
De l’edat mitjana a les guerres carlines 

Apèndix 

 

Plaça de les Casernes 

Pàg. 14. Esmena apartat      2a a 5a línia 

On diu: “...separava de la població, amb un únic pont d’unió, que era l’antic pont de 
Carro, el qual ja existia l’any 1735. El 1831 es va construir, davant el portal d’en Plana, 
connectant amb la plaça Llarga, un nou pont de pedra.” 

Ha de dir: “...separava de la població. Per passar d’una banda a l’altra, s’havia de 
travessar el torrent per un gual. El 1831 es va construir el pont del portal d’en 
Plana, que connectava la plaça de les Casernes amb la plaça Llarga.” 

Pàg. 15. Ampliació apartat      2a línia 

(Palència, 1840 – Barcelona, 1917). 

 

Carrer de Mascaró 

Pàg. 19. Adequació de la denominació 

Segons l’acord municipal de 23 de gener de 1989, el vial passà a denominar-se 
carrer de Josep Mascaró (Llibre d’actes municipals).  

 

Carrer de Santa Magdalena 

Pàg. 24. Ampliació apartat      2a línia 

El molí de vent del Padró es trobava ubicat en un indret proper al final del carrer, 
a la cruïlla amb l’antic camí de Ribes, enfront de la creu de Xirivia. 

 

Carrer de les Sogues 

Pàg. 25. Apartat       Comentari 

No existeix confirmació que els Ferrer fabriquessin les cordes en aquest carrer. 
Se sap, en canvi, que els Ferrer sí que feien les sogues a la masia de Santa 
Magdalena (Allistament de 1795, núm. 32). 

Apartat 

Si bé el carrer adquirí oficialment l’actual denominació de carrer de les Sogues 
l’any 1857, estudis recents ens indiquen que, amb anterioritat, el vial s’havia dit 



carrer del Sogues, cognom d’una família que vivia al número 7 del carrer (Padró 
de 1818, Arxiu Històric Municipal. Topogràfica 3851).  

 
Carrer de l’Aigua 
 
Pàg. 28. Ampliació apartat      Després de la 2a línia 

El 1815, en una reunió consistorial, s’havia proposat que el vial s’anomenés 
carrer de Bonavista o carrer de Bellavista (M. ALTADILL, La Rambla de Vilanova i 
la Geltrú. Centre neuràlgic de l’activitat, esplai i esdeveniments populars i socials, pàg. 
11). 

 

Plaça del Cap de Creu 

Pàg. 30. Apartat       Comentari 

El nom d’aquesta plaça es deu, de ben segur, a la creu de terme que es trobava 
en aquest indret. Es pot consultar la descripció més ampliada a la pàgina 17 del 
volum 8 de la col·lecció. 

 

Plaça de Miró i Soler 

Pàg. 40 Ampliació apartat 

El nom, de l’any 1895, l’adquirí per l’acord municipal del dia 3 de gener (Llibre 
d’actes municipals). 

 

Plaça de les Neus 

Pàg. 41. Esmena apartat   

El nom ja es documenta en el padró de l’any 1818 (Arxiu Històric Municipal. 
Topogràfica 3851). 

 

Carrer de Santa Anna  

Pàg. 44. Ampliació apartat  

El carrer havia estat el desguàs del camí de la Plana o dels Esbarjos, és a dir, un 
torrent semblant a la rasa del Miquelet, d’aquí ve el seu traçat inclinat de llevant 
a ponent (J. L. SIVILL, Tres Tombs 2002, pàg. 87). 

 

 



Ampliació apartat   

De fet, en el padró de 1818, el carrer ja es mencionava amb aquest nom (Arxiu 
Històric Municipal. Topogràfica 3851). 

 

Carrer de Sant Francesc 

Pàg. 46. Ampliació apartat  

El nom del carrer ja es documenta en el padró de l’any 1818 (Arxiu Històric 
Municipal. Topogràfica 3851). 

Pàg. 47. Ampliació apartat      A l’inici 

L’any 1629 (Arxiu Notarial 44, Arxiu Històric Municipal) l’indret era conegut com la 
riera de Sant Antoni. 

