CAN REGENT

La denominació de "Can Regent" referida a aquesta heretat la trobem per primer cop l'any
1739 en una anotació dels registres de defuncions de la Parròquia de Sant Cebrià de Tiana.
La finca consta del edifici principal, que originàriament combinava el luxe de les cases nobles
de l'època amb la senzillesa d'una activitat agrícola, actualment dividit en diversos
apartaments. Al davant de la façana principal una amplia plaça -l'antiga era- i una petita
capella amb campanar d'espadanya, tot i que històricament dedicada a l'advocació de
Ntra.Sra. de les Neus, actualment ho està a Sant Joaquim.
Relació de propietaris:
RAMON DE BOXADORS I CORNET: Canonge de la Seu de Barcelona. Cridat a Corts el 1650.
Consta com a propietari de Can Regent el 18-9-1650 en un matrimoni celebrat per ell.
LLUÍS DE BOXADORS I CRASSÍ, fill del cosí germà de l'anterior, Josep de Boxadors i
Casademunt. Casat amb Marianna de Sentmenat. Consta com a propietari de Can Regent el
10-9-1695 en el testament d'en Joan Sunyol, signat en la mateixa casa.
Filla:
JOSEPA DE BOXADORS I DE SENTMENAT, Senyora de Pontons, casada el 15-8-1685 a la capella
de Ntra.Sra. de les Neus, de Can Regent, amb Joan de Copons i Falcó. El 16-7-1710 és casà a la
"capella de la casa d'en Joan Copons" en Gabriel Umbert amb la Maria Garriga. Seguien sent
propietaris el 1722, quan en Josep Sunyol Comas reclamà la titularitat de la masoveria, com a
descendent del seu pare Joan Sunyol Casals, que morí el 1714 en el setge de Barcelona.
Fill:
FRANCESC XAVIER DE COPONS I BOXADORS, X Senyor de la Manresana. Casat amb Carme
Ivorra i Vilallonga, baronessa de Cervelló i de Bellea i Senyora de Sant Vicenç dels Horts. Lluità
amb les forces austriacistes i hagué d'exiliar-se a Viena. El 13-5-1742 consta com a propietari
en el bateig d'una filla del masover, Josep Sunyol i un altre el 10-9-1758.
Fill:

AGUSTÍ DE COPONS IVORRA, XI Senyor de la Manresana. Morí solter el 1762.
Germà:
RAMON IGNASI DE COPONS IVORRA, I Marquès de la Manresana, Baró de Cervelló i de Sant
Vicenç dels Horts. Casat amb Lluïsa Despujol Alemany-Descatllar. En la torre del Marquès de
la Manresana el 15-7-1770 és celebrà el bateig d'una filla del masover, Josep Sunyol (aquest
morí a la mateixa casa el 13-4-1782).
Filla:
JOSEPA DE COPONS I DESPUJOL, Marquesa de la Manresana. Casada amb Josep de Pinós
Sureda de Sant Martí, marquès de Barberà.
Filla:
JOSEPA DE PINÓS I DE COPONS, Marquesa de Barberà i de la Manresana. Casada amb Josep
(o Joaquim) Sarriera i Despujol, comte de Solterra. En un document de l'any 1816 hi figura la
capella de can Regent del Marquès de La Manresana.
Fill:
RAMON DE SARRIERA I PINÓS-SANTCLIMENT, Marquès de La Manresana i de Santa Maria de
Barberà, Comte de Solterra. Casat dues vegades: 1r. amb Maria Soledat de Vilallonga i Amat,
amb qui tingué el fill i hereu, Enric de Sarriera i Vilallonga, i 2n. amb Maria Dolores de Larrard i
Juez Sarmiento.
Venda:
JOSEP CARRERAS D'ARGERICH, fill del notari barceloní Baudili Careras Ubach, el 1838 es casà
amb Vicenta Xuriach Roger. Fou apoderat del baró de Cervelló i del Marquès de Castellbell,
col·leccionista d'art i una de les més grans fortunes de Barcelona. El 1835 va aconseguir una
gran quantitat de les propietats del Marquès de Castellbell i el palau de la Virreina, de
Barcelona, que havien estat propietat dels Amat. Tot i que no hi ha constància que també
adquirís Can Regent, en una visita pastoral del 1883 ja figura com a propietat del se fill Baudili.
Fill:
BAUDILI CARRERAS XURIACH. En la visita pastoral del 1883 consta com a propietari de la
capella de Nostra Senyora de les Neus, de can Regent, advocació que trobem en aquesta
capella al menys des de 1685
Fill o descendent:
EUSEBI (O IGNASI) CARRERAS, cap el 1945 ven la finca de Can Regent a:
JOAQUIM NEBOT MONTOLIU, Cap el 1945 l'adquireix la propietat a nom de la companyia
"Torre del Regente SL", procedint a la parcel·lació i urbanització de la part de la mateixa
corresponent al municipi de Tiana i que bateja amb la denominació "La Virreina", tal vegada
inspirat en el fet de que el venedor, en Carreras, habitava en el palau de la Rambla del mateix

nom. Uns anys després urbanitzà la part de la finca situada en el terme de Montgat,
inaugurada el 21-10-1990 amb el nom d"Urbanització Camí d'Alella".
Pel que fa a la denominació de Can Regent, apareix per primera vegada, en la documentació
que s'ha pogut consultar, l'any 1739 en una anotació referida a la família Sunyol, que en foren
masovers des de 1694, en que deixa la masoveria de Can Matheu, fins al menys el 1835. En
un testament d'en Josep Sunyol de l'any 1781 hi figura com a hereu el seu fill com a "Josep
Sunyol conegut per Regent". Això ens porta el dubte si aquest àlies li ve per ser masover de la
finca o, per el contrari, si fou el malnom el que va restar com a nom popular de la propietat.
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