
La Casa Galeeran,
Unafaeana noncentista
alcor de la cintat

Redacció
La Casa Galceran, situ-

ada a la plaga de les Cols
14-15,és un magnífic exem-
pie de tacana amb elements

- noucennstes, La casa pri-
mitiva data de principis del
segle XVIII i cap al voltant
deis anys 20 estan datades
les obres de reforma a la
tacana, segons un projecte
de I'arquitecte Josep
Francescñaíols i Fontanals.

La casa és un edifici de
planta rec- /
t a nq u l ar, =~~~_
amb planta,
baixa, .tres
pisos i átic
reculat. La
íacana prin-
cipal, I'ele-
ment més
destacable

. de I'edifici,
estacorn-
posta par
dos eixos:
ve rt ie a l's
quecoinci-
deixen amb
les crugies. Els esgrafiats
de la, tacana són els ele-
ments més singulars. Tam-
bé hi destaca el vestíbul de
la planta, baixa,amb volta
rebaixada amb aplacats ce-
rárnics.

L'arquitecte Hátols, se-
guint la mateixa estructura
de la casa primitiva, va pro-
jectar una tacana amb mo-
tius florals, amb un lIengLiat-

ge artístic emparentat cla-
rament amb el Noucentis-
me. Dins d'aquest repertori
ornamental es troben els
encoixinats i balustrades
simulats, les orles, els ger-
ros, les qarlandes i d'altres
motius de ,1'epoca. La casa
Galceran és important tam-
bé per la seva ubicació en
pie centre neurálqic de la
Vilanova vella: la plaga de
les Cols. Rátots i Fontanals
va néixer a Vilanova i la

Geltrú el
1889, Ca-
ted r á t l c
d'História
de l'Art a
l'Escola
d'Arquitec-
tura de
Bar e e-
lona,vaser
arquitecte
municipal
de Banyo-
les. La
seva obra
a Vilanova
Ia podem

trobar en la casa Castant, al
passeig del Carme, 7; l'es-
cola Montessori, de la rarn-
bla Ventosa, o lacasa Men-
diz, a la rambla Sama, 34:
Hatols va ser responsable
també de la restauració del
Foment Vilanoví i de la re-
forma de la Caixa d'Estalvis
de Vilanova. Vaserunestu-
diós del Renaixement i.del
Mcidernisme.

Fac;ana de la Casa Galceran. A la plaga de les Cols CASAS
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La Casa Cabanyes,
I residencia urbana d'una
I família benestant

Fac;ana de Can Cabanyes. És al carrer Comete CASAS

Redaccló
La Casa Cabanyes, si-

tuada a la plaga de les Cols
1-3, és un edifici construtt a
final de segle XVIII per
uorenc Cabanyes, pare del
poeta Manuel de Cabanyes.
La casa és un ciar exemple
de residéncia urbana d'una
familia benestant de l'épo-
ea, com ho són també Can
Papiol i Can Font.

Constru'it entre mitgeres
fent cantonada amb el car-
rer Cornerc, la Casa Caba-
nyes esta formada per plan-
ta baixa, dos
pisos i golfes
sota coberta,
amb un terrat
centrai. La
caixa de I'es-
calasobresurt
acabada en
forma de tor-
ratxa: L'edifici
esta format si-
métricament
sobre eixos
verticals i destaca el seu
volum cúbic, coronat per
una cornisa i uns ulls de bou
el.liptics.

Un deis principals atrae-
tius d'aquesta casa són els
seus interiors, i especial-

rnent les pintures a les pa-
rets i als sostres de les prin-
cipals sales. S'hi poden tro-
bat motius ornamental s i fi-
guratius de temes rnitoló-

gics, que dominaven la de-
coració de I'época, junta-
ment amb els religiosos.

A la clau de I'arc del por-
tal d'entrada s'hi troben les
inicials L.C., de l.lorenc
Cabanyes. Aquest patrici
vilanovi, morte11814, erael
pare del poeta Manuel de
Cabanyes, que va néixer el
1808 a la mateixa casa. Una
lápida col-locada a la taca-
na de I'edifici el1890 aixi ho
assequra,

L'edifici s'ha fet servir per
a diferents usos els últims

anys. El
1932 s'hi
van fer
reformes
per a
obrir tres
portals a
la planta
b a i x a,
que do-
nen a la
plaga de
les Cols.

Aixi ho va sol.licitar la seva
propietaria, Roser Santaca-
na, vidua de Cabanyes.
Posteriorment, I'edifici ha
estat local de diferents entí-
tats i seu d'ERC a Vilanova
i la Geltrú.

En J'actualitat, la casa
pertany a l'ernpresária vila-
novina Isabel Rigol, que ha
manifestat la seva voluntat
de restaurar-la ..

El OIARI DE VILANOVA Inicia avui aquesta seceió de dlvulga-
ei6 deis edlllels Inelosos en el Pla Especial i Cataleg del Patrlmo-
ni Historie, Artístie I Natural de Vllanova i la Geltrú



La Casa Gener
(Reventós), una mostra
de modemisme tímid

Fac;ana de la Casa Gener. A la rambla Principal CASAS

Redaccló
La Casa Gener, també

coneguda com a Casa Re-
ventós, situada a la rambla
Principal, 104, és una clara
mostra del modernisme ti-
mid de principi de segle XX
a Vilanova i la Geltrú. Aquest
edifici data de 1902, segons
un projecte de I'arquitecte
Urbano Iranzo. Es tracta de
la primera casa de la ram-
bla Principal. on hi trobem
elements modernistes, es-
cassos a la ca-
pital del Garra!.

De la seva
tacana, un deis

." seus principals
atractius, des-
taca una tribu-
nad'estructura
metál-llca i vi-
dras emplo-
mats.Tambéhi
podem trobar
la cerámica vi-
driada, els es-
tucats, el ferro
forjat i I'orna-
mentació amb
motius florals i orqánics.

L'estil de I'edifici, pero,
no es limita només a la fa-
cana, A I'interior té especial
importancia la planta tíaixa
i la planta principal, que con:
serven el mobiliari, artesa-
nats, guixeres, vitralls i es-
tucs i d'altres elements deis
oficis de l'época. Destaquen
el menjador i les saletes.
També es conserven ele-

ments interessants al jardí,
com ara el safareig de base
circular cobert amb una cú-
pula o la font de rocalla,
d'inspiració romántica.

L'obra data de 1902. Es
conserva la sol-licitud de les
reformes per a la tacana
feta pel propietari, Joan
Gener i Mestre, amb la cons-
trucció d'un cos central da-
rnunt de la coberta, col-
locació de balconsi tribuna
i pavelló al jardí, aJiniatamb

. carrer
Llanza.

L'ar-
quitecte
Úbaldo
Iranzo i
Ei ras,
a u t o r
del pro-
jecte, va
ser el
cap de
la sec-
ció de
tes oñcí-
ríes de
vialitat' i

conduccions de l'Ajunta-
mentde Barcelona. La Casa
Gener és la seva única obra
a Vilanova.

A Barcelona, va projec-
tar la casa Josep Noy, al
carrer Nogueres, i va redac-
tar el Pla General d'Eixam-
pie. i, Urbanització de les
Corts de Sarriá. Era un ex-
pert en I'estudi de I'arquitec-
tura deis monestirs.



El Círcol Católíc 1Ul
edifici amb historia
al centre de la eíutat

Fac;ana del Clrcol Cata lic. Al carrerde San!Gervasi CASAS

Redacció d'un cos de planta baixa,
El Círcol Católic, situat pantapis lsotacoberta.arnb :

alcarrerdeSantGervasi,41 vestíbul, sales poivalents,
. és un símbol de la vida as- habitatge i serveis, i d'un
sociativavilanovina.lésque cos de platea amb pis de
a part de la seva actualfun- 1I0tges perimetrals i eses-
ció ha estat la seu de I'antic .naride doble alcada. Elves-
Casino Artesa i de I'Ateneu tlbulcentralestadotatd'una
de Vilanova. Malgrat que el escala d'accés a la planta
seu carácter interior esta primera que es perllonga
totalment desvirtuat, con- fins al sotacoberta.
serva la tacana neoclassica. Les tacanes estan com-
amb trontons circulars so- posades sobre eixos verti-
bre els dintells (poc usuals cals amb obertures adinte-
a Vilanova). lIades. A la
De la matei- f a <{ a n a
xa manera, principal
la tacana trobem un
conserva balcó cor-
les ménsu- regut i to-
les deis bal- tes les 0-
cons deco- be rt u re s
rades amb estan de-
figures deis c o r a d e s
diferentsofi- amb un
cis artesa- I frontó cir-
nals en re- cular
cord deis Pel que
socis que 'fa als inte-
van aixecar riors, a la
I'edifici I'any f planta bai-
1857. L'edificació va ser xaapreciem unvestíbul amb
construida amb I'autofinan- arqueria icolumna, unasala
carnent deis socis del Casi- amb columnes tornejades
no Artesa, establert fins a- amb fusta,la platea i l'esce-
I'any 1880. L'any 1983·e~ nari amb sotaescenari i les
van dur a terme unes obres dependéncies de servei. Al
de reforma i reparació deis primer pis hi destaca una
interiors a partir del projecte sala:¡polivalenf amb un ter-
de I'arquitecte Cyril Innes rat-galeria.
Nundy. El Catolic acull anual-

La construcció, de plan- ment les representacions
ta rectangular, es compon deis Pastorets.



La Casa Pan Alegre, al
carrer de Pádua

Facana de la casa Pau Alegre. Al carrerde Pildua CASAS

Redaccló
Al número 17 del carrer

de Páduas'hi aixeca laCasa
Pau Alegre, edifici constru-
It, com tants d'altres de l'ei-
xample vilanoví, a mitjans
segle XIX.

Els vilanovins poden
gaudir de la seva tacana,
d'estil neo-
clássic orto-
dox que des-
taca d'altres
cases del
mateixcarrer
de Páduaper
les grans di-
mensionsde
I'entradaque
estancaamb
una magnífi-
ca porta de
fusta. Al cos-
tatde I'entra-
da principal, n'hi ha una se-
gona, rematada amb un bal-
có a I'altell, cosa que permet
mantenir la simetria de la
tacana, Una mateixa rnotllu-
ra al conjunt d'obertures
permet reíorcar aquest con-
junt simétrico

Als pisos superiors la fa-
gana és méssimple, amb un
balcó a la primera planta i
dos a la segona. Tot plegat
és coronat amb cornisa i
barana al terra!.

D'aquest edifici, pero,

són igualment remarcables
els interiors, amb una orna-
mentació a base de guixeri-
es,columnes, motlluresifer-
ros forjats, que demostren
la mestria deis artesans de
I'época.

De I'interior d'aquesta
casa destaca el vestíbul,

ambescala,
columnes i
dintells de
marbres, a
més de les
guixeries
formant ar-
tesona!.Ala
planta prin-
cipal hi ha
les sales i
dependen-
cias nobles
profusa-
ment deco-

rades amb oficis diversos.
Igualment remarcable és el
mobiliari de l'epoca que es
conserva.

En aquest cas no es co-:
neix I'arquitecte o mestre
d'obres que va emprendre
la reforma de les dues ca-
ses anteriors per convertir-
les en un únic habitatge.
Cap als anys vint es van
emprendre noves reformes
a la planta entresól, amb la
construcció d'una escala a
la imperial.



La Casa Benach,
eclecticisme típic de
les construccions delXIX

Fat;:anade la Casa Benach. 'A la placa Miró CASAS ...

Redacci6
La Casa Benach, rambé

coneguda com a casa
Sebastlá Puig, és un edifici
entre mitgeres que fa can-
tonada entre la plaga Miró i
el carrer Santa Eulália, Da-
tada el 1851, com indica la
data inscrita en el portal la-
teral, la reforma definitiva
es va portar a terme e11883.

L'actual edificació va re-
bre la seva forma en ampli-
ar-se la.casa existent, se-
guint el pro- '
jecte d'o-
bres de Juli
Marial.

La casa,
amb tacana
principal a la
plaga Miró,
s'escalona
al carrer
Santa Eula-
lia i enllaca
amb una
tanca peri- .
metral que.
és el límit
d'un gran
pati.Aques-
ta tanca in-
corpora una
pergola su-
perior.

El conjunt d'edifici tanca
ocupa gairebé la meitat de
la tacana de I'illa delimitada
pels carrers de la Salut,
Unió, Santa Eulália i plaga
Miró. Aixó ofereix unaspec-
te uniforme i dóna un valor
arquitectónic a la plaga, ja
qué I'edifici és la construc-
ció amb la tacana més rica

i ben formada. de tota la
plaga.

L'arquitecte Marial, se-
guint els canons de I'epoca,
va fer una obra eclectica,
amb una composició sírne-
trica de tres eixos verticals,
tal com era l'ediiicació
orignal. L'interiorde I'edifici,
molt ben conservat, presen-
ta fusteries, guixeries i poli-
cromats de bona qualitat,
especialment pel que fa a
les dependencles nobles.

Elsele-
ments sin-
gulars de
I'edifici són
el vestíbul
de la plan-
tabaixaila
plantaprin-
cipal, es-
pecialment
'lescincpe-
ces que
donenafa-
cana.ldes-
taquen
també els
sostres. El
m e s t r e
d'obresJuli
Marial val
ser actiu

básicament a Barcelona,
amb referencia d'obres fins
al 1920. Entreelles, larator- ~.
ma de la tacana de I'Hotel
Oriente, a la rambla deis
Caputxins, i la residencia
sanitaria d'Antoni Haveritós
al carrer Provenga. També
va col-laborar en la cons-
trucció de la plaga de toros
de les Arenes.
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Can Freixedes,
una casa de renda
amb torratxa mirador

Fac;ana de la Casa Freixedes. Al carrer SI. Antoni CASAS

Redaccló
La Casa Freixedes, tam-

bé coneguda com a Cal Se-
gimon, és un edifici singülar
per la seva ubicació urbana,
ja que té tacana als carrers:
Montserrat i Sant Antoni , i
arriba gairebé fins al carrer
Sant Pere. Es tracta d'una
obra important de final de
segle passat, aixecada dins
el que va ser el seqon recin-
te emmurallat de la ciutat.
Un deis elements més inte-
ressants
d'aquesta
edificació és
la seva tor-
ratxa mira-
dor. '

L'edifici,
de planta
rectangular,
esta torrnat
per planta
baixa, entre-
solat i dues
plantes. La
caixa d'es-
cala es con-
verteix en
torratxa mirador, amb una
planta quadrada amb cober-
ta de pavelló i finestres co-
ronelles de mig punt.

A més de la torratxa, un
deis elements més singu-
lars de la casa és el vestíbul
de doble alcada amb ares
'central i laterals, i guixeries
d'interés. El perímetre de la
tacana és recorregut per
motllures i córnlses.

L'estil de la Casa Frei-
xedes correspon al que
s'anomena cases de ren-
da, molt usuals a la
Vilanova de final de segle.
L'obra data de 1872, data
de la sol.licitud de I'obra
feta per Antoni Freixedes,
amb projecte del mestre
d'obres Josep Salvany.

L'autor utiliza els recur-
sos propis del neoclassi-
cisme, amb algunes pinze-
Ilades própies del romanti-

cisme i la
incorpora-
ció d'ele-
ments es-
tructurals
de ferro co-
lat, dins 'la
tradició de
I'arquitec-
turacatala-
nadel'épo-
ea.

El mes-
tre d'obres
Josep Sal-
vany, di-
rector de

Camins VeTnals, va treba-
llar a Vilanova i la Geltrú
des del 1855 fins al 1898.
Mestre d'obres de l'Ajunta-
ment, va actuar a partir del
1880 com a ajudant de I'ar-
quitecte municipal, Bona-
ventura Pollés. Salvany va
dirigir diferents urbanitza-
cions. En l'árnbitprivatdes-
taca la casa Junqué i Esco-
fet, ala plaga deis Cotxes.



