DE CAN MATHEU A CA N’ALSINA
CAN MATEU, DE MONTGAT

CA N’ALSINA, DE VILASSAR

ANTONI MATHEU (a) NADAL
= 1548 Àngela Galceran de Dalt, de Tiana

JOAN MATHEU GALCERAN DE DALT
casat successivament amb:
Eulària n/n,
Eulària Garriga, d’Alella,
Eulària Guri, d’Alella,
1594 Joana Lledó Roldós, de Cabrera,
Elionor Mascaró, de Martorelles [1]

PERE MATHEU
= 1614 amb Elionor Garriga

JOAN MATHEU GARRIGA [3]
+ d. 1653

Des del 1670 fins 1740 aprox.
hi habiten masovers:
Joan Sunyol Nadalcreus,
Bartomeu Codina de Mar Gili,
Joan Codina,
Josep Sunyol Casals

BERNAT ALSINA VIDAL,
de Llavaneres
= 1557 Maria Anna Pons,
de Vilassar

BERNAT ALSINA PONS
= 1604 Francina Matheu de Vall Carbonell,
de Cabrera

GABRIEL MATHEU LLEDÓ [2]
casats

MARIÀNGELA ALSINA MATHEU
el 1625
de Vilassar

JACINT ALSINA MATHEU [4]
= 1665 amb Mariàngela Bosch
= 1675 Maria Abril Mas

JACINT ALSINA BOSCH
= 1691 amb Mariàngela Puig Ribas [5]

JACINT ALSINA PUIG [6]
= 1717 amb M.Teresa Campins Roura

PAU ALSINA PUIG
= Teresa Batlle Rossell

Segueixen els
Alsina de Premià
i de Vilassar

ANTONI MATHEU-ALSINA CAMPINS
= 1752 Esperança Sanpere Regàs

Segueixen els
Mateu-Alsina
de Montgat
[1] L’Elionor Mascarò, en fer testament (1631), deixa una quantitat pel rescat del seu fillastre, Gabriel [2], esclau a l’Alger.
[3] Joan Matheu Garriga: L'any 1654 fa donació al seu germà Francesc, pagès a Santa Eulàlia de Provençana, de 500 lliures per que aquest pugui
satisfer l'escreix en el matrimoni concertat amb una pubilla de l'Hospitalet. Possiblement aquesta quantitat correspongui a la legítima per la
herència rebuda del seu pare. En aquest mateix document consta que en Joan és botiguer de teles a Barcelona, això explicaria la inexistència de
dades en els registres parroquials de Tiana i en el fet que la masia fos treballada per masovers, mentre que ell s'ocupava del comerç. El que
s'ignora és el fet que la masia passés a mans dels Alzina i la causa de fer de botiguer de teles en lloc de l'explotació directa de la seva propietat
[4] Jacint Alsina Matheu: a la seva mort (1711) ja era propietari de Ca n’Alsina de Vilassar i de Can Matheu de Montgat, doncs la seva nora [5] al
ordenar inventari, en nom del seu fill, menor d’edat, també ho fa de les possessions de Montgat.
[6] Jacint Alsina Puig: El 1745 (o potser abans) s’instal·la definitivament a Montgat, amb la seva família. Com un fet insòlit, importen el cognom
vilassarenc, i és així que, amb els anys, l’antiga heretat de Can Matheu es convertirà en Ca n’Alsina. Malgrat això, recuperen el cognom Mateu
que utilitzen conjuntament amb l’Alsina: adés Alsina-Mateu adés Mateu-Alsina, denominació, aquesta darrera, que ha pervingut fins avui.

