrimoni entre Francisco Hombravella i Rosa Millet Estapé

Còpia de l'acta. Escrivà: Manel Alsina Rosés

-

1903 1903Providència del sumari de Parera contra Malet

Còpia

-

1904 1904Carta enviada al jutjat referent al sumari de Parera contra Malet -
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1541 1541Anotació d'una venda atorgada pels tutors dels fills i hereus de Rafel Botey, pagès de Teià, 

a favor de Joan Antic, pagès del Masnou, com a més-dient en subhasta pública

Venda d'una terra campa de tres mujades de tinguda situada al lloc del Masnou, parròquia de Teià. El preu és 
de 50 lliures, que serveixen per pagar el dot que aporta Esperança Botey, filla del dit Rafel, al seu marit, 
Nicolau Batlle, pagès de Dosrius. La terra es té sota domini directe del priorat de Sant Pere de Clarà, a 
prestació de la tasca.

-

1630 1700Minuta de la concòrdia feta entre Ferran Fiveller i Eulàlia Pol, cònjuges, senyors de la casa 

de Roudors de Teià, d'una part, i Antoni Antic, pagès del mateix lloc, de l'altra

S'estableixen els censos i les parts de fruits que Antoni Antic haurà de pagar pel Mas Antic, antigament 
anomenat Roca, dues peces de terra al lloc de Vallmora i una al lloc dels “Roures”. Totes les té en alou i 
domini directe de la casa de Roudors. Antoni Antic es compromet a pagar els censos que s’estableixen per 
cada terra i capbrevar i confessar tenir les terres en domini directe de la casa de Roudors. S'hi esmenta la 
confessió de domini feta l'any 1616 per Jaume Antic, oncle i curador del dit Antoni.

-

1668 1668Anotació d'un establiment de terra al Masnou atorgat per Pere Corbera, pagès, a favor 

Bertran Maristany, pescador del Masnou

L’atorgant estableix un tros de terra erma de dos quartans de sembradura a prop de casa seva.  Per 
l’establiment caldrà pagar un cens anual de 3 lliures, 10 sous i dues gallines el dia de Sant Llorenç. L’escrivà 
és Josep Pins, rector de Teià. Inclou transcripció manuscrita.

-

1706 1706Establiment atorgat Josep Fontanills, pagès, i la seva muller Teresa Riera, a favor de Joan 

Sensat, pescador, tots del veïnat del Masnou

Els atorgants estableixen un tros de terra erma de tinguda 12 canes de llargària i d’amplària per edificar una 
casa situada al Masnou, al lloc anomenat la Mesquita. El cens anual serà de 3 lliures. No es coneix qui té el 
domini directe de la terra. 2 exemplars. Un exemplar és l’original i l’altre una còpia notarial feta l’any 1755.

-

1716 1716Capítols matrimonials d'Onofre Hospital, macip de ribera de Barcelona, amb Maria Mas, 

vídua de Valentí Canyelles, taverner de Barcelona

Onofre és fill de Pau Hospital, hortolà de les hortes del Portal Nou de Barcelona, i d'Àngela; Maria és filla de 
Simó Mas, pagès de Tiana, i de Basilícia. Maria Mas aporta en dot 473 lliures. D’aquestes, 200 lliures li venen 
de l’herència del seu difunt marit, i les restants 273 lliures són el valor de dues caixes nuvials, un matalàs, 
robes i vestits que es estan dins de les caixes. El valor de les caixes nuvials ha estat avalat per Benet Vergés i 
Pere Ribera, corredors de coll públics de Barcelona. Conté comptes del dot aportat i àpoca.

-

1756 1886Establiment d'una peça de terra fet per Jaume Sensat a favor de Joan Truc, ambdós 

pescadors del Masnou

L'atorgant, de 17 anys d’edat, amb el consentiment de Francesc Oliver, pescador del Masnou i administrador 
dels béns de l’atorgant nomenat per Joan Sensat, el seu avi, en el seu testament,  estableix una peça de terra 
situada al Masnou, al lloc dit la Mesquita. La terra es té sota domini directe d’Anton Fontanills, pagès del 
Masnou, al cens de 3 lliures a pagar anualment el 12 de setembre. La terra pertany a l’atorgant com a hereu 
del seu avi Joan Sensat. Són 3 còpies relligades. N'hi ha dues de 1756 i una posterior, autoritzada, de 1886.