Redaccló
La Casa" Sard, situada

al carrer de la Liuna, 1, en
pie nucli antic de Vilanova,
es va construir com a con-
seqüéncia de la reforma
d'una casa ja existent en
aquesta zona de la ciutat
primiqenia, L'edifici, aixecat
el 1882, pren el seu nom
d'Andreu Sard, president de
la Diputació de Barcelona
de l'epoca,

L'edifici, inclós tot ell en
el Pla Espe-
dal iCatáleq
del Patrimo-
ni Historie,
Artístic i Na-

'tural de la
ciutat, esta
situat prop
de la placa
de Pau Ca-
sals, on es
trobava la
primera
Casa de la
Vila de la
ciutat.

La casa \
esta bastida sobre tres cru-
gies, amb escala central.
L'edifici es pot encabir en un
període de transició entre,
I'arquitectura de base neo-
clássica i el modernisme,
moment en que els afanys
de buscar noves fonts d'ins-
piració allunyades de les
clássiques van fer que
s'obrís un debat arquitectó-'
nic.

La Casa Sard, per tant,
té molts més lIigams amb
els edificis de la rnateíxa
epoca de la rambla Princi-
pal que amb les edificaci-
ons veines seves, del nucli
antic. L'eclecticisme és la
.base de la definició formal.

L'obra de la Casa Sard
data de 1882, en que el,
propietari va demanar sol-
licitud d'obres seqons el'
projecte de Juli Marial,
mestre d'obres. L'arquitec-

te 'Bona-
ventura
Pollés va
dirigir els
treballs.

JuliMa-
rialiTeyés
un mestre
d'obres
que treba-
lla básica-
ment a
Barcelona,
amb refe-
re n e i a
d'activitat
des del

1920. Entre les obres de
les quals és autor, destaca
la reforma de la tacana de
I'Hotel Oriente, a la rambla
deis Caputxins, i la resi-
dencia sanitaria d'Antoni
Raventós, al carrer de Pro-
venca, tots dos edificis a
Barcelona. També cal des-
tacar la seva col-laboració
en la placa de toros de les
Arenes. ' '

La Casa Sard,la mansió del
president de la Diputació
al nucli antic de la ciutat

Fac;ana de la Casa Sardo Al carrer de la Lluna CASAS
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Casa Antoni Pascual,
un deis pocs exemples
de facana modernista

Facana de la Casa A. Pa.scual. Al carrer L1ibertat CASAS

El pro-
jecte va ser
sobretot un
exercici de
composició
de tacana, ja
que els seus
interiors no
es corres po-
nen estitlsti-
camentamb
el disseny
de I'exterior.

La taca-
na de la
CasaAntoni
Pascúal és
una composició simétrica de
tres obertures a la planta
baixa, un balcó corregut su-
portat per ménsules i dues
obertures laterals árnb rnot-
lIurats d'ornamentació floral
a la primera planta, i tres
finestres adovellades amb
tarja cega de mig punt i ampit
seguit amb ornamentació de
garlanda a la segona plan-
ta. Entre tots aquests ele-

ments hi destaquen els ele-
mens propis delllenguatge
modernista: ferras forjats a
portes i baranes del balcó,
adovellamens ondulats i
motllures amb motius fia-
rais i ornamentats amb ros-
tres femenins, coronament
ondulat, etc.

Encara que de menor
qualitat, aquesta tacana és
comparable amb la de la
Casa Joan Olivella, del
mateix autor. Ambtlues

p e c e s
constituei-
xen unes
de les po-
ques mes-
tresdemo-
dernisme
delaciutat.

Gaieta
Miret ¡ Re-
ventós,
m e s t r e
d'obres, va
treballar
tant a Vila-
novacoma
Barcelona

des de I'any 1881 fins al
1920. A Barcelona va rea-
Iitzar diferents edificis d'ha-
bitatges. A partir del 1895,
va projectar la rnajoria-
d'obres a Vilanova on, en-
tre d'altres, és I'autor de
l'Orfeó, de la casa Antoni
Pascual al carrer lIibertat,
de la casa Joan Olivella a
la plaga de les Cols i de la
casa Masip a la Rambla.

Redacció
La Casa Antoni Pascu-

al, situada al carrer lIiber-
tat, número 37, és un deis
pocs exemples de tacana
modernista que es conser-
ven a la ciutat. l.'edltíci s'ai-
xeca en una parcella estre-
ta en el carrer esmentat. Va
ser projectada pel mestre
d'obres Gaieta Miret e11900,
utilitzant aquest Ilenguatge
modernista tan caracterís-
tic.
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La Casa Sama, un gran
edifici senyorial al nucli
antic de la ciutat

Fagana de la Casa Sama. Al carrer Major CASAS

La Casa Sama, situada
al carrer Major números 54-
56, és un edifici senyorial
situat al nucli antic de la
ciutat. L'origen de la casa
primitiva, segons el Pla Es-
pecial i el Oataleq del Patro-
mini Históric, Artístic i Natu-
ral, podria datar del segle
XIX, dins del primer recinte
fortificat de la Vilanova de
Cubelles. El 1862, Joan
Sama i Martí i Maria Almirall
i Andrea van comprar la
casa aJoan
Álvarez, i
van dur a
terme refor-
mes a la fa-
cana i ad-
juntaven
una planta i
unes golfes,
segons el
projecte de
Josep Sal-
vany.

La casa
trancará la
parcel-lació
gótica i es-
devení una construcció de
carácter unitari de conside-
rables proporcions. La qua-
litat de la tacana, d'estil ne-
oclassic, no esta en censo- .
náncia amb I'interior, total-
ment destrossat per les suc-
cessives modificacions que
s'hi han fet en subdividir-la
en nombrosos habitatges,
actualment en péssimes
conoiclons.

Els oficis de tacana de-
mostren I'antic resplendor
de I'edificació. Així, hi tro-
bem reixes de balcons,
motllures i fusteria de consi-
derable qualitat. Malgrat la
seva degradació, I'edifici
encara fa la impressió de
ser un conjunt unitari dins
del tramat urbá del nucli
antic.

El rnestre d'obres Josep
Salvany, responsable de la
reforma de la casa primiti-

va, va ser
m e s t r e
d'obres i di-
rector de
Camins Ve-
Inals. Hi ha
constancia
de la seva
activitat a
Vilanova
des de I'any
1855 fins al
1898. Mes-
tre d'obres
de l'Ajunta-
ment,vaac-
tuar com

ajudant de I'arquitecte mu-
nicipal, Bonaventura Pollés,
a partir del 1880. Va dirigir
diferents obres d'urbanitza-
ció municipal. El seu treball
en obra civil és molt extens
i s'hi pot destacar la casa
Junqué i Escofet, a la placa ,
deis Cotxes. A I'entorn del
seu treball, hi ha torea docu-
mentació que s'ha conser-
vat fins els nostres dies.
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Casa Joaquim Sadumí,
un exemple de faeana
amb imatges religioses

Facana de Cal Samfaina. Al carrer Major CASAS

Redacció
La Casa Joaquim

Sadurní, altrament conegu-
da com Cal Samfaina, és si-
tuadaal número47 del carrer
Major. L'edifici, del mestre
d'obres Josep Salvan y,es va'
pujar I'any 1862 com a una
casa unifamiliarque, com d'al-
tres del seu entorn, posteri-
orment es va transformar en
habitatge plurifamiliar. El seu
estat de conservació no és el
més óptimo

Al contra-
ri que altres
cases se-
nyorials del
mateixcarrer
Major i de la
rnateíxaepo-
ea, com la
Casa Sarna,
que es van
construir so-
bre parcel-
les árnples,
Cal Samfai-
na es va al-
xecar sobre
la parcella estreta i lIarga
d'origen medieval.

AquestcarrerMajorvaser
'l'eíx de creixement de la
Vilanova de Cubelles, antic
camí ral de Barcelona a
Tarraqona, Després, les no-
ves edificacions s'havien de
construir sobre la parceLlació
anterior.

LaCasaJoaquim Sadurní
té planta baíxa, més tres pi-

50S, coronats per una torrat-
xa amb barana de balustres
i gerros ornamentals de ce-
rámica.

A la tacana destaca la
fornícula entre les dues por-
tes del balcó corregut de la
primera planta, on es con-
serva una imatge de la Mare
de Déu del Carme, un deis
elements més singulars
d'aquest edifici. A la planta
baixa té un únic portal dove-
lIat en pedra i, a les dues

plantes su-
periors, dis-
posa de
dos bal-
consacada
planta, La
composició
de la taca-
na és total-
ment sima-
tríca.

Ésigual-
ment re-
marcablela
torratxa de
Cal Samfai-'

na, coronada amb elements
cerárnics provinents del ne-
oclassicisme romántico El
mestre d'obres Josep Sal-
vany va dirigir diferentes
obres d'urbanització muni-
cipal. La seva activitat a
Vilanova esta documentada
entre els anys 1855 i 1898, i
va ser, des del 1880, aju-
dant de I'arquitecte munici-
pal.

Informacl6 extreta del Pla Especial I Cataleg del Patrlmoni
Historie, Artistlc I Natural de Vllanova I la Geltrú
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L'Hospital VeD,unedifici
medieval a la placa
Font de Ferro

Fa~ana de I'Hospltal Vell. Al carrer Estudis CASAS

Redacció
L'edifici de I'Hospital Vell

(carrer deis Estudis 1-3) és
inclos al catáleq, indepen-
dentment de la seva arqui-
tectura, com a testimoni
d'una activitat continuada
des del segle XV. L'edifici
va acollir I'hospital fins al
1853, des-
prés es va
destinar a
escoles pú-
bliques, i, a
partir del
1970, es tor-
na a refor-
mar per tal
d'acoílir I'Es-
cola d'Edu- '
cació Espe-
cial Sant Mi-
quel. Aques-
tes últimes
reformes van ser de l'arqui-'
tecte Josep M. Pericas i
Soler. Actualment, s'hi allot-
[a la Residencia Magí Aran-
da i par! de I'activitat deis
Tallers Especials del Garraf,
Tegar.

L'origen de I'edifici cal
buscar-lo cap als segles XIV
o XV. Al segle XVI ja es

documenta l'exlsténcia de
l'Hospltal. El 1605 és inclós
dins el recinte emmurallat i,
aquell mateix segle ja dis-
posa de dues sales per a
malalts. La capella del cen-
tre pateix diverses arnpliaci-
ons: es beneeix el 1664, i
s'amplia el 1745 i el 1804.

L'Hospi-
tal, Vell so-
freixunaim-
portant re-
modelació
I'any 1949, a
carrec de
I'arquitecte
municipal
Josep M.
Miró i Gui-
bernau-au-
tor, entre
d'altres edi-
ficis singu-

lars de Vilanova, del Mercat
Central-, que hi afegeix una
planta, respectant I'organit-
zació funcional de I'edifici,
en forma de u, al voltant d'un
pati interior. L'arquitecte
també va ser sensible a I'ori-
gen medieval de I'edifici a la
tacana, amb un predomini
del pie sobre el buit.

Aquesta informació ha estat extreta d~1Catáleg del Patrimoni
Hlstcrtc-ñrtístlc de Vilanova



La Casa Roig (Can Milá),
una edíñcaeíó singular
dins el carrer Caputxins

Fac;ana de la Casa Rolg. Al carrerdeis Caputxins CASAS

Redaccló rets i sostres amb guixeries
La Casa Roig, també policromades, sobretot les

coneguda com Casa Mili!, que donen a la tacanaprin-
construfda el 1884, esdevé cipal, com el saló, en el qual
una edificació singular dins tant mosaics, com parets,
elcarrerdeis Caputxins (25- sostres i obertures tenen
27) per la seva tacana per- una concepció unitaria.
fectament modulada, tant L'edifici de planta sensi-
per les obertures com per blement rectangular amb
I'abundant ornamentació. tres crugies perpendiculars

La tacana, composta si- a tacana, esta compost per
rnetrlcarnent, és un magní- planta baixa, entresolat a
fic teló de fons del carrer de les crugies laterals, dues
la Merce, a través del qual plantes pis i golfa-estudi re-
es pot ob- culada de fa-
servar en cana, Oispo-
tota la sade cober-
s e v a ¡ tes planes,
magnitud. vestíbul cen-

O e s tral amb ar-
d'aquesta r e n c a d a
observa- d ' e s cal a
ció lIunya- d'accés a
na es fa plantes pri-
més evi- mera i sego-
dent la na, escales
gran alca- secundáries i
da de la piscina al ter-
primera ratdelaplan-
p I a rit a, ta segona.
amb un' Als interiors,
balcó corregut que permet ala planta baixa, botigues i
t'existencia d'entresols la- vestíbul amb artesonat de
terals al vestibul d'entrada, guix. A .Ia primera planta
I'ordre decreixent de les sala central i dependencies
obertures a les diferents laterals decorades amo gui-
plantes, i les magnífiques xeries i fusteria policroma-
baranes de ferro fos. EIs des, papers decorats, etc.
interiors no desmereixen la A la segona planta de de-
bondat de la tacana, ja que - pendencies de tacana isala
lesdependencies cornbinen posterior amb guixeries i
rnaterials de gran quálitat golfa-estudi de nova cons-
amb I'ornamentació de pa- trucció.

Informacló extreta del Pla Especial i Cataleg del Patrimonl
Historie, Artfstlc i Natural de Vllanova i la Geltrú



Casa Marques de
Castrofuerte, cate, fonda
residencia i restaurant

Facana de [a Casa Marques Caslrofuerte CASAS

Redaccló . d'August Font,
La Casa Marqués de

Castrofuerte es troba situa-
da sobre un deis eixos trans-
versals de I'eixample Gurná
i Ferran, próxirn a la Biblio-
teca Museu Víctor Balaguer
(rambla de Josep Tomas
Ventosa nQ1).

És tracta d'un edifici
constru'it exprofesso com a
habitatge, café i fonda se-
gons projecte de I'arquitec-
te August Font i Carreras.

Poste-
riorment
fou adap-
tat per a
residén-
ciad'Edu-
ardJalóni
Larragoitj,
marqués
deCas-
trofuerte
qui lega
I'edifici a
la Biblio-
teca Mu-
seuVíctor
Balaguer.
Fins fa poc temps s'utilitza-
va com a restaurant i fonda.

Aquesta successió d'u-'
sos ha fet que ésrproduís
una transformació deis es-
pais interiors originals, cosa
que fa que avui t'interes es.
basi en les tacanes, que
mantenen bona part del seu
estat iniciál,.i que seguei-
xen un lIenguatge sclectíc,
habitual en I'arquitectura

De les facanes simétri-
ques, compostes sobre ei-
xos verticals, en destaca la
principal, que dóna a J'Avíri-
guda de Narcís Monturiol,
en la qual, utilitzant-se el
recurs de diterents volades
deis balcons, s'aconse-
gueix, a més de destacar el
cos i porta central, una do-
ble simetria.

Aquest joc cornpositiu
de les tacanes queda córo-

nat per una
potent corni-
saambmén-
sules i bara-
na del terrat,
de la qual so-
bresurt un
petit frontó,
que fa que
I'edifici ofe-
reixi un as-
pecte impac-
tant, pel vo-
lum, ordre i
estil, en una
part impor-
tantdelaciu-

tat.
L'edifici és de planta rec-:

tangular, compost de plan-
ta baixa i dues plantes pis
amb cobérta plana acces-
sible de la qual sobresurt la
caixa d'escala. Crugies
paral.leles a la tacana prin-
cipal amb vestíbul central,
escala i celobert adossat a
la Il]jtgera. Cos lateral de
planta baixa.

Informació extreta del Pla Especial i Cataleg del Patrimoni
Histó~ic'-Artístic i Natural de Vilanova Ila Geltrú
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Casa Salvador Coll, al
carrer Argenteria

Casa Salvador ColI. Al carrer Argenteria número 8 CASAS

Redacció
. Al carrer de I'Argenteria

número 8, dins el seqon re-
cinte emmurallat de la
Geltrú, s'aixeca la Casa
Salvador Coll (Casa Jose-
paJané), projectada el1858
per Josep Salvany.

