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3. Siluació, parce[·[ari i alcat de la placa de Vilanova.
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.PLACA DE L'AJUNTAMENT, VILANOVA I LA GELTRÚ.

La ciutat, amb 59.409 habitants aglomerats (2004), centre de;la con
traba prop de la costa, unida per I'expansió urbana al barri maríti
Vilanova i formada per dos nuclis: el de I'antiga Vilanova de Cubelle
banda i banda del torrent de la Pastera.

La placa vuitcentista de Vilanova ila Geltrú és tot«
cares. Iéuna superfície d'uns 2.800 m2, dimensió semt
places catalanes, com lamedieval de Banyoles, el Men
la placa, també vuitcentista, deSant Andreu .

Es munta sobreels carrers que la travessenen direcci
una forma allargássada, definida per les dues faQam
proximitat c'aquestes dues tacanes, com també el
emmarcada lateralment pels dos Jlargscarrers en dir
que la seva forma i proporció s'aproximin rnés a les d'
que no a les d'una placa. Ésaquesta la placa.de l'Ajul
escoles, situada a mig cainí entre els nuclis que són 1'01
actual: I'assentament de la Geltrú i.el..se Vilanova i el t
ptatia.'

L'important creixement industrial, comercial i cerno
per la liberalització del port, va fer que la ciutat ex
empenta extraordinari.a, sobretot el barri de Mar. És en
quan es ptanteqen els projectés clau amb vista
creixement de la ciutat, i a dotar-la deis edificis ins

, serveís que aquest salt d'escala reclamen. Primer, s'ln
deJa p/a9a_de le Vi/a i lareordenació de tot el gran S[
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PLACA DE L'AJUNTAMENT, VILANOVA I LA GELTRÚ.

La ciutat, amb 59.409 habitants aglomerats (2004), centre de la comarca del Garraf, es
troba prop de la costa, unida per I'expansió urbana al barri marítim de la Marina de
Vilanova i formada per dos nuclis: el de I'antiga Vilanova de Cubelles i el de la Geltrú, a
banda i banda del torrent de la Pastera.

La pla~a vuitcentista de Vilanova i la Geltrú és porxada soIs a dues
cares. Té una superfcie d'uns 2.800 m2, dimensió semblant a la d'altres
places catalanes, com la medieval de Banyoles, el Mercadal de Reus o
ra placa, també vuitcentista, de Sant Andreu.

. Es menta sobre els carrers que la travessen en direcció al mar, i pren
una forma allargassada, definida per les dues íacanes porxades. La
proximitat d'aquestes cues fa~anes, com tarnbé el íet de quedar
emmarcada lateralment pels dos Ilargs carrers en direcció al mar,fa

, que la seva forma i proporció s'aproximinmés a les d'un carrerample
que noa les duna plaga. És aquesta la placa de l'Ajuntame~t i de les
escoles, situada a mig camí entre els nuclis que són I'origen dela ciutat
actual: I'assentament de la Geltrú i el de Vilanova i el barri de Mar a la
platia.'

L'important creixement industrial, comercial·i demografic, írnpulsat
per la liberalització del por,t, va' fer que la ciutat experimentés una
empenta extraordinaria, sobretot el barri de Mar.És en aquest rnonent
quan es plahtegen els projectes clau amb vista a organitzar el
creixement de la ciutat, i a-dolar-la deis edificis lnstltuctonals i els
serveis que aquest salt d'escala reclamen. Primer, s'inicien el Projecte
de la pla9a_de la Vila i la reordenació de tot el gran solar del convent

')

,-
deis Caputxins, que impedien el Iligamde la ciutat amb el port i el
barri de Mar, el 1845. Més tard, es deíineix el Projecte d'eixample de
1876, de Cuma. El primer correspon a I'ordenació d'un fragment de
la ciutat, pero d'una área molt importan; el seu centre íuíur: el segon,
al projecte d'extensió, creixement i enllag delsdiferents barris que:
composen la vila.

Origen de I'espai .
La plaga ocupa els terrenys de I'antic convent deis Capuíxlns. els quals
per la seva situació central, feien difícil la perllongació deis carrers cap
al barri de 'Mar, el qual haviaanat creixent alllarg del segle Xy,JII, en
convertir-se Vilanova en un port impnnanl." La primera idea la tingué
d'any 1845, I'adinerat comerciant establert uns anys a Cuba, Tomas
Ventosa i $0Ier,3 que va adquirir el convent i les hortes que l'envcltaven,

. per tal d'urbanitzar els terrenys i construir-hi unesescoles. El projecte
que patrocina Ventosaconsistia a perllongar elscarrersi la Rambla, i
establir una gran placa al centre, on es preveia que s'hi podrien instal.lar
institucions ciutadanes.

Projecte de placa
Els documents del.projecte són una planta amb les tacenes abatudes i
una normativa que fa referencia a laconstrucció i subdivisió del sol. El
plánol, de gran smplicitat i expressivitat grafica,podriahaver estar

. dibuixat per Ventosa o per algun deis regidorsde I'ajuntament.. Els
carrers són rigorosament tracatsamb regla i ortogonals. El dibuix de
les íacanes, abatut sobre I'interiorde I'illa, fa una descripció exhaustiva
de la imatge del projecte. La diferenciació entre I'espai parcellet i
I'espai públic deis carrers i les placesqueda definida olarament per la
línia de límit de les illes. Només els porxos s'avancen sobre la línia:
dibuixats en perspectiva i amb un Ileuger ombrejat, assenyalen el carácter
d'aquest espai, a mig camí entre el carrer i la casa. Els forats de finestres
i balcons són, generalment, centrats en l'eíx deis arcsdel.porxo. si bé
en algun cas la parcétlaclé ho impedeix: A la Rambla es dibuixenun
seguit debancs i arbres, desmais i palmeres pJantats regularment, que
avancen la proposta i el caracterce la urbanització que es construra
posteriorment. 4

Enaquest primer projecte, es perllongaren els carrers de Sant Gervasi
i I'a Rambla, i es crea un carrer nou perpendicular-el carrer de. la
Indústria-, que havia de continuar més enlla, cap a I'antic nucli de la
Geltrú, que actualment s'anornena avinguda de Francesc Macla, princi-
pal travessera de Vilanova.

? Plnr.l( Mrt'II~"(



4. 1820-1854, Grav~1 deVilanova.
5. 1854, Planla del con'venl Capulxins.
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Dimensions
La plaga, de gransdimensions -97 x 84 vares castellanes (81 x 70 m)
més gran que la que es va construir realment-, ocupava el centre del
solar. Les cases amb tacana a la plaga tenien dues plantes, i golfes
sobre el porxo en tres de les cares; I'altra cara, la del carrer de Sant
Sebastiá, no tenia porxades, perque s'havla construit previament (el
límit del solar deis Caputxins era aquest carrer). A la plaga hi dóna la
Iacana de la casa de la Vila, ja constru'lda i cibulxada amb proporcions
de forats de finestres de balcons més grans i amb més elernents
decoratius. Darrere de l'Ajuntament, la casa del'Aduana i la casa de
Correus completen l'llla. Efectivament, el primer edifici que s'eciíica a
la placa va ser les escoles, a la cantonada deis carrers de Sant Gervasi
i de Francesc Macla. No sabem els motius ni el moment en que es
decidí reduir la mida de la plaga projectada inicialment, pero és possi-
ble quefos la decisió d'instal-lar-bl l'Ajuntament i les pressions
eccnómíqaes el que en féu modificar el racat i les dimensions origi-
nals. Altrament, la plaga mai no es construí porxada a tres cares, com
es preveia al planol de 1845,
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Projecte de nou consistori -
l'any 1867,I'Ajuntament encarreja a Francisco de Paula del Vi/lar el
nou edifici i !a urbanització de la placa.' L'encárrec consistí en ,'edifici
nou de l'Ajuntament, com també de les construccions laterals i tota la
fagana frontal, on hi havia la seu de l'Ajuntament vell, i que es preveia
per a ús d'habitatges: El projecte resol les dues tacanes de la plaga amb
una porxada esvelta d'arcs de mig punt, quecorresponen ala planta
baixa i a un erñresol. i arnb dues plantes superiors. Les proporcions
deis ares i el coronament, amb una important cornisa debalustres
cerarnics, són semblants a les de la plaga Reial de Barcelona. Pero aquí
les facanes són més senzilles i no hi ha lacomplexitat d'ordres, ni la
riquesa de motllures d'aquell conjunt. Els dos ediñcls enfrontats, amb
una mateixa arquitectura, són pensats, tanmateix, per a usos inolt
diíerents. Així, és sorprenent com es destaca la Casa de la Vila, amb un
avaneament sensible deis porxos en els cinc ares centrals, que en fan
més ample l'accés, i amb un tractament rnés ernatic de les motllures
deis balcons i del coronament amb un rellolqe. Les dues.íaeares esíretes
de la placa, sense porxada, no es reformen i mantenen les cases aoleriors.
L'any 1868, es éonstrueix la casa Olivella -duna família també enriquida
pel cornercamb Americq-, amb alcada i proporcions de forats en
narmonla amb les íacanes de F,de p, del Villar. La tacana que corres pon
al carrerde Mar, és ocupada per cases, abans amagades pel convent,
que ara queden al descobert.
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6. 1854, Proyeclo de alzados en los lerrenos que ocupa en antiguo conveniO de los C¡
Ventura i Sbler.
Un Bando'de policra y Buen Gobierno acompanya el -ñs» dellerreno queocuis el COI
siluado en la mejor localidad y cenlro de fa viffa de Vifanueva y fa Geffrú, fransformado
'Aduana, Adminislración de Correos y Plaza Mayor de Isabel 1I con la prolongación de
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'ans dimensions -91 x 84 vares castellanes (81 x 70 m)
la que es va construir realment-, ocupava el centre del

8S amb tacana a la plaga tenien dues plantes, i golfes
) en tres de les cares; I'altra cara, la del carrer de Sant
enia porxades, perous s'havia consírult previament (el
deis Caputxins era aquest carrer).A la plaga hi dóna la
sa de la Vila, ja constru'lda i dibuixada amb proporcions
inestres de balcons més grans i amb més elements
urere de l'Ajuntament, la casa de l'Aduana i la casa de
leten I'illa. Efectivament, el primer edifici que s'edifica a
les escales, a la cantonada deis carrers de Sant Gervasi
Macia. No sabem els motius niel moment en que es

1 mida de la plaga projectada inicialment, pero és possi-
3 decisió d'installar-hi l'Ajuntament i les pressions
el que en féu modificar el tragat i les dimensions origi-
t, la plaga mai no es construí porxada a tres cares, com
>!anol de 1845.
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JU consistori
\juntament ercarreca a Francisco de Paula del Vi//ar el
urbanització de la ·plaga.5 l'encárrec consistí en I'edifici .

srnent, comtambé de les construccions laterals i tata la
on hi havia la seu de l'Ajuntament vell, i que es preveia
tatges. El prolecte resol les dues tacanes de la plaga amb
svelta.d'arcs de mig punt, que corresponen a la planta
itreso', i amb dues plantes superiors. Les proporcions
coronament, amb una ímportam cornisa de balusíres
semblants a les de la plaga Reial dé Barcelona. Pero aquí
n més senzilles i no hi ha la cdmplexitat d'ordres, ni la
tllures d'aquell conjunt. Els dos eclucls enfrontats, amb
lrquitectura, son pensats, tanmateix,' per a' usos molt
és sorprenent com es destaca la Casa de la Vila, amb un
:nsible deis porxos en els cinc ares centrals, que en fan
.cés. i amb un íractament més erníaic de les motllures
íel coronament amb un rellotge. Les dues tacares estretes
se porxada, no es reformen i mantenen les cases anteriors.
construeix la casa Olivella -d'unafamíllatambé enriquida
nb America-, amb alcaoa i proporclons de forats en
les íacanes de F.de P.del Villar. La tacara que correspon
n, és ocupada per cases, abans amagades pel convent,
n al descobert.
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6. 1854. Proyeclo de alzados en los lerrenos Que .ocupa en anliguoconvenlo de los Capuchinos. de I'arquitecte
Ventura i Soler.
Un Bando de Policía y Buen Gobierno acompa~ya ~1·.Plano oeuete» Que ocupa el ConvenIo de los Capuchinos
siluado en la mejor localidad y cenlro de la villa de Vilanueva y la Gellrú. Iransformado en casa de la Villa. Real
Aduana. Adminislración de Correos y Plaza Mayor de Isabel 11con la prolongación de la Alameda y calles Que

según se manifiesla eslaban: inlerrumpidas por la inlerposición del mencionado convenIo. Ban que establelx
l'obligaci6 de presentar un dibuix previ a la construcció de qualsevol casa nova o relorma. per lal que sigui aprovat
per I'Ajunlament. A més obliga a delinir els malerials.de parets i acabas de l'edilicaci6 nova. Aquesla reglamenlaci6
dela conSlrucci6 apareix. a Vilanova. en el momenl en 'qué s'estaea renovant i conslruinl gran part deis lerrenys
a mig caml enlre el barri de mar i els nuclis originals. .