-

1756 1756Venda d'una casa atorgada per Rosa Lledó i Fontanills, muller de Francesc Elies, pagès del 

Masnou, com a procuradora de la seva mare Maria Fontanills, vídua de Pere Lledó, doctor 

en medicina habitant a Barcelona, a favor de la universitat de Teià

Feliu Móra i Gurri, Joan Nadalcreus i Miquel Pujades representen la universitat de Teià. L'atorgant ven una 
casa gairebé derruïda situada al Masnou, vora el mar. La casa pertany a Maria Fontanills com a filla única i 
hereva de Josep Fontanills, ajudant reformat de la infanteria espanyola; i a aquest per venda a carta de gràcia 
feta a ell per Maria i Miquel Riera, mare i fill, el 1691, i posterior redempció. La casa es té sota domini directe 
del senyor de la casa de Roudors de Teià al cens anual de 22 sous a pagar el dia de Nadal. El preu és de 100 
lliures. Segueix firma de domini de Joan Fiveller, senyor de la casa de Roudors de Teià. És una còpia notarial 
de 1818.

-

1783 1783Establiment atorgat per Francesc Fàbregues, pagès, a favor de Pau Fàbregas, pescador, 

ambdós del veïnat del Masnou

L'atorgant estableix un tros de terra per edificar una casa situat a la parròquia de Teià, al lloc dit Roca de Xeix. 
El cens anual serà de 3 lliures. Segueix donació feta per Fèlix Fàbregues, bracer del Masnou, fill del dit Pau, a 
favor del seu germà Joan de la casa edificada.

-

1793 1793Anotació d'un establiment atorgat per Anton Francesc Cases i Rogent, comerciant, a favor 

de Fèlix Pascual i Cases, apotecari del Masnou

L'atorgant estableix un tros de terra situat al Masnou i pertanyent a la gleva del Mas Riera, abans anomenat 
Corbera.

-
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1820 1828Establiment atorgat per Josepa Cases i Romanyà, vídua d'Anton Francesc Cases i Rogent, 

comerciant matriculat de la Llotja del Mar de Barcelona, i el seu fill Felip, a favor de Josep 

Sala, patró de Teià

Els atorgants estableixen un tros de terra a efecte de construir-hi una casa. El tros de terra és part de la gleva 
de la casa del Mas Riera, abans anomenat Corbera, situada al Masnou, al lloc anomenat la Mesquita. 2 còpies

-

1824 1824Establiment en una peça de terra atorgada per Joan Fontanills, hisendat del Masnou, a 

favor de Pere Manau i Niebla, patró de la matrícula del Masnou

L'atorgant estableix una peça de terra per edificar una casa que és part de la terra que posseeix a la parròquia 
del Masnou, terme de Teià, anomenada La Eucata.

-

1839 1839Venta atorgada pels cohereus d'Anton Francesc Cases i Rogent, hisendat, a favor d'Isidre 

Maristany i Rosés, patró de matrícula del Masnou

Els cohereus són Felip Cases i Romanyà, hisendat, Josep Cases, vídua de Rafel Esteve, doctor en medicina, 
Maria Francesca Cases, muller de Josep Anton Malet, corredor reial de canvi, i Felip Esteve i Cases, advocat, 
tots veïns de Barcelona. Els atorgants venen una peça de terra al carrer de la Quintana del Masnou per tal 
d'edificar una casa. La peça de terra pertanyia a Anton Francesc Cases i Rogent com a hereu i fill únic de 
Maria Antònia Rogent, vídua de Bartomeu Cases, comerciant de Barcelona; i a aquesta com a hereva del seu 
pare Vicenç Rogent; i a aquest pertanyia, junt amb la casa o mas Antic, per compra en encant públic feta l'any 
1703 als marmessors de Caterina Trilla, vídua de Marc Trilla Taberner. El preu és de 281 duros i 15 rals.

-

1845 1845Còpia de la compra d'una casa al Masnou feta per Jacint Hombravella a Salvador Bosch

Notari: Joan Vila de Sant Genís de Vilassar

-

1855 1855Carta de pagament de Francisca Capdevila Margenat a Domingo Sitgés i Margenat

Pagament fet per Francisca Capdevila en nom del seu marit José Margenat

-

1857 1857Testament de Bonaventura Alsina i Homs, paleta natural de Tremp i veí del Masnou, fill de 

Jaume Alsina, jornaler de Girona, i de Teresa Homs.

Institueix hereu universal Manuel Alsina i Rosés, fill seu i de la seva muller Rosa Rosés i Serra. És una còpia.