De Jasep Salvan y , mes-
tre d'obres i director de Ca-
mins Veínals, hi ha cons-
tancia de la seva activitat a
Vilanova des de I'any 1855
fins al 1898. Va dirigir diver-
ses obres d'urbanització
municipal.
l'obra civil
és molt
extensa,
destacant
la casa
Junqué i
Escofet, a
la placa
deis Cot-
xes nú-
meros 1-
2.

laCa-
sa Salva-
dorCollés
un edifici de planta sensi-
blement rectangular corn-
post d'un cos principal de
planta baixa i tres plantes i
pis d'un cos secundari de.
planta única. Té una cober-

ta plana, accessible a tra-
vés de la caixa d'escala la-
teral, terrat sobre el cos se'
cundari del carrerde la Unió
i galeries posteriors.

l'edifici, amb els interi-
ors malmesos i sense espe·
cial interés, aporta una corn-
posició de fac;ana sobre dos
eixos verticals amb els por-
tals adovellats -a diferencia
d'altres fac;anes d'interes-, i
la tipologia d'edifici de qua-
tre plantes i la seva presen-
cia urbanadins d'un barri de

traces medie-
vals, pero
bastit sobretot
amb edificaci-
ons deis se-
glesXVllliXIX
és el més des-
tacable.

la fac;ana
té especial in-
teres, entesa
com a model
dins el conjunt
de la Geltrú.

El cos
complemen-

tari amb fac;ana al carrer de
la Unió, construrt el 191,4,
és obrade Gaieta Mire!. qui, '
com Josep Salvany, és un
deis mestres d'obres més
prolifics a la ciutat.

Informació extreta del Pla Especial i Catáleg del Patrimoni
Hlstóric, Artistlc i Natural de Vilanova i la Geltrú



Casa Ignasi Font, constnüda
seguint els criteris fonnals
derivats del romanticisme

La Casa Ignasi Font. Al case antlc de Vilanova CASAS

Redaccló
Construida sobre la tra-

ma del casc antic de
Vilanova, la Casa Ignasi
Font és una de les que es
van aixecar al carrer de sant
Antoni durant la segona
meitat del segle XIX, se-
guint criteris formals deri-
vats del romanticisme.

Així, la tacana esta corn-
posta per bandes verticals
de cerámica sense esmal-
tar representant medallons
i motius
florals,
t a m b é
usats en
les rnan-
sules de
sota. els
balcons.

La uti-
lització
d 'o rna-
mentació
de frisos
verticals
de terra-
cota, que
omplen el
mur entre balcons, és molt
corrent a les cases rornanti-
ques catalanes, construtdes
a partir deis anys quaranta,
dins un estil que s'anome-
nava Isabe/í.

Josep Anicet Santigosa
va ser el principal terrísser-
escultor que va escampar
la seva obra per Barcelona.
També va treballar en al-
tres poblacions de Catalu-

nya, com Sitges o el
Masnou, Lloret de Mar, Fi-
gueres o Girona, sent la
Casa Ignasi Font I'únic, i per
tant important, exemple a
Vilanova. En aquestes pe-
ces el rigor neoclássic dóna
pasaundecorativismed'ar-
rel manierista i rococó, amb
la formalització de florons,
motius vegetals o medallons
de personatges iLlustres.

L'edifici és de planta qua-
drangular, de tres crugies

perpendicu-
lars a tacana,
format per
planta baixa,
tres plantes,
pis i golfes
sota coberta
plana de la
que sobre-
surt la caixa
d'escalacen-
tral, precedi-
da en planta
baixa pel
vestíbul.

AlaCasa
Ignasi Font,

com a elements singulars,
destaca I'ornamentació de
bandés vertical s de csrámi-
ea sense esmaltar i guixeri-
es formant casetons al ves-
tíbul d'entrada.

Pel que fa als materials,
pedra als portals de la plan-
ta baixa i lIoses deis bal-
cons. Ferro forjat a les bara-
nes r paviments de rajola i
hidráulics.

Informació ex treta del Pla Especial i Catáleg del Patrimonl
Historie, Artístie i Natural de Vilanova I la Geltrú



Casa Josep Alonso. Al carrer Mascaró número 9 CASAS

Redaccló
El 1860 Josep Salvan y

va projectar una casa al
carrer de Mascaró fent can-
tonada amb el de Sitges, la
qual ens arriba amb molta
fidelitat al projecte original.
En aquesta petita obra l'in-
teres radica' especialment
en la seva senzillesa, en les
seves caracter¡stiques tipo-
logiques i en la incorporació
d'una galeria d'arcades com
a element dominant. de la
cornposi-
ció de la
tacana 'ál
carrer.

E n
efecte, si
bé la ga-
leria d'ar-
cades és
una pega
usual que
s'utililza
en les fa-
gB n e s
posteriors
que do-
nenals
patis interiors de moltes
cases de la rambla Princi-
pal ien general de l'eixarn-
pie, la utilització de la gale-
riad'arcades com a element
compositiu central de la fa-
gana principal és una inno-
vació que Salvany assaja
molt sensiblement i amb
rnolta correcció a: la Casa
Josep Alonso.

L'edifici esta compost

d'un cos principal de planta
baixa i dues plantes pis i un
cos sencundari d'una única
planta. Cos principal amb la
planta segona retirada de
I'alineació del carrer de Sit-
ges i formant un terrat a
facana, Caixad'escalacen-
tral i colomar que sobrspas-
sa la segona planta, separa
dos terrats laterals i es co-
breix amb una teulada a
dues vessants i cos secun-
dari cobert amb terrat ac-

cessible des
de la galeria
de la planta
primera.

Paretsde
cárraqa de
par eda t
comú i tapia.
Forjats d'ern-
bigat de fus-
ta i terrats a
la catalana i
cobertes de
teula árab.

Tarda,
rem més de
60 anys a tro-

bar un altre exemple, dins
de I'arquitectura de Vilanova
i la Geltrú, en que s'utilitzi
de forma similar aquest ele-
rnent, Sera I'arquitecte vila-
noví J.F. Háfols, amb laseva
reconeguda sensibilitat, qui
el tornara a incorporar ~I
1921- a la Casa Castany
del passeig del Carme, se-
guranient inspirat en l'oora
de Salvany.

Informacló extreta del Pla Especial I Cataleg del Patrlmonl .
Hlstórlc, Artlstlc I Natural de Vllan~vaI la Geltrú



La casa de l'indiano Pan
Soler i MoreD

Casa Soler I Morell. A la pujada del cinto

Redacció
A la pujada del Cinto hi

trobem la casa de Pau Soler
i Morell. Es tracta d'un edifi-
ci del segle XVIII (segons
explica el catáleg America-
nos-Indianos, de la Bibliote-
ca Museu Balaguer) restau-
rat el 1875, segons consta a
I'arc del portal, per Josep
Salvany.

La tacaria era de com-
posició simétrica, amb por-
ta i dues finestres laterals a
la planta baixa, amb are re-
baixa t.
D'aquesta
tacana en
d e s t a-
quen les
dues fi-
nestrestri-
bunes, la
més gran
al primer
pis, sobre
la que era
la porta
d'entrada,
i la segona, rnés petita a la
segona planta. Als dos pi-
sos superiors les oberturas
prenen forma de balcó amb
baranes de ferro.

CASAS

L'any 1940 es va modifi-
car la tacana, trencant la
simetria a la planta baixa i
convertint la porta en fines-
tral i una de les finestres en
porta. La tacana es corona
amb cornisa.

A la Geltrú hi tia d'altres
exemples de construccions
noves o remodelades sobre
antics edificis al segle XIX,
grácies als diners provinents
deis americanos.

A I'americano Pau Soler
i Morell se Ii deuen altres

edificis prou
significatius
de la ciutat, en
els quals va
actuar com a
promotor. És
el cas de Can
Girabais, al
carrer de Pá-
dua, i la Casa
del Marques
de Castrotuer-
te. Pau Soler
havia marxat

el1822 a Matanzas i I'Hava-
na, on es va dedicar a la cria
de bestiar i la canya de su-
creo Va tornar a Vilanova i la
Geltrú el 1858.

Informació extreta del Pla Especial i Catáleg del Patrimoni
Historie, Artístic i Natural de Vilanova i la Geltrú



Casa Gennanes Poch,
una mostra d'arquitectura
de la pagesia geltrunenca

Casa Germanes Pocho Al carrer Rei Jaume 1, nQ 3 CASAS

Redacció
En el carrer del Rei en

Jaume 1, que segons la lIe-
genda pren el nom com a
conseqüencia del fet que el
rei va hostatjar-se en uná
casa d'aquest carrer en una
visita a la Geltrú, s'aixeca la
Casa de les Germanes
Poch, bastida el 1805.

L'edifici, compost sóbri-
ament seguint les pautes
del neoclassicisme, és un
excel.lentexemplardecasa
unifamili- .
ar urbana
de pages
a e o m o-
dat, que
s'aparta
deis tipus
corrent
d'edifica-
cló urba- .
na que es
construr-
en a prin-
cipis del
segle XIX
a
Vilanova.

Es compon d'una planta
baixa destinada a les de-
pendencies agrícoles, en-
tresolat i planta baixa prin-
cipal com a habitatge i gol-
fes. L'interés recau especi-
alment en la reestructura-
ció qeneral de I'edifici, amb
l'escala i el vestíbu! central
a doble arcada que comuni-
ca amb I'entresolat de les
crugies laterals.

La tacana esta compos-
ta segons tres eixos que es
corresponen amb les tres
crugies, obertures i lIoses
deis balcons en ordre de-
creixent a excepció de l'en-
tresolat ,i tres portals d'arc
rebaixat a la planta baixa, el
central de doble alcada. Els
balcons són d'obertures
adovellades i ménsules sota
la lIosa deis de la planta
principal. Rátec de corona-
ment amb tortugada (canals

pluvials aca-
bades amb
cul de uan-
tia).

El siste-
maconstruc-
tiu esta for-
mat per pa-
rets de carre-
ga de pare-
dat comú i
totxo. Forjats
de biguesde
fusta i revol-
té cerárnic (el
de la planta
entresolatde

la crugia lIarga amb bigues
de formigó i revoltó). Sota
coberta amb bigues i lIates
de fusta i rajola.

La Casa Germanes
Poch és, malgrat algunes
transformacions, una rnos-
tra d'interesper estudiar les
característiques de I'arqui-
tectura d'un grup social -la
pagesia- molt arrelada a la
Geltrú.

Informació extreta del Pla Especial i Catáleg del Patrimoni
~istóric, Artistlc i Natural de Vllanova i la Geltrú
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Casa Sola i Esteve,
una sensació
de monmnentalitat

Casa Sola i Esteve. Al carrer deis Escolapis número 3 CASAS

Redaccló
La Casa Sola i Esteve, a

la cruüla del carrer deis Es-
colapis i del carrer de Sant
Sebastia, es va construir el
1876, segons projecte del
mestre d'obres Josep Sal-
vany.

Josep Saívany aconse-
gueix amb el seu projecte
que la casa, tot i estant
col.locada a carrers estrets,
que no permeten una visu-
alització llunyana, doni una
sensació

. de monu-
mentali-
tat, graci-
es, en bo-
na part, a
I'emfatit-
zaciódela
part cen-
tral de la
fa¡;:ana
principal,
a van t-
c a n t-t a
Ileugera- .
ment, re- L\"'·_-"'----'_
marcant
la portalada d'entrada i en-
lairant sensiblement el co-
ronament. A aixó cal afegir
la imitació d'enooixinats a la
planta baixa, l'ornamenta-
ció eclectlca ernrnarcant
obertures, el balcó corregut
que s'avanca a la part cen-
tral i l'ernrnarcarnent de, les
cantoneres, en les quals es
destaquen les juntes horit-
zontals.

La facana lateral, com-
posta també slrnétricament,
es veu incrementada a la
part del pati posterior amb
una galeria amb arcs de
mig punt.

L'estructura portant,
amb crugies paraLleles a
fa¡;:anaprincipal, permetque
a aquesta tacana i a la taca-
na posterior, on hi ha la
galeria, es distribueixin de-
pendsncies de grans di-
mensions.

L'edifici
és de planta
rectangular,
compost de
planta baixa
i dues plan-
tes de tres
crugies
paraLleles a
la tacana
principal, i
cos posterior
de galeria.
Coberta pla-
na accessi-
ble, de laqual
sobresurten

la caixa d'escala i un cos
addicional amb coberta
d'una vessant.

En conjunt cal valorar la
Casa Sola i Esteve pel seu
estorc compositiu, sobretot
a la tacana principal amb
I'emfatització del cos cen-
tral, com també per la sin-
gularitat tipológica que per-
meten les crugies paral.le-
lés a la tacana principal.

lntormacló extreta del Pla Especial I Cataleg del Patrlmonl
Historie, Artistle I Natural de Vllanova I la Geltrú



Casa Ballester i Domingo,
exemple d'expansió de
l'eixample vilanoví

Casa Ballester i Domingo al carrer Cervantes núm 3 CASAS

Redaccló
La casa Ballester i Do-

mingo, situada a la cruTlla
entre el carrer de Sant
Gervasi i el carrer de Cer-
vantes, va ser construida
per I'arquitecte Caries Gau-
ran I'any 1857 per petició
del senyor Ballester i Do-
mingo, el qual va fer cons-
tar que en la casa no s'aixe-
caria una tercera planta. La
casa es troba en un deis
carrers que configuren el
primer eixample de
Vilanova en I'expansió de
la ciutat cap
al mar, so-
bre I'eix de
I'antic camí
de Sant
Gervasi, i
paral.lelala
ramblaPrin-
cipal, es tro-
ba avui en
ple centre
de la ciutat.

La casa
té una plan-
ta baixa, un
entresol i dues plantes pis;
i la seva retlevancia ve
donada tant pel seu volurn,
com per la seva cornposi-
ció classicista sobre eixos
verticals, amb balcons i fi-
nestres seguint un ordre de-
creixent en augmentar les
plantes, i també pels mate-
rials -sócols i cantoneres
de pedra-. La tacana al car-
rer Sant Gervasi recolza

sobre dos eixos vertical s i
consta de dues baleo nades
a cada planta d'obertures
adintellades ivolada creixent, '
portals d'arc de mig punt a la
planta baixa. La tacana del
carrer de Cervantes té por-
tals d'arc rebaixat a la planta
baixa i balcons i finestres
adintellats a les plantes, co-
ronament amb cornisa i ba-
rana de terrat.

La planta baixa está ocu-
pada per dues botigues i un
magatzem. Pisos amb distri-
bució d'habitatge idependen-

cies sense
interés que
es ventilen a
la tacana i
per un celo-
bert posteri-
or.

Pelquefa
als materials,
destaquen la
pedra als
ares, bran-
cals, IIoses
de balcó i fer-
ro forjat a les ,

baranes del balcó.
Com a elements singu-

lars, cal destacar-hi l'orna-
mentació d'intluencies ro-
mántiques deis dintells de
les obertures de les plantes
primera i segona. Actualment
la casa Ballester i Domingo
té el seu ús en les plantes
superiors com a habitatge
plurifamiliar, i la seva planta
baixa, com a comete.,

Informació extreta del Pla Especial I Cataleg del Patrimonl
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La Casa de Santa Teresa,
una residencia amb tocs
romántíes i medievals

Casa de Santa Teresa. A l'avlnquda Vfctor Balaguer C~SAS

Redaccló
La Casa de Santa Tere-

sa, situada a I'avinguda de
Víctor Balaguer, es va
construir I'any 1889 segons
el proj~cte de I'arquitecte
Bonaventura Pollés i Vivó.
Aquesta obra és una de les
més emblernatlques del
que fora l'arquitecte muni-
cipal entre 1888 i 1916 i
que també es va encarre-
gar, entre altres coses, de
la construcció del carnpa-
nar de l'es-
glésia,de la
Irnrnacula-
da Concep-
ció oels xa-
lets Laguar-
da i Ribo!.

La Ca-
sade Santa
Teresa esta
situada en
el mateix re-
cinte que el
Museu Víc-
tor Bala-
guer. El bar-
celoní la va
usar com a residencia en
les seves visites a Vilanova.

L'edifici esta aixecat so-
bre una planta rectangular
i incorpora tres cossos des-
tinats a accessos i tribu-
nes. Aquests elements, junt
amb el de I'escala que so-
bresurt del terrat, perme-
ten emfatitzar el volum i
destacar aquelles parts
carregades d'un major sirn-

bolisme. En destaca el bust
de Santa Teresa d'Avila,
que Víctor Balaguer va fer
col.locar par rendir tribut
d'adrniració alasantaitam-
bé en memoria de la seva
mare.

Pel que fa a la distribu-
ció interior, I'edifici consta
d'un soterrani que es desti-
nava a l'emmaqatzernatqe.
La planta baixa és la més
interessant de I'edifici, ja
que conserva la distribució

i I'ambient
de l'epoca,
amb inte-
ressant, gui-
xeries, rno-
biliari del se-
gles XVII al
XIX, miralls
i quadres
del romanti-
cisme.

De fet,
tota la Casa
de Santa
Teresa evo-
ca I'estil re-
naixentista

que es va viure dintre del
romanticisme.

Aquest estil es caracte-
ritza per les escasses rete-
réncles classicistes, per la
riquesa d'oficis i per les re-
mlniscéncies medievalis-
tes. Elseu punt més carac-
terísticsón les bandes ho-
ritzontals que va utilitzar
I'arquitecte i que singularit-
zen encara més una obra

Informació extreta del Pla Especial I Cataleg del Patrlmonl
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El Foment Vdanoví,
un deIs edificis més
importants de la ciutat

Fac,:ana del Famen! Vilanaví. A la placa de les Col s CASAS

Redacció
El Fornent Vilanoví és

un deis importants edificis
que conformen la placa de
les Cols. En la seva cons-
trucció hi intervingueren ar-
quitectes del prestigi de
Josep Oriol Benadet, que el
va projectar el1 853, i Josep
Francesc Hafols i Fontanals,
que va refer el vestíbul d'en-
trada i va dirigir la seva re-
construcció el 1926.

L'edifici és d'estil estric-
tam e nt
neoclás-
sic' a les
fac;anes,
les quals,
d ' al t ra
banda,
estan no-
tablement
mal me-
ses per
les refor-
mes- de
les boti-
guesde la
plantabai-
xa:

En els interiors, a part
de l'esrñentat vestíbul de
doble alcada, amb la vista
d'accés a la planta primera
arnb galeria mirador, cal
destacar les dependencies
singulars de lasala del Cate
i la sala de Ball, de dóble
alcada amb tlotqes laterals.
En la decoració realitzada
el1926, van intervenir-hi im-
portants pintors, com ara

Joaquim Mir, Alexándre de
Cabanyes, Martí Torrents i
Enric Cristóíor Ricard.

A banda d'aquests nota-
bles valors arquitectónics,
l'ediñci forma part del patri-
rnonl cultural de Vilanova,
tant des de la seva fundació
pel senyor Joan Sama i
Martí amb el nom del Círcu-
lo Vilanovés, com posteri-
orment, que va ser seu del'
Fomento del Trabajo amb
la realització d'exposicions,

concerts, te-
atre, o sim-
plement ser-
vint de tribu-
na privilegia-
da a les ba-

"1lades "de
comparses
del Carnes-
toltes.

Les taca-
nes de l'edifi-
ci del Foment
Vilanoví es-
tan' compos-
tes segons
eixos verti-

cal s amb 'balcons d'ordre
decreixent i adintellats. Pa-
raments amb reforces, fa-
cana principal simétrica amb
portals adintellats i un are
rebaixat a la planta baixa.
Balcons corregut,s a les -,
plantes primera i segona
amb mensules, quatre bal-
cons a la planta tercera i
cornisa de pedra i barana
de terrat.

Informació extreta del Pla Especial i Catáleg del Patrimoni
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I.A VII,.ANOVA bE CATALEG

L'Escorxador, un solar
triangular amb arrel
cIassicista i un model definít

L'Escorxador. Situat al carrer del mateix nom CASAS

Redaccló
L'Escorxador Municipal

ocupa un solar triangular al
darrere de les Casernes, i la
seva construcci6 s'acaba el
1883. Abans, pero, la cro-
noloqla del prejecte i I'obra
diu que el 1862, un acord de
Pie de l'Ajuntament, va en-
carregar la direcci6 a l'ar-
quitecte provincial. El 1865
es va enderrocar un balu-
ard existent a la part nord
de les Casernes per cons-
tru i r- h i
l'escorxa-
doro Pos-
t e r i o r -.
ment, el
1928, es
va prejec-
tar el co-
briment
del pati
par l'ar-
quitecte
municipal
J o s e p
M a r i a
Mir6iGui-
bernau.
Un any més tard es van fer,
les obres d'ampliaci6 de les
corts, el 1933 la reparació
de les cobertes i e11954, les
obres d'ampliaci6 del de-
partament d'oreig.

L'Escorxador Municipal
forma part del conjunt
d'equipaments construüs a
les epoques de major es-
plendor de la ciutat al segle
XIX, i respon a les necessi-

tats provocad es, tant pel
gran creixement de la ciu-
tat, com per la presa de
consciencia de la societat
per resoldre les seves rnan-
cances amb edificis repre-
sentatius.

La tacana que configura
el carrer esta cornposta si-
rnetricament amb una por-
talada central, que d6na
accés a les instal.iacions i a
un gran pati central qua-
drangular, porticat i modu-

lat amb pilars
i pilastres
arnb estucat
que simula
totxo, escut i
icapsdebou.
Al voltant del
pati s'organit-
zen totes les
dependénci-
es amb dife-
rents funci-
ons, de les
quals desta-
ca la sala
posterior, de-
dicadaama-

tanca, modulada amo.por-
tics i amb coberta metal.Iica.

Tot i que la planta trian-
gular és difícil de resoldre.
les dependencies i pati es
distribueixen correctament,
sense perdre I'arrel classi-
cista i manté un eix de sime-
tria que es correspon amb
la tacana. El conjunt cons-
trueix un model tipológic per-
fectament defini!.
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Casa Font i Goma: pautes
estilísticament neoclássíques
i espumes romántiques

Casa Fon! I Guma, Actuals dependéncies judicials CASAS

Redaccl6
La Casa Font i Guma és

un edifici que té els seus
orígens la final del segle
XVIII, com a residéncia de
la familia Font, vilanovins
relacionats amb I'exporta-
ció de vins.

La casa ha sofert diver-
ses reformes, especialment
importants els anys 1842 i
1942, i fou durant molts anys
propietat de I'arquitecte
J o s e p
Font i
Gurná.

Les fa-
<;anes es-
tan espe"
cialment
domina-
des pel
seu trae-
tam e nt
amb es-
grafiatsde
m ot i u s
geome-
trics,' que
lasingula-
ritzencjins
d'una composició d'obertu-
res i elements que es rno-
uen estilísticamententre les
pautes del neoclassicisme,
amb espurnes de romanti-
cisme.

Balcons de lIosa de pe-
dra i entramat metal.lic i
cerámica. Tribuna lateral i
furnícula a la tacana princi-
pal. Galeria d'arcades de.
mig punt a la tacana del pati

que es reflecteix a la lateral.
L'edifici ésde planta qua-

drada i esta compost de
planta baixa, planta pis i
golfes sota coberta plana;
Planta baixa amb quatre cru-
gies perpendiculars a la fa-
cana principal, tres embiga-
des i una amb volta escar-
sera. Crugies posteriors per-
pendiculars a la tacana late-
ral amb voltes de quatre
punts escarseres i de canó i

galeria al pati.
Escala cen-
tral amb les
dependenci-
es de la plan-
ta primera or-
ganitzades al
voltant seu i a
tacana. Gale-
ria posterior i
planta golfa
amb escala
secundaria
d'accés.

Actual-
ment, els
'seus interiors
s'han remo-

delat a dependencies judici-
als, De I'antiga construcció
resten quasi exclusivament
els tancaments exteriors,les
voltes de la planta baixa i la
galeria d'arcades posterior.
Malgrat aquestes transfor-
macions, es manté I'aparen-
ea externa de I'edifici i les
seves qualitats de referen-
cia urbana dins la trama de
J'eixample.
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L.A VILAttQVA DE CATALEG

Església de Mar:
medievalisme d'origen
romántíc del segle XIX

Redaccló
L'església Parroquial de

la Immaculada Concepció
(església de Mar), constru-
Ida a partir del 1$54, se-
gons projecte de Josep
Simó i Fontcuberta, té es-
pecial interés pel let que
s'emmarca en-el medieva-
lisme d'origen rornántic sor-
git el segle XIX, i aquest
interés es veu retorcat per
la data en qué es cornenca
a construir. Si bé la idea de
revalorit-
zació deis
ed ilicis
medievals
es venia
gestant
des de la
década
deis anys
trenta, la
seva tra-
ducció en
o b r e s
d'arqui-
tectura és
encara tí-
mida a
principis deis anys cinquan-
ta, i loren J. Oriol Mestres i
Elies Rogent els seus pre-
cursos.

En ser una obra del
1854, la utilització del lIen-
guatge neorománic, enca-
ra que molt estilitzat, la si-
tua com una obra prou avan-
cada en el seu temps.

El mateix Bonaventura
Pollés entra en conflicte

amb I'obra en construir un
campanar de base octogo-
nal i coberta de cúpula apun-
tada, ben allunyadadelllen-
guatge eclectic neorornánic.

A !'interior de I'església,
la idea medievalista respon
més a la utilització lingüísti-
ca que a la concepció de
I'espai. La interpretació de
I'espai, juntament amb el
lIenguatge neorornánic, no
es va ler de manera unitaria
lins anys més tard.basant-

se general-
ment en rno-
deis aliens al
país. És el
cas de res-
glésia de la
Puríssima
Concepci ó

de Sabadell,
obra del
1879 de Mi-
quel Pascual
Tintorer.

Latacana
ésdecompo-
sició simétri-
caambelpa-

rament de la nau alineat al
carrer i els de les capelles
retirats. Portal de mig punt
amb arquivolta, columnes
de lust lIis i capitells. Forní-
cula coberta amb dosseret
dins d'un arc ogival que in-
clou rellotge. Finestres es-
tretes de mig punt, capcals
escalonats, campanar cen-
trat motllurat i obertures 10-
bulades.-

La tacana, A la placa Immaculada Concepció CASAS
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LA VU.ANOVA DE CATALEG

El Pósit de Pescadors, un ,
edifici peculiar que segueix
el noucentisme

Posit de Pescadors. Al passeiq Marítim número 63 CASAS

Redacció
El Pósit de Pescadors,

avui Casa del Mar, projectat
el1922 per I'arquitecte Josep
Maria Miró i Guibernau i in-
auqurat el dia de Sant Pere
de 1925, constitueix un deis
edificis rnés peculiars gel
passeig Marítim.

Constru'it seguint elllen-
guatge noucentista, va ser
enderrocat totalment el
1978, a excepció de la taca-
naoAquesta, de composició
simétrica,
incorpora
elements
clássics
(rajola vi-
driada, tot-
xo vlst)
usuals
dins I'ar-
quitectura
noucentis-
ta. Pero el
que més
en desta-
ca és el
dominidel
buit sobre
el pie, amb unes obertures
acristellades i amb una com-
posició de fusteria, sobretot
sota les arcades de mig punt,
de gran sensibilitat.

A la planta baixa portalls
adintellats, balcó corregut
suportat per rnensules a la
planta primera, amb arque-
ria de mig punt i pilars de
totxo amb capitells jónics.
Entaulament superior (com-

posicions de cerámica vidri-
ada amb temes mariners)
amb ulls de bou circulars i
frontó amb coronaments on-
dulats.

L'edifici és de planta rec-
tangular aixecat respecte al
nivell del passeig Marítim,
compost de planta baixa,
dues plantes pis i una altra
de reculada. Coberta plana
de la qual sobresurten cos-
sos de serveis, escala cen-
tral i celobert.

El siste-
ma construc-
tiu és format
per estructu-
ra de pilars i
forjats de for-
migó armat
amb tanca-
ment de tot-
xo, antiga fa-
cana amb
parets de pa-
redat comú i
elements de
totxo.

L'edifici
entre mitge-

res és destinat a local social
i a oficines de l'lnstitut Social
de la Marina.

Sap greu, pero, que en
els nous espais interiors no
s'estableixi cap tipus de diá-
leg, ni compositivament ni
amb la utilització deis mate-
rials, amb I'arquitectura ori-
ginária, de manera que es-
devé un local fred i imperso-
nal.
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Les Casemes, edificació
d'origen militar del segle XVIII

Les Casernes. Actualment és un recinte esportiu CASAS

Redacció
Les Casernes és una de

les grans edificacions vila-
novines del segle XVIII en
la qual, a banda de l'ínteres
arqultectoruc, cal valorar la
significació i la configuració
d'un deis espais lIiures més
importants de la ciutat.

L'edifici, trac;:atamb gran
sobrietat per I'enginyer mili-
tar Miguel Moreno, segueix
la línia neoclássica marca-
da pels enginyers france-
50S a la guerra de la Seces-
sió.

Es tracta d'un edifici ina-
cabat de planta en forma de
U, alineat a la placa i als
carrers perimetrals, amb
pati central que han anat
ocupant construccions re-
cents. Planta baixa i una
planta pis amb crugies per-
pendiculars a fac;:ana i amb
estructura de voltes d'ansa-
paner amb lIunetes. Diver-
ses esca-
les de co-
municació
entre plan-
tes. Pave-
lIóesportiu
cobert,pis-
ta polies-
portiva i
gimnás.

La tipo-
logia res-
pon a la
d'una ca-
serna de

cavalleria, amb.els estables
a la planta baixa i les de-
pendencies deis soldats a
la planta superior, tot es-
tructurat al voltant d'un pati
porticat i amb les crugies
perpendiculars a fac;:ana.

La solidesa estructural i
les espaioses sales el fan
un edifici amb moltes possi-
bilitats d'utilitzar-lo com a
equipament, tal com ja suc-
ceeix, malgrat que les in-
corporacions i reformes
s'han produ'it en general
amb desafortunades trans-
formacions formals i funcio-
nals.

La fac;:ana principal, molt
transformada, amb predo-
mini del pie sobre el buit,
está composta simétrica-
ment sobre eixos verticals.

Porta central amb bran-
cals i are rebaixat de pedra
i amb escut a la clau. Por-
tals i finestres de la plana

baixa amb arc
rebaixat, bal-
có corregut
amb obertu-
res aparella-
des de du-es
en dues. Dos
cossos late-
rals amb
obertura ver-
tical que a-
basta dues
plantes i fron-
tó d'arc rebai-
xat.
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Pósil Vell. Actualment acull el centre civic de Mar CASAS

Informació extreta del Pla Especial i Catáleg del Patrimoni
Historie, Artístic i Natural de Vilanova i la Geltrú

Redacció
El Pósit Vell és un deis

edificis del catáleg recupe-
rats en els últims anys per a
I'ús de la ciutat. Un conveni
entre la Contraria de Pes,
cadors, propietária de I'edi-
fici, i l'Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú ha per-
més la remodelació del PO-
sit Vell i la seva reconversió
en el centre cívic de Mar.

Les primeres referénci-
es d'aquest edifici són de
I'any 1898, quan se'l cita
comaseu
el Gremi
de Mare-
jan t s .
Després
va acollir
el Pósit de
Pesca-
dors fin s
que I'any
1925, es
va inau-
gurar el
Posit nou,
I'actual Casa del Mar.

El catáleg en destaca la
tacana, com una de les po-
ques cultes que hi ha en
aquest sector de la platja,
on sovintegen les cases de
tipologi~ popular, L'estil és

entre el modemisme i el
noucentisme.

De composició simétri-
ca, en destaca I'ampli fines-
tral de la primera planta que
caracteritza I'edifici. El bal-
có descansa sobre msnsu-
les de totxo vist amb baleo-
nera d'arc rebaixat de tres
obertures, amb pilars i din-
tells. També hi ha tres por-
tal s a la planta baixa, un de
simular per permetre la si-
metria.

La tacana es corona amb
una cornisa
arnb elements
de cerámica
vidriada, el e- '
ment que re-
met a l'arquí-
tectura popu-
lar de la zona.

M e n t re
que al primer
pis. s'hi ha
ínstat-!at el
centre cívic, la
planta baixa

es va ampliar anys enrere
cap a I'interior ocupant al-
tres edificacions. Aquesta
part, avui en desús, era el
tint, un espai singular a la
costa catalana on es tenyi-
en les xarxes.



Rl'dacció
L'any 1859 Salvador

Bolet va comprar i reformar
la casa del número 14 del
carrer de Padua, a la canto-
nada amb el carrer Sant
Joan, segons un projecte
del mestre d'obres Josep
Salvany.
EI1942
s'hi va ha-
bilitar un
centre sa-
nitari a la
primera
planta i,
anys des-
prés, va
r e s t a r
aband.o-
nada.
Aquests
ú I t i m s
anys, una
part de la
casa ha
estat re-
modelada
de nou i
des de fa poques setmanes
lIueix la nova facana, que
conserva aquells elements
que la caracteritzaven, pero
introduint-ne d'altres que Ii
aporten contemporaneitat.

L'edifici té planta baixa i
dues plantes pis i destaca,
al seu carrer, per I'amplada
de I¡¡.far;:ana principal, que
té quatre balcons per plan-
ta. Després de I'última re-
modelació, avui el tracta-
ment de la far;:ana fa que hi
reconeguem dues cases in-
dependents.

La seva planta és rec-

tangular, formant U als pi-
sos superiors. La coberta
és un terrat, en el que so-
bresurt una torratxa central.
A la planta baixa disposava
d'un vestíbul central des
d'on arranquen les escales,
a més deis cellers i magat-

zems. Les
dues plantes
eren destina-
des a habitat-
ges. La taca-
na és forma-
da per dos ei-
xos verticals,
amb balcons
al primer i 'al
segon pis,
amb lIinda. El
portal princi-
pal de la plan-
ta baixa és
d'arc rebaixat,
pero disposa
de tres portals
més de mig
punt als cos-
tats.

És, segons destaca el
cataleq del patrimoni, una
casa de construcció noble,
com ho demostra I'ús de
materials nobles a finestres,
balcons i portals, emmar-
cats en pedra, el ferro forjat
a les baranes o per les mot-
lIures del portal principal.

En aquesta última refor-
ma s'hi ha introduit pedra,
com al socol alt de la taca-
nao Hi destaca, pero, la
substitució de I'antiga cape-
lIa tribuna, per una de nova,
que ofereix una nova imat-
ge al conjunt.

Casa Bolet. Recentment s'ha recuperat la tacana CASAS
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Casa Pi i Torrens: els
balcons, el més peculiar

Es traba al carrer Pádua número 18 CASAS

Redacció
La Casa Pi i Torrens for-

ma part de les edificacions
que conformen el carrer de
Pádua, des de la placa Llar-
ga fins a la placa Miró, i en
el seu conjunt formen un
deis trams de carrer més
homoge-
nis de
Vilanova i
la Geltrú.

Basti-
dael1886
segons
projecte
delmestre
d'obres
Jaume
Suñé i
Juncosa,
la seva
principal
virtut és
queencai-
xa perfec-
ta m e nt
d i n s
aquesta
trama d'eixample, aportant
un bon acabament en can-
tonada, amb un balcó cor-
regut i la corresponent can-
tonera de pedra, tot seguint
un ordre classicista en la
composició deis forats de
tacana,

El balcó c¡megut en
cantonada és molt utilitzat a
I'arquitectura vilanovina en
diferents periodes, iesdevé
un deis seus elements 'ca-
racterístics.

Un -altra peculiaritat de
la casa és el balcó rodó en
cantonada, que uneix la fa-

cana central del carrer de
Sant Joan amb la posterior.
ConstruH posteriorment,
aquest element adopta una
forma no repetida a cap al-
tra edificació de la ciutat.

L'edifici és de planta rec-
tangular compost de planta

baixa, dues
plantes, pis i
golfa. Cober-
ta plana ac-
cessible de la
qual sobre-
surt la caixa
d'escala late-
ral. Dues cru-
gies perpen-
diculars a la
tacana princi-
pal, amb ves-
tíbui lateralde
voltaperares-
ta rebaixada,
arrencada
d'escala i arc
carpanell. Es-
cala decomu-
nicació entre

plantes adossada a la mit-
gera i ocupant la part cen-
tral. Plantes primera i sego-
na de la tacana posterior
reculades.

Les tacanes estan com-
postes sobre eixosverticals,
balconsenordredecreixent,
finestres adintellades a
planta baixa i golfa, cornisa
perimetral i barana de terrat
massissa i de ferro. A la
tacana principalportalsd'arc
rebaixat, balcó corregut de
cantonada a la planta pri-
mera idos balcons a la plan-
')él. segona.

Informació extreta del Pla Especial i Catáleg del Patrimoni
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lA VllANOVA DE CATALEG

Casa Renard, un exemple
del modemisme tarda

-,

La casa Renard, a la rambla Principal CASAS

Redacció
Del conjunt de la rambla

Principal destaca la Casa
Magriñá, més coneguda
com a Casa Renard per
I'odontóleg que t'ocupa.
S'inscriu
dins del
modernis-
metardá-
I'obra és
de I'any
1 923 -,
que a Vila-
nova va
donar els
exemples
més visto-
sos del
moviment,
com Can
Pahissa,
r a m b I a
avall. El
projecte el signa Josep M,
Miró i Guivernau, arquitecte
municipal de Vilanova i la
Geltrú i de Cubelles, autor,
també, de Can Pahissa, del
Mercat Públic o de la urba-
nització de Ribes Roqes.

En aquest cas, la casa,
construrda a instáncies de
Joan Magriñá, dóna espe-
cial. importáncia al volum,

amb una part de la fac;ana
reculada de I'alienació de
les altres cases de la ram-
bla, que dóna accés al por-
'xo d'entrada. El cos més
avanc;at es corona amb una

cúpula orna-
mental, que
és un deis ele-
ments singu-
lars de I'edifi-
ct. Tambésón
destacables
les obertures,
en arc rebai-
xat, i els cap-
c;als de mig
punt que co-
ronen la taca-
na principal,
ornamentats
amb totxo
vist, igual que
el porxo. Al'

tres materials típics en l'ar-
quitectura modernista, com
la cerámica o els ferros ter-
jats, coincideixen també en
aquesta fac;ana. També a la
planta pis de la Casa Re-
nard hi ha elements interes-
sants, com la fusteria del
distnbutdor, l'arrarnbador
cerámic, les guixe ies i la
llar de foc del menjador.

Informació extreta del Pla Especial i Cataleg del Patrimoni
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I,A VLLANQV

Casa Josep Vúials,
neoclassicisme romántíc

Redacció
El barri de la Geltrú,

malgrat les perrnanencies
medievals especialment
significatives en la seva es-
tructura urbana, ha mantin-
gut una dinámica construc-
tiva important al lIarg de la
sevahistó-
ria, impor-
tancia que
queda cla-
ramentre-
flectida en
I'arquitec-
tura que
act u a 1-
ment s'ai-
xeca i que
té el seu
origen ba-'
sicament
en els se-
glesXVllli
XIX.

L a
C a s a
J o s e p
Vi ñ a I s ,
que és un exemple d'aques-
ta activitat constructiva, s'ai-
xeca a la meitat del segle
passsat, arnb la tacana prin-
cipal encarada a la Pujada
del Cinto, pero amb els ter-
rats oberts al torrent de la
Pastera, en aquells rno-
ments acabat de cobrir fins
a prop seu.

És una construcció molt
transformada per reformes
poc respectuoses que des-
envolupa un volurn consi-
derable i s'organitza sobre
I'esquema de les tres crugi-
es, amb la tacana compos-

ta simetrícament i ornamen-
tada amb elernents provi-
nents del que s'ha denomi-
nat neoclassicisme rornan-
tic, destacant les rnénsules
amb motius florals i una
característica carassa.

L'edifici, d'habitatge plu-
rifamiliar en-
tre mitgeres
fent cantona-
da, és de
planta rectan-
gular corn-
post de tres
crugies per-
pendiculars a
la tacana prin-
cipal. Crugia
central de
planta baixa,
dues plantes,
pis i golfes
sotacobertaa
dues ves-
sants i terrat
posterior.
Crugia lateral
a la mitgera,

de planta baixa i dues plan-
tes pis sota coberta planta.
Crugia lateral fent cantona-
da de planta baixa, entresol
i dues plantes pis sota co-
berta plana. Vestíbul i esca-
la central, i petit celobert
posterior de ventilació.

En la CasaJosep Viñals
coincideix -corn en d'altres
obres d'interes- el valor pu-
rament arquitsctónic amb el
fetd'haverestat la casad'un
home -Viñals i Gassó-- ti-
nent d'alcalde de la ciutat i
vilanoví vinculat a moltes
iniciatives de la ciutat.

Casa Josep Viñals. A la pujada del Cinto número 2 CASAS

Informació extreta del Pla Especial i Catáleg del Patrimoni
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LA VILAN.oV~ DE CATALE.G

Casa de Panxo Ferrer,
l'antíc edifici de Correos

Casa de Panxo Ferrer. Avui molt deteriorada CASAS

Redaccló
La Casa de Panxo Fer-

rer és més coneguda a la
ciutat com I'antic Correus.
Durant anys les oficines del
servei postal van ocupar
aquesta casa unlfarnlliar
constru"ida el 1883. Des que
Correus va marxar a la pla-
ya de les
N e u s ,
I'edifici ro-
man tan-
cat i cada
dia més
degradat,
a I'espera
d'una so-
lució que
faci viable
lasevare-
cuperacíó:

L'edifi·
ciprincipal
es va
construir
sobre els
terrenys
del Café
del Jardín, que dóna nom al
carrer, a la cru"illa de la Ram-
bla amb Jardí. Poc després,
es va construir el pavelló
annex del carrer Vapor, ini-
cialment destinat a cotxe-
res.

El primer és un habitat-
ge de planta més dos pisos,
amb gOlfes al terrat. La seva
tacana a la Rambla és si-
métrica, amb porta i fines-
tres laterals als baixos, bal-
có lIarg amb dues portes, al
primer pis, idos balcons
senzills, sense volada, a la
planta segona, tots ells amb

lIinda. Als baixos i al primer
pis, com a la tacana lateral,
destaquen les baranes i les
reixes de ferro forjat. Una
cornisa i la barana del terrat
coronen la casa. De I'interi-
or, són interessants els cas-
setonats de la primera plan-
ta, la llar de foc de marbre i

la claraboia
de I'escala. A
la banda pos-
terior, una ga-
leria desco-
berta, amb
columnes de
foneria, dóna
al jardí, d'un
Ilenguatge ro-
mantic ínter-
mig, d'on so-
bresurt una
magnifica pal·
mera.

Aquest
primer edifici
era obra de
Camil Olive-
ras, arquitec-

te que treballa especialment
a Barcelona, on projecta
I'església del convent deis
Jesuítes i la Maternitat de la
Travessera de les Corts.
Miquel Pascual i Tintorer va
projectar el pavelló del caro
rer Vapor, un any més tardo
Aquí hi va abocar el seu
gust per la tradició medie-
valista, El pavelló consta de
planta baixa i un pis, adap-
tat per a dos habitatges.

A I'interés arquitectónic,
cal afegir la situació de la
Casa de Panxo Ferrer, a
I'inici de la Rambla.
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LA VILANOVA P~CATAL~G

Magatzem Fecsa, el
modernisme a la indústria

Magatzem Fecsa. Un deis treballs de totxo CASAS

Redacció
L'arquitectura modernis-

ta, tan rica a Catalunya, va
deixar pero, pocs exemples
a Vilanova i la Geltrú. Un
d'ells és el Magatzem
Fecsa, al carrer de la Lllber-
tat, un exemple de I'ús de
I'ornamentació tan caracte-
r í s tic a
d'aquest
moviment
en edificis
industri-
als. Laciu-
tat té al-
tresexem-
pies sirni-
lars, de-
guts 9asi-
cament al
vilanoví
Font i Gu-
rna, un
d'ells era
eldesapa-
regut Ta-
ller Caba.

És un
edifici d'una única planta
rectangular, situat per sota
la rasant del carrer, amb un
altell incorporat, que parci-
alment és a la mateixa atea-
da que la via pública. La
coberta és a dues vessants,
una de les quals és inter-
ceptada per una altra co-
berta perpendicular, que
conforma I'accés del carrer
a I'altell. La resolució de l'ac-
cés des de dos nivells dife-
rents, qracies al canvi de
I'estructura rnetal-lica de la
coberta, és un deis elements
destacats al Catáleq com

un valor del magatzem
Fecsa.

Una altra característica
d'aquest edifici, que corn-
parteix amb altres naus in-
dustrials de l'epoca, és la
utilització del totxo vist -
que en aquest cas mostra
un complicat treball orna-

mental a les
obertures i al
capcer, on I'ús
del totxo dis-
simula el fi-
nestral-, la
cerámica vi-
driada, les
teules arabs i
el ferro forjat i
les parets ar-
rebossades i
pintades.

La tacana
principal és
s i rn e t r i c a ,
amb dues fi-
nestres late-
rals adintella-
des i portal

central, del que sobresur-
ten brancals de totxo. La
tacana al carrer té dos por-
tals adintellats, ventilació
formada per pilars de totxo
i coronament lateral ondu-
lat. En sobresurt la finestra
central. L'edifici va ser rno-
dificat I'any 1935 segons un
projecte de l'enginyerDaniel
Boixeda.

Actualment, I'enderroc
de I'antic magatzem Puja-
des, per obres, permet ob-
servar provisionalment i
amb més amplitud I'edifici
de Fecsa.

Informació extreta del Pla Especial i Catáleg del Patrimoni
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La Casa RectoraI de Santa
Maria, d'origen medieval

Reetoria de la Geltrú, un edifiei historie CASAS

Redacció
Si bé el barri de la Geltrú

conserva encara el trae i
I'estructura d'origen medie-
val,la seva arquitectura acu-
sa molt més sensiblement
les transformacions histori-
ques de forma i estil, essent
escasses les obres amb per-
rnanenci-
es medie-
vals.

La Ca-
sa Recto-
raldeSan-
ta Maria
de la Gel-
trú, mal-
grat les
transfor-
macions
sofertes
especial-
mentaco-
m e n c a-
ments del
s e 9 I e
XVIII, és
deis pocs
edificis vilanovins amb orí-
gens medievals.

Situat dins el que fou el
primer recinte emmurallat de
la Geltrú i enfrontat a una de
les tacanes laterals de San-
ta Maria, la rectoria de la
Geltrú és un casal de gran
significació histórica i urba-
na, que s'aparta tant de les
cases urbanes senyorials de
l'spoca -el rnaxim exponent
de les quals és, a Vilanova,
el Castell de la Geltrú- com
de les obres d'origen més
popular.

L'edifici, adaptat a la con-

figuració medieval deis car-
rers de la Rectoria i deis
Terrissaires, és actualment
una construcció organitza-
da a partir de la sala com a
espai central i representatiu
situat a la planta principal i a
partir de les dependencies-
de serveis de la planta bai-

xa, en les
quals desta-
quen les arca-
des diafrag-
rn á t i q u e s
apuntades.

L'edifici
esta compost
de planta bai-
xa i planta pis
amb part de
planta golfa.
Cobertes a
dues ves-
sants amb ca-
reners pa-
ral.lels al car-
rer i a diferent
alcada. Dis-
posa d'arcs de

diafragma apuntats al vestí-
bul i sala lateral esquerra de
la planta baixa. La sala té
amb I'embigat vist i sobreal-
cat respecte a la resta de
depenoencíes de la planta
principal i pati lateral de ven-
tilació. La tacana consta d'un
portal d'entrada amb are de
mig punt dovellat sota un
balcó petit de poca volada i
d'obertura en forma. Fines-

. tres de lIinda a les plantes
baixa i principal, i ráfec i tres
gárgoles de pedra sense or-
namentació a la tacana del
carrer deis Terrissaires.
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Historie, Artístic i Natural de Vilanova i la Geltrú



LA VILANOVA DE CAI.A.~G

Cal Noi del Piular
destaca pels esgrafiats

Cal Noi del Piular. A la playade les Cols CASAS

Redacció
La Casa de Francesc de

Sales i Vidal, o de Cal Noi
del Piular, és un deis tres
edificis que donen perso-
nalitat a la playa de lesCols.
Aixecada a finals del segle
XIX, s'emmarca en el se-
gon ei-
xamplede
Vilanova.
En aquest
cas, la
casa ocu-
pa el que
havia es-
tat I'esglé-
sia del
convent
deis Ca-
putxins.