2Placesporxodes



Urban ització
La urbanització de la plaga que va fer F. de P del Villar introduí la
vegetació i definí un anell perimetral de circulació rodada, indepen-
dent de I'espai central arbrat de terra -que noes pavimenta fins a I'any
1959. Al centre de la plaga, s'aixeca el monument a Tomas Ventosa i
Soler, comencat el1881 i acabat el26 d'abril de 1883. El pedestal fou
pagat per subscripció pública; a sobre es va col·locar, amb motiu de les
festes d'inauguració de l'arritaoa del ferrocarril el 1881 , el monument
que havia de presidir el vestíbul de les escoles. Collccat al centre de la
plaga, Ventosa mira sobre del pedestal cap a les escoles que un dia
construí i que no s'enderrocaíen fins el 1970, quan es bastí un edifici
per als sindicats. Envolten el monument unes palmeres magnífiques
plantades bo iseguint la forma geometrica i regular de la plaga, les
quals ens evoquen I'ambient colonial de la Vilanova comercial deis
segles XVIII i XIX, quanel ccmerc.arnb lesAmeriques hi porta no sois
mercaderies i diners, sinó també I'impuls en la construcció física de la
ciuta!.

~ .' .
És potser I'ús de la plaga, en part institucional, en part residencial o
pedagógic, alió que li dóna el carácter seriós. Peró també ésel que
confereix interés a áquest espai, a cavall entre un ampli patid'escola,
una plaga d'una població nova americana i un majestuós pati
institucional.

Vl!.•../l:.¡¡,¡¡: '¡[r:L../l:.I~Hl';VA Y: G'¡¡;l',.'iRU (BARCELONA)

j~~'P

7. Grava! de Vilanova.
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Projecte

Procedencia Del sol
Superffcie
MOdul de I'arc
Nre.de plantes
Alcada de la tacana
Amplada del porxo int,
Nre. d'arcs
Longitud de la tacana
Nre. oe.carrers
Nre. d'interrupcionsen tacana
Nre. de cantonades tancades

Bélactons rnelrlques
- Algada/amplada
- Proporció porxo algada/amplada
e Talls carrers/longitud tacana
- Superfície plaga/nucli

Urbanització
Paviment
- anell perimetral
- pprxo
- interior de la plaga
- elernerts urbans
- jardineria

Usos no residencial s

1854"1867, Tomás Ventosa i Fran-
cisco de Paula del Villar, arquitectes.
Convent deis Caputxins
70x37 m = 2.590 m2

3,7m
Porxo+2
15,5 m
2,8 m
29
120 m(p) /75 m(np)
6
5

1/2,38
1/1,96
1/6,5
1/104

asfalt

pedra (mosaic)
monument
parterre central/16 palmeres

Ajuntament/Comergos a la planta
baixa/Jutjats

)

Notes
1. La Geltrú és el nucli primitiu, format entorn del castell i envoltat

forma d'ametlla; Vilanova és la primera extensió del nucli, al mar¡
laPastera (actual carrer de la Unió), que s'organitza entorn d'una
centre i focus d'un teixit de carrerscúntinus que fomen una xar
desdibuixadaper les dificultats topografiques. Elnucli queda ence
el segle XV i obté, ¡unt amb la Geltrú i Cubelles, el privilegi de ser
e11418, atorgat pel rei Alfons IV. El nucli coster, en canvi, va estar I
funcions marineres i no Va ser tins al segle XVIII que es desenve
enllaga els dos assentaments amb el barri de Mar és la Rambla, d'
que és I'eix principal nord-sud de la població; va ser iniciada el11
d'obrir fins a la platja, fins a I'any 1950:

2, Vilanova, centre de la comarca del Garraf, es beneficia ampliarT
millores urbanesi d'obres púbíiques del rel Caries 111(la vila ha'
desfeta pels incendis i saqueigs que es produiren durant la Gue
1714): la carretera que enllaga amb Vilafranca s'obrí el 1759, cosa
de productes agrícoles cap al port. Alhora, Vilanova es convertí er
comercial i s'hl bastiren les primeres fabriques -de sabó, d'indi;
primeres destil·leries -d'aiguardent i d'esperits. Aquesta industri
va veure ampliament afavorida perlapossibilitat de cornerc Iliure
del Decret de 1718: el cornerc marítim s'engrandí enorrnernent i 1,
mol!. Vilanova era, 15 anys més tarrí de la promulgació del Reial
exportador de vi del Principat, (el primer era Salou) . El creixeme
espectacular durant aquests anys: de 1.171 habitants I'any 1781
1787 -la població es multiplica per cinc en un període de sis any~
i que a un ritme més lent, tot elsegle XIX (el cens de 1860 és de

3. Josep Tomas i Ventosa havia nascuta Vilanova I'any 1797. üedic
marxa a Cuba, concretament a Matanzas, on s'enriquí considerat
el primer mercatde I'illa i unes escales gratuües.

4. "Bando de Policía y buen Gobierno, D. Magrn de Grau y Pujade
S.M. de esta villa y su partido, capitán a guerra, presidente de 1,
encargado de la Policía de la misma y su término ... "Siendo UI

atribuciones de los ayuntamientosel acordar reglamentós paral
edificios, anchura de calles y demás que pueda contribuir a
comodidad pública: el de esta villa, ha resuelto que yo ordeno y

. pueda hacer la.menor innovación en lo exterior de los edllicl:
Magnífico Ayuntamiento con un memorial que explique lo que pl
conceder si procede facultad de ejecutarlo. 2- Todo el que quierá
ú otro edificio deberá antes presentar al Ay¡mtamierito un diseño
su aprobación o rectificación yarreglarse a la anchura de las calles
señalada en la Secretaría de esteComú« 3cTodo el que edifiqul
lo menos la elevación de éuarenta palmos, y no podrá poner canal,
las aguas a la calle por medio deun caño a lo interior de la paré
unificar todo el que I"odo o en parte haga alguna innovación COI

asímismo el que edifique construir acera de ladrillo o losas en el n
dispuesto en la Secretaría del Ayuntamiento. 5- Todo edificio de
toda la. parte exterior 6- Todas las paredes que forman cetc«
inmediaciones de esta villa y su término, no pOdrán tener una elE
palmos, de modo que el aire pueda circular libremente. 7-Siemp
margen o pared deberá ser con aprobación y consentimiento
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Notes
1. La Geltrú és el nucliprimitiu, format entorn del castell i envollatperles mural les en

forma d'ametlla; Vilanova és la primera extensió del nucli, al marge oest del torrentde
la Pastera (actual carrer de la Unió), que s'orcanitza entorn d'una placa Aquesta és el
centre i íocus d'un teixit de carrers continus que fomen una xarxa quasi ortogonal,
desdibuixada per les dificultats topouraüoues El nucli queda,encerclat per les mural les
el segle XV i obté, junt amb la Geltrú i Cubelles, el privilegi de ser carrer de Barcelona
ell418, atorgatpel rei Alfons IV El nucli coster, en canvi, va.estar !Iigat de sempre a les
funcions marineres i no va ser fins al segle XVIII que es oesenvolupá L'eiement que
enllaca els dos assentaments amb el barri de Milr és la Rambla, d'l ,2 km. de longitud,
que és I'eix principal nord-sud de la població; va ser iniciada el 1820 i no es va acabar
d'obrir fins a la platja, fins a I'any 1950.

2~ Vilanova, centre de la comarca del Garraf, es beneficia ampliament de la política de
millores urbanes i d'obres públiques del rei Caries 111 (la vila havia quedat greument
desfetapels incendis i saqueigs que es produiren durant la Guerra deSuccessió de
1714): la carretera que enllaca amb Vilafranca s'obrí el 1759, cosa que facilita el trasllat
de productes agrrcoles cap al por!. Alhora, Vi lanova es convertí en un important centre
comercial i s'hi bastiren les primeres fabriques -de sabó, d'indianes, de bótes-i les
primeres destil·leries -d'aiguardent i d'esperits. Aquesta industrialització incipient es
va veure ampliament afavorida per la possibilitat de cornerc lllurearnb Ametlca a partir
del Decret de 1778: el comeré marítim s'engrandí enormement i la ciutat se'n beneficia
molLVilanova era, 15 anys més tard de la promulgació del Reial decret, él segon port
exportador de vi del Principat, (el primer era Salou) .EI creixement de la població fou
espectacular durant aquests anys: de 1.171 habitants l'any1781 es passá a 6.161 el
.j 787 -la població es multiplica per cinc en un període de sis anys, i seguí creixent, tot
i que a un ritme més lent tot e'l segle XIX (el cens de 1860 és de 12.225 habitants).

