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Durant els segles XVIII i XIX molts catalans van marxar a Amèrica a fer-hi
fortuna. El comerç va suposar l’enriquiment d’uns quants d’aquests emprenedors que
van retornar al seu país amb les butxaques plenes i van construir-se cases senyorials
amb un estil arquitectònic característic.
A Ribes trobem algunes d’aquestes cases d’ “americanos”. Avui us presentem la
llicència d’obres de la casa de Can Panxo que es troba al número 11 de la plaça
Marcer i que es va fer construir el Francesc Mestre i Mestre en retornar de Cuba.
En Francesc Mestre i Mestre junta amb els seus germans Josep i Ramon, va ser
un dels emprenedors que marxà a Cuba a provar sort, i la trobà a Santiago de Cuba
on va obrir comerç al carrer Providència 48.
En tornar a Ribes es va fer construir la casa anomenada de Can Panxo, amb
l’estic característic de les cases dels “americanos” és un edifici cantoner entre la plaça
Marcer i carrer Nou de planta i baixa i pis.
Dades de document
Àrea d’identificació
Codi de referència: CAT AMSPR 01.06.07.01 Llicències d’obres
Nivell de descripció: Unitat documental composta.
Títol: Construcció de casa a la plaça Marcer 11 per Francesc Mestre Mestre Títol
Atribuït.
Data: 21 de març de 1890.
Volum i suport : 1 expedient de 1 foli i 2 plànols, paper
Àrea de contingut i estructura
Abast i contingut: Expedient pel qual Francesc Mestre Mestre sol·licita permís
per construir casa a la plaça Marcer 11, coneguda com a “Can Panxo”.
Informació sobre avaluació, tria i eliminació: Documentació de conservació
permanent en aplicació de la Llei 9/1993 de patrimoni cultural català i de la
16/1985 del Patrimonio Histórico Español.
Àrea de condicions d’accés i ús
Condicions d’accés: Documentació de lliure accés.
Condicions de reproducció: Lliure.
Llengües i escriptures dels documents: Castellà.
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Instruments de descripció: Inventari finalitzat al 2011. Elaborat per Laura Tomàs
Sánchez i Jesús Castillo Prado. Inventari amb caràcter intern, en suport
electrònic, no consultable pels usuaris de l’arxiu. Guia d’arxiu 2012.
Àrea de control de la descripció
Autoria i data: Laura Tomàs Sánchez, 8 de maig de 2015.
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, 2007.
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