L'edifi-
ci és de
plantarec-
tangular,
arnb plan-
ta baixa,
avui ocu-
pada per
una entitat bancaria, dos
pisos destinats a habitatge,
i les golfes. De la coberta, a
dues vessants, en sobre-
surt una torratxa.

Compartint playa amb

les cases de Ramona i Ma-
nynes (I'escola El Cim) i
Junqué i Escofet (la de les
columnes trencades), la de
Cal Noi del Piular ressalta
pels rics esgrafiats de la
seva íacana, molt ben con-
servats, entre els quals, hi

podem veure
els escuts de
Vilanova i de
Barcelona,
entre els bal-
cons del pri-
mer pis. A la
resta de taca-
na, I'orna-
mentació fa
sanefes, en-
voltant les
obertures, i
motiusflorals.

Altres ele-
ments singu-
lars d'aques-
ta construcció
són les co-
lumnestosca-
nes en pedra

artificial de la sala del pri-
merpis.

Les reformes de I'any
1945 per fer encabir-hi el
banc, van alterar la cons-
trucció de la planta baixa.
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Estació del Ferrocarril, un
edifici simbolic de la ciutat

Estació del Ferrocarril. A la plac;;aEduard Maristany CASAS

Redacció
L'Estació del Ferrocarril

va ser constru'ida el 1881,
segons projecte del mestre
d'obres Cels Xauradó, i signi-
fica la' culminació del gran
anhel vilanoví de portar el
ferrocarril.

L'edifici, de forta cárreqa
slrnbólica,
compleix

. perfecta-
ment la
missió de
formalitzar
I'entusias-
me que a-

·quest es-
deveni-
ment .re-
presenta-
va.

A m b
les seves
dimensi-
ons, ofe-
reix prou.
monumen-
talitat com
per ser estructuradora de la
ciutat.

L'edifici és de planta aliar - .
gada i lIeugerament sobreai-
xecada respecte a la placa,
En sobresurten, tant en plan-
ta com en volum, un cos cen-
tral idos laterals, tots tres de
planta baixa i dues plantes
pis, superant en una planta la
resta de I'edifici. Té tres cai-
xes d'escala situades al cos
central i als dos laterals, co-
berts a quatre vessants. La
resta amb coberta adues ves-
sants. També té una mar-
quesina alllarg de la fac;;ana

que dóna a la via, sustentada
per columnes de foneria.

Al seu voltant, s'obre la
plaga d'Eduard Maristany, de
considerables proporcions,
desllu'ida actualment amb la
instal.lació de I'estació d'au-
tobusos.

El desdoblament de taca-
nes, [erarqul-
cament igual s
encomposició
i ornamenta-
ció, compleix
una doble fun-
ció: la de ser
representativa
de la bona
nova del ferro-
carril a la ciu-
tat, i la de ser
una nova por-
ta d'entrada a
aquesta ciutat
pel viatger de
finals de segle.

L'estil clas-
sicitzant de
Cels Xauradó,

pie d'ordre i mesura, aporta
teatraíització necessáría en
un edifici públic, 1I0cde rela-
ció, d'arribada, de sortida, i, .
al, mateix temps 1I0cambdis-
ciplina on s'ordena un tráñc i
es marquen uns horaris.

L'edifici, construít expres-
samentper al'estaciódefer-
rocarril, amb habitatges a les
plantes superiors, conforma
la plaga Eduard Maristany,
próxima a la Biblioteca-Mu-
seu Víctor Balaguer. L'Esta-
ció de Ferrocarril compta amb
tots els serveis urbans exis-
tents a la ciutat.
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Torrents i Marques, casa
pairal geltrunenca

Fáctana de la casa. Al carrer del Palmerar baix CASAS

Redaccló
Malgrat que la data de

1610 esta gravada a laclau
de I'arc del pertal d'entrada
de la casa Torrents i Mar-
ques, aquesta data es, cor-
respon únicament amb els
seus erígens, ja que va ser al
1880 quan I'edifici adepta I'ac-
tual feso-
nomia.

La Ca-
sa Tor-
rentsiMar-
ques, que
és la casa'
p a ira I
d'unafamí-
lia de lIar-
ga tradició
geltrunen-
ca, es re-
forma se-

. gons pro-
jecte del
m est re
d'obres
Fabrés i
Fentanals
seguint les pautes cempositi-
ves del neoclassicisme rnés
auster, respectant de I'antiga
construcció el portal d'arc de
mig punt devellat.

Especialment,l'interes de
la casa radica, d'una banda,
en la seva tlpolopia d'edifici
de tres crugies, amb planta
baixa i.dos pisos, i de I'altra,
en él fet que és una de les
peques censtruccions histó-
riques del barri d'EI Palme-
rar, eblidat entre el que va ser'

própiament la
Geltrú i Vila-
neva.

La tacana
esta cornpos-
ta seqons tres
eixos verticals. '
Planta baixa
amb portal
central de mig
punt i laterals
d'arc rebaixat,
tots dovellats.
Plarítes pis
amb tres bal-
cens adinte-
lIats per plan-
ta d'obertura i
volada decrei-
xent. Cerena-

ment amb cornisa simple i
barana de terra lIisa. AI'inte-
rior, la planta baixa és amb
vestíbul i escala central i
magatzems laterals.
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Pont del Nin, construit
sobre un recinte emmurallat

Casa Nin (Pon! del Nln). Al carrer SantAntoni CASAS

Redacció plana i accessible, torratxa
LaCasaNin(PontdelNin) de planta rectangular amb

esta construida sobre el pri- coberta a quatre,vents, pas
rner recinte errimurallat de del carrsr cobert amb volta
VilanovadeCutíelles,damunt rebaixadá,accés lateralatra-
rnateíx de l'únic portal que vés del vestfbul i escalacen-
queda, e! Pon! del NegrelJ, tral ' , ,
seguinterperímetrtJde'lal¡f, -'ÜS'fa~a~es SÓ~ poÍigo- '
cana que dóna a la playa nals seguint part de I'antic
Liarga el tracat de la
tracatde la muralla,Portal
Muralla, dovellat de

Essent mig punt d'en-
pas.obligat ' trada al carrer
per entrar Sant Antoni.
a la ciutat Portaldevellat
endirecció de mig punt
a mar des ambescuta la
de , Vila- clau d'accésa
franca, es- l'habitatqe.Are
devé írnat- rebaixatdove-
ge repre- lIat d'accés al
sentativa garafge, Fi-
pelseuvo- nestresadinte-
lum i per lIades amb
estar inte- brancals i din-
gradaamb tells de pedra
el Portal a planta baixa
del Ne- i primera, Fi-

, grell, emmarcant I'entradaa nestrsssequídesalaseqona
la ciutat antiqa. planta i torratxa.

l'edifici, reformat al pas Als interiors,plantabaixa
deis anys, te la bondat d'ha- arnb-qaratqe, magatzem i
ver mantingut una fesomia vesttbul d'accés a I'habitat-
mes propera a una casa go- ge, planta primera amb de-
nca,amb elsqrans finestrals pendsnciesnobles de I'habi-
emmarcats de pedra, que a tatge, despatx, biblioteca i
lescasesclasslclstesdelseu sala.debillar i planta segona
entorn,coherentmentambel ambels dormitoris,sense in-
significathistoriedellloc que teres especíal.
ocupa, Pel que fa als materials,

Esta compost de planta elements de psdra treballa-
baixa i dues plantespis sota da,mosaicshidrauíics,bigue-
cobertesinclinades,coscen- riade fusta,arrebossatsa les
tral sobreelcarrerocupatper facanesi tancamentsd'ober-
una planta única de coberta '" tura de fusta,

Informaclóextretadel PlaEspeciali Catalegdel Patrimoni
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Peíxatería VeDa, primer
edifici amh ferro colat

Redacció
El 1857-va ser aprovat

per l'Acadernia de Belles Arts
~I prójeqtedel que avui es
denomína Pélxatertavella;'
que esrvaconstrulr sotala
direcció del mestre d'obres
Josep Salvany en uns ter-
renys on s'aixecava l'antic
cementiri
de la par-
roquia de
la Geltrú.

L'edifi-:
ci, en el
qual con-
corren· in-
dubtables
valors, tant
arquitecto-
nics com
histories,
té especial
interes
perqus in-
corpora
una tipolo-
gia d'edifi-
ci aillat de
planta central dins una trama
edificada entre mitgeres, re-
solent tant la diferencia de
nivells entre els dos carrers
com la composició de faca-
nes amb una creació exem-
piar, de forma que esta per-
fectament integrat a tota la
seqüsncía visual del carrer i
defineix un ínteressant espai
interior.

Ambdues tacanss són de
composició simétrica amb un
portal central idos finestrals
laterals, totsd'arcde mig punt
i amb reixes. La tacana al
carrer de la Unió és més

ampla i alta, amb base d'apla-
catds pedra, bandas encoi-

"xinades, cornises i corona-
ment amb escut i grup escul-
toríc.
. Tanmateix, la Peixateria
Valla és probablement el pri-
mer edifici vilanoví i un deis
primers edificis de Catalunya

en el qual es
va utilitzar el
ferrocolat com
a element es-
tructural, en-
cara que es
faci tímida-
ment en una
estructuramix-
ta conjunta-
ment amb ele-
ments de fus-
ta. No enva.es
projecta no-
més quatre
anys més tard
que el desapa-
regut gran saló
deis Camps
Elisis, situat

als afores de la Barcelona
Vella, en terrenys de I'actual
Eixample, que va ser la pri-
mera obra que va adoptar
com a element estructural ba-
sic' aquest material, seguit
més endavant pel Born bar-
celonf (1873-1876) i pel mer-
cat de Sant Antoni (1872-
1884). Aquesta circurnstán-
cia d'especial relevancia dins
la historia catalana del neo-
classicisme rornantic valora
particularment la Peixateria
Vella, que es troba situada al
límit del nucli antic de la
Geltrú.

Inlormació extreta del Pla Especial i Catilleg del Patrimoni
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Església de Sant Antoni, un
deis monuments significatius

••••

Fa~ilna de I'església de San. Antoni Abat CASAS

RedllCeió blementunacertadespropor-
, L'església parroquial de -ció, arnb la coberta de volta
Sant Antoni Abat és un deis' i 'de cano amb lIunetes i de
rnonurnentsvilanovins més ' nariex 'sota cor com en les
significatius,tant per la seva ' ·esglésies de la Contrarefor-
presencia histórica i urbana ' . 'ma; amb tina segonafac;:ana
cómperlasevaarquitectura. 'de gran' importancia' en el

Els 243 anys que supe- ~córijUJlt,'especialmentdesa-
ren la data de col.locació de' ,'fortuhada'pér'lesdarreresin-
la primera tervencions i
p e d r a que s'obre a
(1734) de I'eixample de
l' ac aba- la ciutat i amb
mentde les la fac;:anaprin-
sevesfac;:a- cipal, que
nes (1977) constitueix
és un perí- sens dubte
ode prou I'element més
extens i ríe rellevant,utilit-
en esdeve- zant un lIen-
niments i guatge neo-
canvis per- clássic de cla-
quenoque- resintluencles
di reflectit palatines que
en la seva s'aparta deis
arquitectu- models utilit-
ra. zatsenaques-

Es pre- ta epoca i que
cisament restaperestu-
aquest reflex, i la influencia diar.
de les diferents maneras de Desdelpuntdevistade la
fer ide rectificarelspossibles seva presenciaurbana, I'es-
errors constructiuso d'inter- glésia de Sant Antoni Abat,
pretacióde la forma, els que ambelseucampanarexempt,
atribueixen a I'obra una es- nosabemsiperencertde Fra
pecial contradicció,que ti fa Josep de la Concepció o de
perdre unítatperó a la vega-' FrancescSoriano,és unele-
da li donenperaquestesma- ment que a més de confor-
teixes característiques un mar I'entomimmediatcarac-
particularencant, teritzavisualmenttota la cíu-

El resultat és un edifici tal. La demolició de l'editici
monumental,amb I'estructu- que unia I'església amb el
ra de planta basilical de tres campanar(1977) va possibi-
naus amb capelles laterals litar un espai, i va fer més
entrecontraforts,amb la nau espaiosa la placa de Sant
principal que acusa proba- Antoni.

I(lformaeióextretadel PlaEspeciali Catálegdel Patrimoni
-Hlstórlc,Artistiei NaturaldeVilanovai la'Geltrú



Casa ROigL$érra. Ara, Llibreria LaúuJá~$ac ,CASAS ~

Redacció
La Casa Roig iSerra (Can

Dimas),. oriqinariadel! 77~ i
retcrmadaettass.íormapart
de les construccicns -.de l'éi-
xample central, i 'gaudeix
d'una amplada. de parcel.ta
superíor.a les, normalsen
aquesta zona. "

l.'editicacióconté moltes
de les caracterfstiques de les
construccionsvllanovines
(portal d'arc rebaixat, portals
amb dín-
tellde
Iu s t a,
com les
construc-
c io ns,
mésanti-
gues,lIo-
ses de..•
baJcons
d'entra-
mal me ..
tal.liclce-

.rárniea.fi-
nestres. de tribuna"" tornícu-
la...), ,quedant,pe.rfectarÍlent
integrada dins eltramde.car-
rer que ocupa,

Es tracta d'un edilici de
planta rectanqular cornpost
de planta baixa., principal i
planta segona arnb coberta a
dues vessants. Tres crugies
perpendiculars atacana, ves-
tíbul lateral amb volta rebai-
xada i escala d'accés a les
dues plantes. A la planta prin-
cipal, antigagaleria posterior
tancada, terrat.i cossos afe-
gits adossats a les rnitqeres. '
. La lavan a de cornposició.
sobre eixos verticals, tres
portals amb brancals de pe-

drai'd~~talÍ~ de f~~ta amb
are rebaixat, i trestialcons de
lIosa ,d'E?ntramatmetal.lic .i
cer~mica"Forrifcula.i jipes:
tra-tribuna a la planta prirne-.
ra, tres balcons.arnb llosade"
psdraata planta,S\l9Qna,:ra,

,f\l.c. de.tsula, quatre baíxants
ambc,ul dellarlli¡;¡jJa9.an¡;¡
interi9re¡sgra.onada;amtJdi-
verses.portatades alterrat.

Lesparets. són de pare-
da! comú itotxo, voíta rebai-

'..xa.d a.,
foijats.:
de bi-
9 u e s .
de.fus-
ta.Jlata
ifajoles

.Oe)or.
··rnigó i·
oeibi,

, .g; u.'e:s
,Qe,)Qf,.
l]Íig9i,

JE?voltó.
\.¡¡;erijmic",; .:•.•.r: ... 'eL .::'
... .La r:;asp.Floig,i:?erra,(ac.
tualment lIibrertaLa,Mulas-
sal. comptacom a elernents
singulars amb un interessant
mobili¡¡ri Lquadres de. dije-
, rents epoqlles(llits is~belins,

mobiliari rncoemista idife-
rents silleries, entre altres)
Restes de píntures del pintor.
Sugrañes i rajoles de cerami-
ca vidriada de dilerents oli-
cis, A l'inierioJ, hi ha interes-
sants dependencias que,
conjuntarnentarnb un mobili-
ari adequat, donen un aire
senyorívol que és en conso-
nancia amb la resta de l'edifi-
cació ..,

Informació extreta del Pla Especial i Catáleg del Patrimoni
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Redacció
L~ Casa Miró i Pascual

·és un delsexemples d'inter-
venero en el nucli antic de la
ciutat, en el qua! es remóde-
la una antiga construcció per
a convertir-la en residencia
burgesa.