 

Carrer dels Caputxins 

Pàg. 56. Ampliació apartat     Després de la 8a línia 

El 28 d’abril de 1874, el tram de carrer des de la plaça dels Cotxes (llavors, plaça 
de Riego) fins a la plaça de la Vila (llavors, plaça de la Constitució) va ser 
designat amb el nom de carrer de D. Joan, “en consideración a la muy conocida 
que es del público la casa que lindante con dicha calle lleva este mismo 
nombre”. Es referia a la casa del costat de llevant d’aquest tram de carrer, amb 
entrada per l’actual plaça dels Cotxes, construïda per Joan Vidal i Gallart i 
habitada després pel seu fill Joan Miquel Vidal i Mascaró (Llibre d’actes 
municipals). 

 

Carrer de Cervantes 

Pàg. 57. Apartat      Adequació de la denominació 

Segons l’acord municipal de 23 de gener de 1989, el vial passà a denominar-se 
carrer de Miguel de Cervantes (Llibre d’actes municipals).  

 

Carrer del Col·legi 

Pàg. 58. Apartat 

El 3 de gener de 1939, la Comissió de Govern municipal li donà el nom de carrer 
de les Brigades Internacionals, amb la voluntat de perpetuar la gesta d’aquestes 
unitats de voluntaris estrangers que varen combatre al costat de l’exèrcit 
republicà des del 1936 fins al 1938 (F. X. PUIG, Vilanova 1936/1939. El govern 
municipal i altres aspectes, pàg. 326). 



Plaça de les Cols 

Pàg. 59. Ampliació apartat       A l’inici 

En el reculat any de 1570 la plaça era coneguda amb el nom de plaça de la 
Parellada (M. L. ORRIOLS, Moviment urbanístic a la Vila nova a les darreries del 
segle XVI, pàg. 46) i l’any 1572, amb el nom de plaça de la Parellada d’en 
Company� �M. L. ORRIOLS, Moviment urbanístic a la Vila nova a les darreries del 
segle XVI, pàg. 48, 70 i 78). 

 

Plaça de Miró 

Pàg. 66. Apartat      Adequació de la denominació  

Segons l’acord municipal de 23 de gener de 1989, el vial passà a denominar-se 
plaça de Miró de Montgròs (Llibre d’actes municipals).  

 

Carrer de Mossèn Cots 

Pàg. 67. Ampliació apartat  

Tot i ser vilanoví, el clergue Josep Oriol Cots i Pelegrí, nascut el 7 de febrer de 
1821, va desplegar la seva activitat fora de la vila, com la de vicari general i 
regent del bisbat de Santo Domingo i de l’arquebisbat de Puerto Rico i, també, 
d’ardiaca de la catedral de San Juan.            
Retornat definitivament d’Amèrica, el 1866, passà una temporada a Vilanova i la 
Geltrú, 
Ben aviat, però, ocupà càrrecs eclesiàstics a la catedral de Toledo per 
designació del papa Pius IX.                                                          
Fou, també, capellà d’honor dels reis d’Espanya  
(Diccionari dels catalans d’Amèrica. Vol. II Cl-Li, pàg. 85). 
 

Carrer de Santa Eulàlia 

Pàg. 74. Ampliació apartat      A l’inici 

L’any 1608, l’indret era el camí de la Geltrú a Adarró, que enllaçava la Geltrú amb 
el camí de Sant Gervasi (avui carrer de Sant Gervasi) (Arxiu Notarial 13, Arxiu 
Històric Municipal). 

 

Carrer de Sant Felip Neri 

Pàg. 76. Ampliació apartat  

El carrer es va formar damunt un tram del vell camí que baixava del portal d’en 
Gassó cap a mar, que, després de passar per l’actual plaça de Miró de Montgròs, 
seguia cap a l’avui plaça de Soler i Gustems i enllaçava amb el principal camí de 



Mar. Aquest camí era conegut amb el nom de camí que va del portal d’en Gassó 
a la platja (Arxiu Notarial 13, Arxiu Històric Municipal). 

 

Carrer de Sant Gervasi 

Pàg. 77. Ampliació apartat   

El carrer s’originà sobre el curs d’una rasa que recollia les aigües del nucli antic 
de la vila i les portava a la rasa del Miquelet. 

Pàg. 78. Ampliació apartat      Després de la 4a línia 

L’indret també fou anomenat rasa del Sec. Sec era el renom d’uns membres de la 
família Ràfols, assentada en aquest camí des del segle XVI (Cadastre de 1739, 
núm. 1062).  

 

Carrer de Sant Josep 

Pàg. 96. Ampliació apartat      Al final 

La denominació barri del Paraguai podria procedir de l’edifici del número 5 del 
carrer, conegut amb el nom de Paraguay, residència que fou d’un americano (F. 
CUSI, La Nostra Mar, núm. 9, 1990, pàg. 33). 
 
�


