
(¡p ·1a nnstrn qi
sinopsi rr-ormloqica i una Ilistu p

memor-itzur
(Apunts d'estudiant, s.e.o o.)

- El primer feudal del qual tenim notícies
concretes és

999 es va fer seva
la

1039- El seu

1041 .................... ,. al seu
genpa

(Es construeix la primitiva torre '
del Castell de la Geltrú)

~eríbert :mrr
sen yor de Ribes

Vila bisbal de
)La ~eltrú

fi 11 j,folch ~eríbert

... fill sego
d'Udolard,
substituí
romangué
seva mulle
Borrell 11,Ii
les terresen
seal bisbe

... casat a
Cubelles).
comteBere
d'Olérdola.
Mora d'Eb

.U31 ~rnau'be'l\íbes

l\amon be l\íbes

U40 Qlrnau 11be l\íbes

mír ~eríbert.

- El segueix el seu germá, senyor de ~uíllem be l\íbes
Ribes i de Miralpeix

- Es van succeínt diversos nebots i fills de
l' Arnau, fins arribar a en ', .

- Per aixó es fa carréc 'del castell el seu

nebot i senyor de Carnpdásens .

1255 - És el cavaller i procurador de la Corona
, . f '

del rei En Jaume .

~aheranbe l\íbes ...L'últim

1$rrnat bejfonollar ...qui comp
La Geltrú,

. ,

_Serael nou amo per ~oe-temps l\amon be j$Janresa
, / .

'1260 - Es documenta l' Església i Jn hospital de ~uíllem be j$Janresa
pelegrins amb

.......~':.....~..:,..............................-; 'jferrerbe j$Janresa Vi~!~~io~~
- l a l epocade ,................................... .

als geltrun

(l) Coneixem la seva condició per haber-la esmentat Péire d' Alvemha,

pero cap obra ni fragment literari no ens és conegut.



deslliura la
eguer de

jfrancesc' 1lgestorrent ...que el passaa la família de

1}jerenmter be~anab.!lli!...incorporant-se a la jurisdi~ció de les

Universitats de Vilanova i del castell de
Cubelles. 1368

reial,
encara ~a13eranbe ~anab.!lli!

s cedeix la
ibiLla .

fJjemat be jf ortía

l\eína V íolant

a reina per-
va per una

~uerau~ltmanp
be <!Cerbelló

emnització
la triple

del rei

~lfons IV
el magnaním

$atrílla, lJalout
ssiva deis r .

..........., $antcelontt <!Carbona

JLluÍs be 3lcar

... reclama el barri del Palmerar.

... posseídor de molts diversos castells.

...esposadé Joan 1, l'Amador de la gentilesa.

... adicte als Trestémste.Aixó indisposa i
mortifica els habitants

... que atorgá a la Geltrú el títol de Carrer de
Barcelona. 1417

... qui va vendre a la Universitat de Cubelles,
la Geltrú i Vilanova els drets del Castell que

li pertanyien. 1576

... que n' era el sots-cerié.

I

les discórdies entre els tres nuclis, pero la tranquilitat no dura gaire. Al poe

epara. 1611

nten una mica més la-unió -provisional- amb la Vilanova de Cubelles, de la

1637

e el ;ei Felip IV autoritza la sol.lieitud de formar un sol municipi amb el nom

de Vílanoba í la ~dtrú
•. -;