El prójecte, del mestre
do b r e s .
Josep Sal-

. vany, ·.rea~
lltzat .el
1 860,
s'emmar-
ea clara-
ment dins
la línia del
romanti-
cisme me-
dievalista.
Noenvael
m a te i x
JosepSal-

. vany. titula~:~:~,.•

na gotica
per a una
casa del S.D. Antonio Miró i
Pascual". . . ". .

Del rnestre d'obresJosep
Salvany, director de Camins
Veinals, hi ha constancia de
la seva activitat a Vilanova
des de I'any 18Q5 al W98:
Mestre d'obres ·i:te·I'Ajunta-
ment, el qual va actuar a par-
tir de¡"1880 com a ajudant de
l'arquítecté municipal, Bona-
ventura Pollés. Dirigídife-
rents obres d'urbanització
municipal. L'obra civil és molt
extensa, entre la qual desta-
ca la casa Junqué i Escofet,
situada a la placa deis Cot-

xes, als riúmeros 1 i 2.
Actualment, a la Casa

· Miró i Pascual, malgrat el seu
estat de degradació, éspos-
sible encara observar a la
seva tacana neoqótica una
mostra del que va ser una
rapidaincorporaciódels mes-
tres d'obres locals als movi-

ments rornán-
ties del segle
XIX .

Lacompo-
siciéssnetrica,
ambobertures
sobre eixos
verticals, i les
pilastres que
modulen la fa-
cana, demos-
tren, pero, la

. influencia
classicista del
seu autor .

. A la taca-
. na, hihaober-

· -.tures, 'de la
,~. planta baixa

. . d'arc rebaixat.
Planta primera amb un balcó
central duna obertura idos
laterals corregúts de dues
obenures adintellades amb
trencaaigües i refosos amb

· ares lóbulats ogivals. Planta
segona amb cinc balcons
d'una obertura ttrencaaíqües.
lrnportant comisa i pilastres
sirnulades.

L'edifici de planta sensi-
· blement rectangular, com-

post de planta baixa i dues
plantes pis sota coberta.
L'edifici d'habitatge entre mit-
geres amb tacanes a dos
carrers paral.lels.

Casa Miró I Pascual. Es troba al carrer Sant Antoni· CASAS

Informacló extreta del Pla Especial I Catáleg del Patrlmoni
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Redacció'
El col.legi Samá de les

Escoles Pies va ser aixecat el
1879, i el seu autor va ser el
mestre d'obres Jeroni Gra-
nell. Coincideix la seva cons-
trucció amb l'epoca daurada
vilanoviha, durantla qual es
van edifi- '
car nom-
brosos
equipa'
m e n t s,
coml'Esta-
ció,la Bibli-
oteca Mu-
seu Víctor
Balaguer i
l'Escorxa-
dor-Jerorí
G r a n e l l
concep
I'edifici amb un cos central on
s'acollien básicament les au- .
les, i amb dos cossos laterals,
per a residencia; serveis,ca-·
pella i algunes aules. L'es-
quema, composici6illenguai-
ge és molt sernblant a I'escola
deis Germans de la Doctrina
Cristiana de Barcelona.

L'edifici, lIeugerament al-
xecat, compost d'un cos prin-
cipal de la planta baixa i dues
plantes pis, del' qual sobre-
surt un volum central de la
planta baixa, dues plantes pis
sota coberta i dues ales late-
rals, una més lIarga que l'al-

tra, de la planta baíxadues
plantes pis i sota coberta, CQ-
bertaplana al cos principala
excepció del. volum central
queés a dues vessants. Co-
berta a quatre vessantsa les'
alés laterals. Torratxa i cam-

,panar de cadireta a l'alarnés
- llarqa. Vestl-

bul centraí
ambaccésper
.I.esdues taca-
nés, arnb res-
cala principal
al costal.

Les taca-
nes són sobre
eixos vertícals
ambobertures
.adintellades
'amb trencaai-
. gües, les més

importánts de les quals incor-
poren traéeries d'una, dues o

. tres arcades. Motllurats perl-
metrals a l'alcada deis torjáts.
Coronament arnb 'cornisa!

'barana de terrat al cos'princi- .
pal i amb ráfec a 'les ales.
Accés principal amb portic

. d'arqueria oqivat.: finestrals
amb traceries, escuts i ins-
cripció i coronamenl. Els ma-
terials- són de pedra natural i
artificial. Pavirnents hidráulics.
Teulaplana cerámica i pla-
quesprefabricades de quix.
En general, rnolts materials

1moderns.

Es troba al carrer Anselm Clavé,'I1~mero 41. CASAS~>

Informacló,extreta del'Pla Especial i Catáleg delPatrimoni
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Casa Carreras i Girona,
burgesia acomodada

Estasitua'da-alcíuhifSant Gervasi, número 74 CASAS

Redaeeió
La Casa Carreras iGiraría

forma part deis edificis de
l'eíxample central, i més con-
cretament deis del carrer Sant
Gervasi, que configuren les
cantonades de les iIIes amb
una ,.vólumetria potent, pro-
pia de. les
residenci-
es de .Ia
burgesia
acomoda-
da. '

. Laea-
sa esta si-
tuadaenel
primer el-
xample,
sobre I'eix
de I'antic
camí Sant
Gervasi,
avuicentre
de la cíutat.

L'autor, el mestre d'obres
Josep Fabrés i Fontanals, que
va fer el prajecte el 1866,
modificat substancialment en
la construcció, se serveix d'un
lIenguatge neoclássic, com-
ponent les, íacanes sirnetri-
cament i mantenint les con s-
tants de les edificacions simi-
lars de I'eixample, amb la uti-
lització del sócol i cantoneres
de pedra. Les obertures de la
planta baixa, arnb portals
d'arc rebaixat, han estat ma-

lauradament transformades
trencanf les simetries i I'har-
monia de I'edifici.

A l'interior, a la planta pri-
mera, hi lía interesants mos-
tres d'oficis, sobretot guixeri-
es policramades a les sales
nobles.

L'edifici és
de planta rec-
tangular com-
post de planta
baixa, entre-

'solat parcial i
dues plantes
pis sota cober-
ta plana de la
que sobresurt
la caixa d'es-
cala. Trescru-
gies perpendi-
culars a la fa-
Cfanaamb es-
cala lateral

d'accés modificat i escala se-
cundaria.

Les tacanes estan com-
postes segons eixos verticals.
Planta baixa amb portals
adintelláts i d'arc rebaixat,
alguns de modificats. Planta
primera amb balcons adinte-
lIats d'obertura única, susten-
tats per carteLles i coranats
per motllura trencaaigües.
Planta segona amb finestres
adintellades. Coronament
amb cornisa i forma llisa de
terrat.

Informació extreta .del Pis Especial i Cataleg del Patrimoni
Historie, Artístie I Natural de Vilanova i la Geltrú



Reditcció
El Col.legi Pompeu Fa·

bra (Escoles Graduadesj.va
, ser prójectat el 1932per I'ar·

quitecte municipal Josep
Maria Miró i Guibemau, i ínau-
gurat el 1941, A la memoria
del project~osep Maria Miró
la una re· "

• Ilexloc-. de" r-::::"';,:';:",u:""·~;':"'..-!-"7"" __ -'
l'evolucló
deis edili·
cis. 'esco·
[ars ¡- de
com a·
quests ha-
vien de
ser, apli-

."- cant-ho a,.,.. ~:~~r?~~ar'
L'edifi-

ci entron·
ea, d'una
banda amb els corrents tun-
cionalistes, que van fer que
la distribució seguís criferis
racionalistes i higienistes; i
de I'altra amb un estil classi-
cista de rernmíscencíes nou-
centistes.

L'estructuració funcional
és clara, amb els serveis a la
planta sernisoterránia, el ves-
tíbul suportat per arqueries
que fan permeable I'edifici
respecte deis dos grans es·
pais que I'envolten, les aules
disposades a la tacana sud,

'pk~qué'tinguinlór<;:a IIum, i
leszones de pas de la cara
nord ... De fet, I'esquema ja
va ser utilitzat en altres esco-

"IE~spúbliques de Barcelona,
entre elles I'escola Lluís ví-
ves, amb la qual hiha clares
semblances. .

tntormacté ext';eta, del'Pla Especial i Catáleg·del Patrimoni
_''''' .•tii~t~r~c¡".A[lj!!i¿:I !,!~t~j81de Vilanova Ila Geitrú
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Carrer de l'Església. Ones troba l'Orteó VÚanovi CASAS

~~
Redaccló pecialment I'espai de la sala

Entre 1909 i 1910, Josep amb guixeries i pintures or-
Ferrer-vidal lSoler -arqueó- namentals arnb el retrat de

'I.eg,'lilerat i gran arnantde la músics famosos ¡temes mu-
música- va construir l'Orfeó sicals. -;. .
Vilanoví, el qual substituia l'Orfeó Vilarioví és una
una antíqa construcció del de les escasses obres mo-
carrer de l'Església, díns'el dernístes de la ciutat, projec-
nucf 'més . .":. ".' .. ' .. tat pel mestre
anticdela d t o b-r e s
cíutaf" < Gaietá Miret i

l'edifi- ('R ave ntó s ,
cis'adapta -queva ser es-

'tipologica- pecialment
rnent a senslble a
m o I le s aquest nou
construc" IIenguatgeiun
cions: en- deis seus rná-
tremitge- xims divulga-
res de I'€¡- dors a Vilano-
poca des- ' va,
tinades a lndepen-
locals, so- dentment deis

.cíefats re- . __., e- valors arqui-
creatives i culturalsque;-d\nsi "'tectb~iliSjdi~l'Orfe9, .té inte-
l'esquerna de le.s·tres,Crugies:~ ~S' faníbéaquest edifici pels
én planta baixa, sitúen a la l. yalors:so(¡(als iculturals que
planta superior la sala d'ac-' >.hishr1éáméñt hihan concor-
t~$igenera\ment arnb E¡sce:, regub,'~ . ~'j ,
ria[i¡- ó't'irfi'ii al carrer principal ' .'.. Com a ele'rrients slnqu-
u~~'gran balconada. lars podem esrnentar també
h lIquest esquema es resol l'espai del vestfbul i rescata.

a l'Orfeó Vilanoví amb una Pel que fa als materials, mar-
gran simplicitat compositiva, bre i estucats al foc a I'escala,
deiinilit un' elx principal de mosaic hidráulic, reixes de
sírnetnaá.ía tacana -que in- ferro forjat, pedra a algunes
corporaesgrafiats i elements obertures, guixeries iesqrañ-
de'coratius delIlenquatqe ats a la tacana, tal com hem
rnodernísta- i conformant es· esmeritat abans.



El Cementiri: aparador
d'objectes arquitectóníes

Ubicat a la carretera de Vilafranca CASAS

Redacció
EICementiri Municipal és

un aparador de díterents ob-
jectes arquitectbnics de finals
del segle XIX i principis del
segle XX. L'encant d'alguns
·dels espais estructurals, fan
del conjunt del cementiri un

·deis racóns mes"capüvaoors .
. . de Vilanova. .

Está organitzat al voltant
d'una trama de passeigs or-
togonals, el prin-

. cipal deis quals
.és I'elegant eix
de la Concepció,
que arnb uns xi-
presos laterals

·emmarca la ea-
pella neororná-

·nica projeétada
per I'arquitecte

,Josep Simó i
Foncuberta,
I'any 1874, irn-
mers en el me-

·dievalisme ro-
rnántic, Roman-
ticisme que és present abona
part del cementiri, en els hi-
pogeus de rocalla, en els rno-
nurnents medievalistes com
el de Roig i Serra, on en el de

. Victor Balaguer, obra de Bo-
naventura Pollés. Dins del
primer recinte, tancat per un
pbrtic.d'arcades de mig punt,
és o es troben els monuments
fu"neraris més notables, amb
abundancia d'estatuária iamb

diferents cornposícrons.
, D'aquests en destaca, a més

deis abans esrnentats, el de
la família Ortoll Junqué, obra
de Josep Doménech i Esta-
pá.

Fora del reciente, donant
a l'espai arbrat de I'entrada,
al costat de la gran portalada
d'accés obra de Bonaventu-
ra Pollés, hi ha, del mateix
autor, la portalada del récinte

neutre per als no
catolics, resolt
amb un atri de
quatre colurn-
nes i frontó tri-
angular.

El sirnbolis-
me és present
generalment a
les construccí-
ons deis cernen-
tíris. N'és exem-
pie I'obra de Bo-
naventura Po-
lIés, ja que si a
la portalada

d'entrada i al monument tu-
nerari a Víctor Balaquer utilit-
za rsterencíes medievalistes
d'arquitectura cristiana, roma-
nica o gbtica, en ·el recinte
neutre la referencia és d'ar-
quitectura pagana, grega o
romana, amb projecte d'una
construcció absolutarnent
classicista, quasi sense
paral.lelismes en laseva tra-
[ectoria.



LA VILANOVA DE CAT4LEG

Terrat mariner, únic
exemplar no enderrocat

Es troba al passeig Marítim número 71 CASAS

Redacció
El terrat mariner del pas-

seig Marítim és I'únic exem-
piar no enderrocat d'un con-
junt de terrats arrenglerats i
adossats a les tacanes deis
habitatges de pescadors si-
tuats a primera línia de mar.

Els terrats són una rnos-
. tra autoctona d'arquitectura

popular que s'adaptava a les
necessitats deis seus usua-
ris: els pesca-
dorso l.'éspal
porxat sota els
terrats servia
d'aixopluc en
dies de tempo-
ral, i era una
eixida i un
complement a
I'habitatge. A
mesura que
les necessi-
tats van can-
viar, van de-
saparéixer.

L'áutentic valor arquitec-
tonic el trobaríem en el con-
junt deis terrats alineats que
existien, pero també és cert
que I'únicterratque restadret
posseeix per eli mateix uns
valors histories, tipolóqics i
arquitectonics singulars que
obliguen a la seva protecció.

El terrat maríner esta situ-

at enfront d'una renglera de
cases que formen part del
primer assentament del barri
mariner del segle XVI. És
I'únic d'un conjunt de terrats
sortins que conformaven la
tacana marítima, del segle
passat i que als anys vint del
segle XX es van anar ender-
rocan!. Pocs anys abans de
morir, I'arquitecte Josep Font
i Gumá va intentar potenciar

de nou la
construcció
deis típics ter-
rats.

L'obrama-
jor está repre-
sentada per
dues colum-
nes semicir-
culars que su-
porten dues
jásseres en
les que des-
cansen els
caps d'un con-

junt de bigues. Els altres caps
ho fan a la tacana de I'habi-
tatge. El terrat a niveli de pri-
mera planta, es troba protegit
per tres tramades de barana.

Les columnes són de tot-
.xo arrebossades i pintad es.
Sigues i jásseres dé fusta, i
terrat de quatre fulis de rajola
col.iocats a trencajunts.



LA VIL'ANOYA DE CATALEG

Can Pahissa, obra tardana
,delmodernisme

Can Pahiasa. Es troba a la rambla de la Pau CASAS

Redacció
La Casa Sebastiá So-

ler, coneguda popularment
com Can Pahissa, és una
edificació que s'aparta de
la típoloqía usual a la ramo
bla Principal, i que va ser
prolectada el 1923 per I'ar-
quitecte
J o s e p
Maria Mi-
ró i Gui-
bernau.

