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ELS C>~íC;¡ENS
~I!!!!!

VN

Vilanovaes_

am veure que la Geltrú
naixia en epoques
turbulentes com unaI fortiftcació defensiva i que
els seus habitants estaven

lIigats a un senyor feudal per vassallatge.
En canvi, Vilanova, unes centúries més
tard, rebia una carta de poblament per part
de Jaume 1 carregada de privilegis.
Vilanova de Cubelles era lliure per
deftnició.

Ara, tombant la plana cap al segle
XIV, les transformacions s'acceleren, pero
el, dos pobles noles poden afrontar de la
mateixa manera. El territori esta
estabilitzat i assentat. La població ha
augmentat. La mentalitat ha canviat.
L'economia es reactiva perque els
monarques de la Corona d' Aragó s'han
endinsat per la
Med iterrán ia i han
establert consolats i han
propugnat el cornerc.
Catalunya i' Europa
sencera té els seus burgs
en estat latent, a punt
d' esclatar. S' esta
efectuant el pas del món
rural feudal al món urbá
burges. Passem del
eastell isolat a la vida
.cortesana del centre
ciutat. Passem del
rornanic al gotic,

A la' nostra
contrada, tots aquests
canvis també es posen de
manifest. Ara bé, mentre
la Geltrú no es pot treure
de sobreelllast feudal que
la manté en un
estancament irresoluble,
Vilanova, fornida de
privilegis, arrenea amb
forca i esdevéunmunicipi
independent i gairebé
autosuficient.

Vilanova creix de
pressaen tots els aspectes.
Com que pot descarregar
a la platjacl seucomer, va
enfortint-se. Secelebra un
mercat setmanal que va
agafant més i més
embalum fins que
decideixen construir una
placa per encabir-Io.
. Aleshores enderroquen
algunes casesi reestructu-
ren I'espai al bell mig¡ctel
nueli. Allá s'erigirá més
endavant la primera Casa Capitular de la
Vila. Seli dirá placaMajor. Sqralesporxades
venen gra, vi, aviram. Un cop pér setmana

L'antiga placa Major de vílonova al segle
XIV~,0"11 esfeiael mercasun cop per setmana
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Les transformacions 5' acceleren al segle XlV, pero
Vilanova pren avantatge, La població augmenta.

La mentalitat convio. l'economia es reodivo. L'etapa

feudal va quedant enrere, pero no per 015 geltrunencs

CRONOLOGIA
rebull degen! queescridassa
i arriben flaires de vi agre i
oli -ranci. Vilanova té
mercat, té molins i tétrulls
d'oli. Amb pocs anys
lindran dret aFira Anual. El
nueli resultapetit. Neeessita
una nova muralla. Pere el
Cerimoniós eoncedeix el
permís. Els municipis han
d'estar proveits per la Gue-

rra deis dos Peres.En tenir
un nou cordó més lIarg,
tenim tarnbé nous portals:
el d'en Rosell,el d'en Clara
i el de Mar que connectava
ambel camí que mena aCa
Llacuna, Els productesque
es descarreguen a la platja
arriben a la eiutat entrant
peraquí.

Viure a Vilanova és
el somni de molts. L'esglé-
siá de Sant Antoni s'havia
eonvertit en parroquia i es
va independitzar de la de
Cubelles. Hi ha també el
cementiri i un hospital que
van construir entre tots en
un moment de passa de la
pesta.

Els vilanovins deci-
deixcn cndcrrocar l'crmita
románica iconstruirun tem-
ple nou segons els canons
de l'arquitectura-gotica.
Amb pocs anys es basteix
un ediftci més gran.

Esconstrueix rápida-
ment perque el temple és
molt necessarioNo només

per als oficis religiosos, sinó que també és
un espai de reunió per als ciutadans. La que
sí té problemes és la veina Geltrú.

1327-1336:Regnat d'Alfons 111, el
Benigne
1333:"Lo mal any primer" - Brot de

pesta

1336-1387: Regnat de Pere el
Cerimoniós
1340:Dret de cárrega i descárrega

a la platja de Vilanova

1348: Pesta negra

1350:Marinsvilanovins participen

a la lluita contra Sardenya

1351: Vilanova té 150 habitants
1358: Concessió de mercat

setmanal a Vilanova

1363-1400:Construltel temple de

Sant Antoni

1366: Fortificació de Vilanova

concedida per Pere el. Cerimoniós

El Censell
Municipal

Hi ha tantes coses en marxa en el ~i
de la ciutat que els vilanovins neccssiien
organitzar-se amb eficacia. Els caps de
casaesconvencen acop de corn. Aleshorcs
es rcuneixen en un conscll general. S' hall
de tractar temes dárnbit collecriu que
afecten a tots. Corn es reparteixen les
contribueions, eom s'efectua la compra de
blar a Barcelona ..

Al principi es reuneixen a l' església.

No es triga gairca a crear-se un Conscll
Municipal. No costa formar una junta per
a ftns comuns. El rei nomen a un batlle i el
batlle dirigeix els síndics de la junta. 101
nou espai burocratic és la casa Capitular a
la placa Major.