3. Josep Tomas i Ventosa havia nascut a vilanova I'any 1797. Dedicat al cornerc portuari,
marxá a Cuba, concretament a Matanzas, on s'enriquí considerablemenl. Funda, allá,
el primer mercat de I'illa i unes escoles gratüites.

4. "Bando de Policía y buen Gobierno, D.. Mágrn de Grau y Pujades, alcalde mayor por
S.M. de esta villa y su partido, capitán a guerra, presidente de la Junta de Sanidad y
encargado de la Policta de la misma y su término ... "Siendo una de las principales
atribuciones de los ayuntamientos el acordar reglamentos para la uniformidad de los
edificios,' anchura de calles y demás que pueda contribuir al embellecimiento y
comodidad pública: el de esta villa, ha resuelto que yo ordeno y mando: 1-Que nadie

.pueda hacer la menor innovación en lo exterior de los edificios sin acudir ante el
Magnífico Ayuntamiento con un memorial que explique lo que pretende hacerse; para
conceder si procede facultad de ejecutarlo. 2- Todo el que quiera edificár alguna casa
ú otro edificio deberá antes presentar al Ayuntaniiento un diseño del frontispicio para
su aprobación o rectificación y arreglarse a la anchura de las calles a la que se encontrará
señalada en la Secretaría de este Común. 3- Todo el que edifique casa deberá darle a
lo menos la elevación de cuarenta palmos, y no podrá poner canales debiendo conducir
las aguas a la calle por medio de un caño e.to inter.ior de la paredy lo mismo deberá
unificar todo el que todo o en p'arte haga alguna inno"vacióncon el tejado.A-Deberá

·asfmismo el que edifique construir scete de ladrillo o losas en el modo y forma que está
. dispuesto en la Secretarfa del Ayuntamiento. 5e Todo edificio deberá ser revocado en

toda la parte exterior. 6- Todas las paredes que form.an cerca en las tierras de las
inmediaciones de esta villa y su·término, no podrán tener una elevación que la de seis
palmos, de modo que el aire pueda circular libremente. 7-Siempre que deba formarse
margen o pared deberá ser con aprobación y consentimiento de los regidores D.1,; .
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Francisco Soler y D José Roca, nominados al efecto; asímismo lo ancho que deberá
tener el camine. El que contraviniese es/as disposiciones pagará una multa de veinte
y cinco a cien libras,. a proporción de la falta que cometa, sin prejuicio de destruirse lo
edificado y ponerse la cosa en el ser y estado que debe estar. En arreglo a estas
disposiciónes, siendo responsables de mancomún el dueño del edificio y el maes!ro
que dirija la obra. - Ypara que llegue a noticia de todos y nadie pueda alegar ignorancia,
publíquese y ttlese en los pasajes acostumbrados de esta villa. Dado a Villanueva y la
Geltrú a los veinte y nueve de julio mil ochocientos treinta. -Magín de Grau- Por
mandado- Pedro Borras, Serio. - Publicado y fijíJdo en treinta de julio actual.» Es
copia que ccncuerda con el. original a que me refiero que certifico. Vilanueva y la
Geltrú, a 9 abril de 1845.

5. Francesc de Paula del Villar i Lozano neix a Múrcia I'any 1-828. Arquitecte titulatper
I'Académia de San Fernando (I'any 1852 a Madrid). President de I'Associació
d'Arquitectes de Catalunya (1879-1880) i director de l'Escola d'Arquitectura (1889-

. 1900). Arquitecte diocesá (1874-1892). Mbrí a Barcelona I'any 1903. Fou autor de
l'absis de Montserrat (1876), on col labora amb Gaudí, i del primer projette de la
Sagrada Família; autor també de la restauracióde I'església del Pi ide Sant Perede
Camprodon. Arquitecte municipal de Badalóna i SantAndreu.
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