
Un passeig per la història 
de la Vilanova Vella

Us proposem un recorregut autoguiat pels carrers del nucli antic de Vilanova que ens descobrirà 
la seva història i ens permetrà gaudir de la seva riquesa patrimonial. L’itinerari, d’1 hora de durada 
aproximadament, s’inicia a la plaça de les Neus i finalitza al carrer de Sant Josep transcorrent per 
12 punts emblemàtics del barri.  

ORÍGENS DEL NUCLI ANTIC DE VILANOVA
Segons explica la llegenda una vila nova sorgirà com a conseqüència de l’arribada 
d’habitants de la veïna Geltrú, que fugiren de les imposicions feudals del seu 
senyor. El testimoni escrit que ens  recorda  la  fundació de Vilanova és la Carta 
Pobla del rei Jaume I de l’any 1274, reproduïda a la façana de l’Ajuntament ubicat 
a la Plaça de la Vila. 

PLAÇA DE LES NEUS
Al capdamunt de la Rambla, a la Plaça de les Neus, trobem la façana més moderna de l’Església Parroquial de Sant 
Antoni Abat (1). Cal destacar la imatge de la Mare de Déu de les Neus, flanquejada per Sant Joan Baptista i Sant 
Antoni Abat així com els vitralls, obra de l’arquitecte modernista Josep Mª Jujol. Sota la plaça es conserva un dels 
refugis antiaeris que els vilanovins construïren durant la Guerra Civil.

PLAÇA DE SANT ANTONI
A la Plaça de Sant Antoni destaca la façana principal del temple de Sant Antoni Abat (1734-1879), amb la imatge mo-
numental del seu titular. Al seu costat s’aixeca el campanar (1670-1706) (2), obra mestre de l’arquitectura barroca, i 
l’únic element que s’ha conservat de la vella església gòtica, enderrocada el 1790. La seva construcció es coronà amb 
la figura monumental d’un àngel que durant la Guerra Civil es fongué per fer bales de canó. L’any 1996 fou col·locada 
una rèplica.

PLAÇA DE MIRÓ I SOLER
El carrer del Fossar Vell, on hi havia hagut el primer cementiri de la vila, ens porta fins a la Plaça de Miró i Soler, on 
destaquem la font de ferro colat (3), obra de l’arquitecte Josep Font i Gumà (1895), sufragada pel vilanoví Elies Miró 
i Soler, que desitjava tenir una font davant de casa seva. El carrer dels Estudis fou anomenat antigament carrer de 
l’Hospital per haver existit  el primer hospital de la vila. 

CARRER MAJOR
El carrer Major fou, probablement, el primer carrer de Vilanova per estar situat en el camí ral entre Barcelona i Tarra-
gona. L’Associació de Balls Populars, entitat que té com a objectiu la recuperació i difusió dels balls populars de Vilano-
va i la Geltrú hi té la seva seu. A la cruïlla amb el carrer d’Antoni Marquès, es conserven les roderes, proteccions per 
quan giraven els carruatges. A la casa dels Marquesos de Samà (nº 54-56), d’estil neoclàssic, destaca un extraordinari 
treball de forja a les reixes i balcons. Pel carrer del Campanar arribem a la Plaça de l’Arxiprest Llorenç Garriga.

CARRER DE L’ESGLÉSIA 
Al carrer de l’Esglèsia hi ha l’edifici de l’Orfeó Vilanoví (4), seu de la coral fundada l’any 1905, com a col·lectiu des-
tinat a popularitzar el cant en llengua catalana, que encara hi té continuïtat. L’edifci fou construït l’any 1910 per 
l’arquitecte modernista Gaietà Miret i Raventós  i les obres foren sufragades per l’empresari i melòman, Josep Ferrer-
Vidal i Soler. A la façana hi destaca l’esgrafiat amb el nom de l’entitat, motius florals i l’escut de la vila.

PLAÇA PAU CASALS 
La Plaça Pau Casals fou, des de l’any 1374 i fins el 1867, la Plaça Major, per ser seu  del primer Ajuntament de Vila-
nova (5), que ocupà la cantonada de la plaça amb l’actual carrer de Sant Antoni. Un plafó de rajoles de ceràmica 
en deixa testimoni. Al carrer de la Lluna hi hagué la residència dels marquesos de Vilanova i la Geltrú (nº 1), on cal 
destacar l’escut nobiliari situat damunt la porta.