-

1865 1865Carta de pagament de José Casanobas Sors a Domingo Sitgés i Margenat

Notari: Joan Bautista Castellar de Mataró

-

1867 1867Venta d'una casa

Còpia de la venta feta per Agustí Maristany i Roses a Teresa Maristany i Roses. Notari: Esteban Castellar, de 
Sant Genís de Vilassar

-

1867 1867Venda atorgada per Jaume Feu i Roca, fabricant veí de Barcelona, a favor de Bonaventura 

Alsina i Homs, paleta veí del Masnou

L'atorgant ven un tros de terra irregular situat al Masnou, al carrer de la Quintana. Li pertany com a hereu del 
seu pare Joan Feu i Grifol, veí del Masnou. El preu és de 50 duros.

-

1878 1878Esborrany de la petició de l'herència d'Isidre Maristany i Ferrer per part dels seus hereus i 

renúncia de tots els drets a favor de Pau Estaper i Maristany

Isidre Maristany i Ferrer va morir a la Corunya el 18 d'abril de 1875.

-

1902 1902Esborrany de les actes d'un judici declaratiu

Còpia. Judici entre les germanes Carlota i Marta Maristany Fontanills contra Ramon Maria Malet i Blasco. 
S'adjunta una carta enviada per Mariano Lòpez a José Tuñi. Notari: Marino Lòpez

-

1903 1903Venta d'una casa

Còpia de la venta feta per Gerard, Isidro i Generosa Bertran i Maristany a Agustí Maristany i Roses. Notari: 
Mariano López Aragón, notari del Masnou

-

1924 1924Venta atorgada per Josep Garcia i Conill, veí del Masnou, i altres a favor de la Companyia 

de Jesús de l'Aragó

Els atorgants venen una peça de terra en el torrent Umbert. Inclou plànol.

-
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1800 1899Relació de pilots i navegants de la marina mercant de Sant Joan de Vilassar -

1800 1899Llistat de despeses de la retenció d'un vaixell i el capità a Biscaia

Després d'un viatge des de Puerto Rico. No consta data, ni autor. tampoc no hi apareix el nom del capità del 
vaixell retingut

-

1800 1899Llistat de despeses de viatges a la Corunya i el Ferrol -

1800 1899Llistat de despeses d'un viatge a Santander -

1800 1899Relació de marins del Masnou

Hi apareixen 73 noms

-

1837 1837Llistat de viatges marítims efectuats entre 1835 i 1836

Consten dates de sortida i arribada, dies de navegació i estades a port. No consta l'autor ni la data (posterior 
a 1836)

-

1843 1843Petició del "Gremio de mareantes de Alella de Mar" per tal que no es construeixi a la platja -

1850 1899Llistat de vaixells i els seus capitans

Especifica el valor i la capacitat del vaixell així com la part en que participa. No consta data ni autor. És a 
l'interior de la unitat 117

-

1851 1851Full de balanç

Del 10 de maig de 1847 al 10 de juny de 1851. No consta l'autor. És a l'interior de 

-

1865 1865Carta d'agraïment de José Fernández de Cueto per haver-lo votat

No consta el destinatari. És a l'interior de la unitat 117

-

1883 1893Proves de paper moneda

Set proves: tres de l'any 1883 i quatre de 1892-1893. És a l'interior de la unitat 117

-

1900 1950Valoració de les finques del Masnou

No consta data ni autor

-

1919 1919Fulletó d'un concert benèfic al Casino del Masnou

En honor de la patrona de Catalunya

-

1927 1927"Elogio del primer Conde de Lavern (1863-1926)"

Opuscle de Bonaventura Bassegoda i Amigó publicat a Barcelona

-
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1862 1862Retalls del diari "El Telégrafo"

Pàgines 1813, 1814, 1819 i 1820. Data posterior a 20 de març de 1862, no consta en el document. És a 
l'interior de la unitat 117

-

1900 1950"Nota de los marinos náuticos fallecidos de la villa del Masnou desde 1 de enero de 1863 á 

1925..."

Resum en que consta lloc de defunció, estat civil i nivell social. Firma autògrafa d'Antonio Gibernau. No hi 
consta la data

-

1900 1950"Buques de altura y cabotaje que contaba la villa del Masnou en 1 de enero de 1863..."

Consta tonatge, valor i fons que necessitava per carregar. Firma autògrafa d'Antonio Gibernau. No costa la 
data al document

-

1900 1950"Náuticos fallecidos de la villa del Masnou desde 1 de enero de 1863 á 30 de abril de 1926"

Estadística. Firma autògrafa d'Antonio Gibernau. La data no consta en el document

-

1954 1954"De la Constáncia al Cabo San Vicente"

Retall de l'article publicat per Juan B. Robert a "La Vanguardia Española" amb posterioritat a 1954

-
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