Obra
tardana
del mo-
dernisme,
que_ es
basa en
recursos
historicis-
tes, va te-
nir.unaes-
pecial ins-
piració en les obertures de
la casa Pérez Samanillo de
Barcelona, obra de I'any
1910 de Joan Josep Her-
vás. Sens dubta, on el Mo-
dernisme es manifesta rnés
brillantment és en els seus
interiors, en els quals no es
regategen esforcos ni es
posen límits a la fantasia,
amb un excel.lent vestíbul i
sala. central, executats amb
la participació de tots els
oficis artístics revalorilzats
especialment pel moviment

modernista.
L'edifici es de planta se n-

siblemeni quadrangular
cornpost de semisoterrani ¡
plantabaixa aixecada de la
rasant del carrero Al terrat
accesible només hi sobre-
surt un cos inacabat que

incorpora
l'escala. La
tribuna pos-
terior de plan-
ta sernicircu-
lar coberta
amb amb se-
rnicúpula. El
semisoterra-
ni d'accés pel
jardí, amb
rampa i esca-
les de bara-
nesdebalus-
tres.

Les taca-
nes de sócol, parament
d'obertures i corcnamsnt
que fa de barana de terrat
són altres elements de sta-
cats. Finestres coronelles i
finestres de brancals de
sector circular, amb colum-
nes de fust lIis i capitell [o-
nic. També els ares són re-
baixats, alguns assenyalant
la falsa clau, constru'its de
forrnigó prefabrica!. Tribu-
na semicircular amb sócol ,
columnata i entaulament,
són altres caracterfstiques.

Informacló extreta del Pla Especial i Catáleg del Patrimoni
Historie, Artislic i Natural de Viianova i la Geltrú



Casa Salvador iBeeh,
d'arquitectura noucentista

Es troba al passeig del Carme número-1o-11 CASAS

Redacció
La Casa Salvador 1Becn,

edifici d'habitatges plurítarnl-
liar, vaserconstru'idaeI1945,·
seqonsel projecte de I'arqui-·
tecte Eusebi Bona.

La part més -íntersssant
de la casa ·correspon a la
tacana.iés
una mos-
tra de I'ar-
quitectura
d'influén-
cia nou-
centista
que perviu
tins a la
postguer-
ra. El ma-
teixEusebi
Bonaenté
altres e-
xemples,
un d'ells
I'edifici de la Caixa d'Estalvis
del Penedés a Vilafranca.

En la composició es de-
noten referéncies a la ve'ina
Casa Castany, sobretot per
la utilització d'obertures amb
arc de mig punt, de manera
que es produeix una certa
integració entre les dues edi-
ficacions.

El més rellevant de la fa-
cana és, pero, I'ornamenta-
ció a base d'esgrafiats amb
motius florals i mariners, de
manera que es modula tot el

. pararnsnt,
.,: La casa dlsposa, a la part
posterior, d'un ample pati en
el qual, a part de lavegetació,
hi ha 'diferénts elements ar-
quitectónics (unapérgola, uns
porxos i un estany) que el fan
benaqradable. -

l'edifici és
de plantarec-
tangular com-
post de planta
baixa, dues
plantes pis,
átic i planta
sota coberta,
les dues últi-
mes recula-
des de I'aline-
ació i formant
terrassa da-
vantera.Dues
crugies amb
escala lateral

i pati de ventilació ordenats a
cada una. de les mitgeres.
Cos cornplementari adossat
a I'edifici principal composat
arnb arqueria.

La tacana principal está
composada simétricament.
Planta baixa amb dues fines-
tres centrals idos portals la-
terals,.tots de mig punt. Balcó
corregut amb lIosa motllura-
da dedues obertures adinte-
lIades a la planta primera.
Galeria d'arcades de mig punt
a la planta segona.

Inlormacló extreta del Pla Especial i Catáleg del Patrlmoni
Historie, Artístic i Natural de Vlianova I la Geltrú
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Casa Teresa.Anglada. Al carrer arquebisbeArinanyá CASAS

Redacció cialment a la casa Teresa
L'establiment oficial del Anglada,elmantenimentdeis

lliure cornerc amb América, quals i la sevautilitzaciócom
que data de I'any 1778, obre a modelha repercutit-i és bo
unperíodedeprosperitatque que ho continuJfent- en la
repercuteixen la construcció conformacióde la imatgede
de la ciutat i origina nombro- la Geltrú.
ses edificacions.. A la planta primera, s'hi

A la trobaunbalcó
Geltrú, les central de 110-
n o' ves sa d'entramat
construc- metal-lic i ce-
cions rnol- rámica,iober-
tes vega- tura adintella-
des aixe- da, franquejat
cades so- per dues fi-
breedifica- nestres.
cions me- A laplanta
di eva ís , seqona.fii ha
segueixen tres balcons
la traca de igualsdepoca
I'antigavila volada, una
medieval, comisasenzi-
pero adoptenformesque te- 1Ia:i una barana llisa d'obra
nen com a ba-se les pautes com a coronament.
neoclassiques. Pelque fa a.1'edifici,val ir

Dins d'aquest marc, .cal dírque estácompostdeplan-
valorar la casa Teresa An-" ta baixa i duesplantespis.Hi
glada, situada al carrer-de haterratstqolta arnbcoberta
I'arquebisbeArrnanyáicons- a dues vessants en el terc
truüdael 1787, ambunacom- central.i galeries posteriors i
posició de tacana simétrica, crugiesparal-leles,a la taca-
que té com un deis elements nao
més importants la portalada _ . La casa Teresa Anglada
centrald'arc de mig punt do- estroba situadadins el nucli
vellat. ., de la Geltrú (al carrer Arma-

Sónprecisamentaquests nya número 10), molt proxi-
valors compositíus i típolo- ma a I'església de Santa
gicselsqueesvalorenespe- Mari! i la casa rectora!.

InlormacióextretadelPlaEspeciali Cat8leg"delPatrimoni
Historic,·Artístici Natural.deVilanovai la.g;"ltrú



Torre d'eliPlats iOlles,
fortilicació de defensa

Tor,re'd'en Plats i Olles CASAS

Redaeeió
La torre anomenada d'en

Plats i Olles va ser aixecada
per l'Ajuntament com a fortifi-
cació i defensa de la ciutat
durant la segona guerra car-
lina.

Aquesta construcció va :
ser projec-
tada pel
brigadier
M anu e I

. Salamanca;'
a qui el
Münicipi
va encar-
regar I'es-
tudi i exe-
cució del
s i s te m a
defensiu, i
va ser ern-
p la c a d a
prop de ,
dos camills ímportants d'ac- '
cés a. ra~iviiJ:t: les .actuals

'carreteras' dé '\Iilafranca del
Penedés i deSant Pere de
Ribes.

, Aixecada ,a terrenysde
propietat privada,actualment
s'utilitza el seu interior com a
magatzem agrícola. El seu
.ús continuat des de la seva
construcció fins ara, i la cura
deis propietaris, 'ha fet que
aquestatorreesdevingui una
de les més ben conservades ..

El decret de 22 d'abril del

, 1949, de protecció deis Cas-
tells i la inclusló de la torre a'
lilnventari d'Arquitecíura Mili-
tar, I'empara particularment i
la protegeix d'intervencions
que puquin alterar el seu ca-
ractero provoquin el seu en-
derrocament.

la Torre
d'en Plats i
Olles és de
planta circular
conformant un
.voíum lIeuge-
rarnent tron-
coconic que
descansa so-
bre una base
que sobresurt.
Amb coberta
plana -arnb
restes d'un
cos de sortida

,d'escala, gar-
goles ceramíques i forjat in-
teriÍlig. '", , ..

Les tacanes són de fabri- ,
ea de pedra de carreus petits !

iirregUlars. Una ñladad'es-
pitliereaamb esplandit .ern-
marcades amb totxo, dos por-
tals d'entrada emmarcats en
totxo, un de lIinda i un altre
d'arc rebaixat, i cornisa peri-
metral detotxto a sardinell. '

L'interior esta dividit en
dos espais per un forjat de
bigues de melis, empostissat
i murs arrebossats.

Informaeió extrela dél Pla Especial i ealaleg del Palrimonl
Historie, Artíslle I Nálural de Vllanova, Ila 'Gellrú



Capella de Sant Sebastiá,
constnüda el segle XVI

Situada al carrer de Sant Sebastiá número 7 bis CASAS

Redacció
La Capella de Sant

Sebastiá, els orígens de laqual
daten de principis del segle
XVI, és una petíta construcció
molt transformada, que s'ha
de valorar especialrnent per a
la seva pervivéncia a la trama
urbana de
I'eixample
vilanoví.

De les
siscapelles
extramurs
(SantJoan,
Sant Cris-
totor, Sant
Gervasi,
S a n t a
Magdale-
na, Nostra
Senyorade
Montserrat
i Sant Se-
bastiá) aquesta és I'única que
ha quedat absorbida per la
ciutat i sortosament conserva-
da com a testimoni de la seva
historia,

La seva présencia urbana
és prou significativa, subratlla-
da per una arquitectura senzi-
lIa, remodelada sequráment
amb les influéncies deis mo-
deis de la contrareforrna, uti'it-
zant un esquema de nau única
cobertaamb vora de canó amb
lIunetes i absis semicircular
amb coberta d'un quaitd'esfe-

ra.
La nau és de quatre trams

separats per toráls i coberts
per vena de canó amb lIune-
tes. Disposa decontraforts ex-
teriors a excepció deis que for-
men una capella lateral, la sa-
grisiia i I'accés al cor.

La tacana
al carrer Sant
Sebastiá és
molt simple.
Está compos-
ta per una por-
ta éentral d'arc
demigpunt, un
ull de bou i el
campanar de
-cadireta d'una
sola arcada.

Els interi-
ors estan ter-
mats per para-
ments lIisos

sobre els que destaquen els
torals, I'arc triomfal, que 'des-
cansa sobre pilastres, els ner-
vis de I'absis i la comisa. L'es-
cala lateral está situada entre
contraforts d'accés alcori dues
úniques obertures a les lIune-
tes de les voltes. •

Pel que. fa als materials,
fábrica de paredat comú amb

_,morterdefangicantoneresde
totxo. Les cobertes són de teu-
la árab i el paviment és de

"pedra de Sant Vicen~ i terrat-
zo. -

"

Informaeió extreta del Pla Especial i Cataleg del Patrlmonl
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Situada al carrer Sant Gervasi número 62 CASAS

Redacció
La Casa Puig de Galup

(CaIDragatalecas), que mos-
tra un evident estat d'aban-
donament, forma part de la
historia vilanovina dels últims
anys. Documentada ja al
1858, va ser al 1880 seu del
convent i -
col.legi de
les R.R.
Mares Es-
colápies, i
més tard
sucursal
delCol.legi
Sama del
R.R.Pares
Escolapis.

La fa-
cana, de
lIenguatge
classicista,
composta sobre dos eixos
verticals, té particular interés
per la portalada d'arc rebai-
xat emmarcada per carreus
de pedra formant encoixinats
que .suporten el balcó, i als
quals hi ha adossadés pilas-
tres. La utilització de I'encoi-
xinat amb carreus de pedra a "
la portalada la converteix en
una peca especial dins I'ar-
quitectura classicista vilano-
vina.

És destacable també .la
tacana posterior, amb una

galéria d'arcs de mig punt,
balcons i finestra central,
cornpostes segons tres eixos
verticals, notablernent des-
merescuda, pero amb la
construcció de nova edifica-
ció molt aprop d'ella.

. L'edifici, de planta rectan-
gular amb cru-
gies paral.le-
les a la taca-
na, esta corn-
post de planta
baixa, entre-
sol lateral,
dues plantes
pis i golfes.
Cobertaplana
accessible
amb impor-
tants pen-
dents, de la
qual sobresurt

un petit cos lateral de caixa
d'escala. Celobert lateral icos
posterior de galeria a lesptan-
tes baixa iprimera. El materi-
al més utilitzat és la pedra,
que es troba a portaJs, bal-
cons, comises i merisutes,
rajola de mitja vela als bal-
cons d'entrarnatrnetál.lic i ba-
ranes de ferro Iorjat,

La Casa Puig de Galupes
troba a l'eíxampíe central de
Vilanova, sobre í'eix del car-
rer Sant Gervasi retolat el
1735.



LA,.lUI.AHOVA D.E CAT ALEG.

CapeUa de la Casa d'Empar,
remíníscencíes medievals

La capella es va beneir el 1882 CASAS

Redacció
La Capella de la Casa

d'Empares va beneir el 1882,
quan lacasa d'asilja feia uns
pocs anys que s'havia cons-
truü, L'edifici,.de l!arquitecte
Josep Oriol Mestres, está in-
tegrat a la Casa d'Empar a la
cruilla entre la rambla de
Ventosa i .el carrer de la Lli-
bertat. La Capella rep influ-
encíes medievalístiques, que
en aquells
anys teni-
en una
gran ac-
ceptació, "
sobretot
en les
construc-
cions reli-
gioses.

Aques-
tes rerni-
niscencies
medievals
o gótiques
les trobern
tant als interiors com a la
tacana, A I'interior, la nau es
trencada en quatre per ares
de diafragma ogivals, 'per
sota del sostre pla, 'una solu-
ció inusual que es destaca al
catáleg del patrimoni arqui-
tectónic de Vilanova. L'absis
és poligonal, de cinc panys
que parteixen d'una base de
planta quadrangular.

Sobre I'atri, la capella té
un doble cor, amb lIotja de
tres ares ogivals al primer
pas i dues finestres al se-

gon. Aquesta és una: hábil
resolució que permet la con-
tinuítat compositivade la fa-
cana i la seva alcada res-
pecte de-la resta de la Casa.

De la tacana en desta-
quen també el portal central,
oqíval com la resta de fines-
tres, amb arquivoltes i els
trencaaigües amb cresteria.
La tacana és rematada amb
una gelosia barana de la qual

sobresurt un
campanar de
cadireta d'una
arcada apun-
tada i frontó
acabattambé
amb .creste-
ria. A la fa~a-
na lateral
s'obren qua-
tre finestrals
apuntats i tan-
cats amb vi-
tralls ..

L'obra és
de I'arquitec-

te Josep Oriol Mestres i Es-
plugues, que poc abansna-
via intervingut a l'esqlésia de
Sant Antoni Abat Entre d'al-
tres, va ser el director de la
construcció de les obres del
Liceu de Barcelona i de la
reconstrucció de la tacana.
Va intervenir en diferents res-
tauracions d'edificis religio-
sos.

D'altra banda, Josep M.
Jujol va intervenir en el dis-
seny del sagrari de la Cape-
lIa de la Casa d'Empar.

Informació extreta del Pla ESPecial i Catáleg del Patrimoni
Históric, Artístlc 1Natural de Vilanova lla Geltrú
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La Casa d'Empara acaba
de complir els 125 anys

La Casa d'Empara CASAS

Redacci6
La Casa d'Ernpara .és,

amb I'Hospitalde Sant Antoni,
la institució beneñóa més
important de la ciutat, L'edifi-
ci data del 1875, arnb diver-
ses obresde millora i amplia- -
ció durant els 25 últims anys
del segle passat, cosa que Ii
atorga valors ar- - '
quitectonícs he- ,------,~~~~
terogenis. En les
dues últimes de-
cades s'hi han re-
alitzat més obres
de millora i refor-
ma.

La Casa és
unedifici de dues
ales de planta
rectangular, de
planta baixa i
dues plantes pis,
més una tercera
planta reculada a
I'ala lateral:

A I'ala principal, la tacana
pren el ritme per les obertu-
res de portes i finestres amb
are de mig punt a la rambla
Ventosa. L'única ornamenta-
ció és el trencaaigües que
imita I'estil gotic.

Al pati interior, en canvi, a

la planta baixa hi ha porxos
amb portals d'arc rebaixat i
adintellats. A I'ala lateral, als
finestrals dela primera plan-
ta, I'arc és apuntat i, a la se-
gona, les fínestres són segui-
des també d'arc apuntat, A
I'ala lIarga, en canví, es man-
té la mateixa estructura que a

la íacana
principal.

A I'inte-
rior, desta-
ca 'el vestí-
bul, - amb
columnes i
escala de
pedra, ar-
queries de
totxo i una
sumptuosa
barana de
ferro forjat,
amb un es-
tiI i uns ma-
terials que

recorden la tacana interior de
I'ala lateral.

La primera ampliació de
I'edifici és de I'any 1878, pero
més importants van ser les
del 1883. L'any 1897, la Casa
d'Empara va adquirir els ter-
renys deis Jardins Tívoli.