CARRER DE SANT PERE
Al  carrer Comerç, antigament anomenat Camí de Mar -per comunicar Vilanova amb el barri mariner-,  es conserven 
restes del que havia estat el Portal de Mar (nº 23), porta d’entrada al recinte emmurallat de la Vilanova del segle XIV. 
Cal destacar l’activitat comercial del carrer de Sant Pere (6),  amb alguns dels  comerços  més antics del barri, com 
el forn de pa l’Espiga d’Or (1888), l’Adrogueria Ferret (1880) o  Cal Grífols, també de finals del segle XIX.
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Itinerari turístic autoguiat

Primer recinte,
Any 1370

Segon recinte, 
Any 1500



1.Església de Sant Antoni Abat
2.Campanar de Sant Antoni
3.Font d’Elies Miró i Soler 
   (Font de Ferro)
4.Orfeó Vilanoví
5.Antic Ajuntament de Vilanova
6.Carrer de Sant Pere
7.Pont del Nin
8.Font de l’arquebisbe Armanyà
9.Edifici de les Casernes
10.Museu Papiol
11.La Sala
12.Església dels Josepets

Punts de l’itinerari

PLAÇA DEL POU 
Pel carrer del Palmerar arribem a la Plaça del Pou, La plaça es comunicava amb el barri de la Geltrú a través d’un 
pont salvant el torrent (actual carrer Unió). Hi destaca la font de pedra dedicada al religiós vilanoví, l’Arquebisbe 
Francesc Armanyà (8), obra de l’arquitete Francisco de Paula del Villar  i aixecada amb motiu de l’arribada de l’aigua 
corrent a la vila, l’any 1861. 

PLAÇA DE LES CASERNES
A la Plaça de les Casernes s’aixecà entre el 1751-1771,  l’edifici militar de les casernes (9), per acabar amb la servi-
tud de molts vilanovins d’haver d’allotjar a casa seva els soldats que feien estada a la nostra vila. Actualment acull 
l’Escola Municipal d’Art i Diseny. Pel carrer Casernes, on hi té seu la Colla de Castellers dels Bordegassos de Vilanova, 
arribem al carrer de l’Escorxador. L’Edifici construït l’any 1883 com escorxador Municipal, acull actualment l’Escola 
i Conservatori  Municipal de Música Mestre Montserrat.

PLAÇA  DE LA DIPUTACIÓ
Creuem la plaça i ens dirigim pel carrer de les Premses a la Plaça de la Diputació on destaca la façana neoclàssica 
de la Casa Papiol, seu del Museu Romàntic “Can Papiol” (10). Edifici construït a les darreries del segle XVIII per 
Francesc de Papiol i de Padró, es tacta d’una casa pairal senyorial  que ens permet acostar-nos a les formes de vida 
de les famílies benestants de l’època del Romanticisme.

CARRER DE SANT JOSEP
Al  carrer de Sant Josep trobem el Centre d’Art Contemprani “La Sala” (11), primer teatre que tingué la ciutat, 
construït l’any 1804 i recuperat l’any 2007, com espai d’exposicions. Al nº 5 trobem la Casa Mir, residència del pintor 
Joaquim Mir i Trinxet, que actuà com a motor cultural de la vila. Al capdamunt del carrer s’alça l’edifici de l’Hospital 
de Sant Antoni Abat, i l’antiga capella del Convent dels Pares Carmelites Decalços (12), del segle XVIII. Exclaus-
trats del convent l’any 1835, l’any 1853 l’Hospital, ubicat al carrer dels Estudis, fou traslladat a l’edifici conventual. Una 
olivera davant la desapareguda casa on va néixer Francesc Macià i Llussà, ret homenatge al primer president de la 
Generalitat de Catalunya, durant la II República Espanyola.

PLAÇA LLARGA
Des de la Plaça Llarga, veiem l’únic vestigi que resta del primer recinte fortificat de Vilanova, el Pont del Negrell o 
Pont del Nin (7). El carrer de Sant Antoni presenta una gran riquesa patrimonial, mostra d’un passat ric i de progrés, 
gràcies al comerç d’Ultramar. El Banco de Villanueva (1881-1924),  primera entitat financera de la vila, estigué ubicada al 
mateix carrer (nº 6-8). Al costat la Casa Nin (s. XV), seu del Diari de Vilanova, periòdic més antic de la premsa estatal. 
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Plànol guia
Vilanova Vella
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