
Les viles medievals 

Apèndix 

 

Carrer dels Arengaders 

Pàg. 14. Ampliació apartat        

4a i 5a línies 

On diu: “...a la partida del mas Bertran, potser l’actual sínia del Diabló.” 

Ha de dir: “...a la partida del mas Bertran, documentat aquest des de l’any 1411 com 
a mas d’en Bertran dels Torrents (M. L. ORRIOLS, Alguns aspectes de la Geltrú a la 
Baixa Edat Mitjana, pàg. 30), és l’actual sínia del Diabló.” (V. CARBONELL, Noms de 
lloc de Vilanova i la Geltrú, pàg. 34 i 69) 

Després de la 5a línia 

En un plànol de l’any 1633, el carrer dels Arengaders compartia el nom de carrer 
d’en Mauri juntament amb l’actual carrer de les Roques. 

 

Carrer de l’Arquebisbe Armanyà 

Pàg. 15. Apartat        

Ampliació 3a i 4a línies 

On diu: “Abans de 1857, el carrer havia compartit el nom de carrer d’en Mauri i carrer 
de les Roques,...” 

Ha de dir: “Abans de 1857, el carrer havia compartit el nom de carrer d’en Mauri, 
carrer de les Roques i també carrer de les Graus,...” (Capbreu de 1591, foli 73. V. 
CARBONELL, Noms de lloc de Vilanova i la Geltrú, pàg. 105) 

Al final 

El 21 de març de 1988 (Llibre d’actes municipals), el tram entre la plaça del Pou i la 
plaça de Font i Gumà rebé el nom de carrer del Pont, pel pont que existí a  
l’extrem d’aquest carrer, que, quan se sortia de la Geltrú, permetia travessar el 
torrent de la Pastera. 

 

Pujada del Cinto 

Pàg. 22. Ampliació apartat  

L’anomenat Cinto podria haver estat Jacint Fontanals (segle XVII), calafat d’ofici, 
que visqué al carrer de Bonaire, segons uns, o al carrer de les Roques, segons 



altres. Participà en la construcció d’un pont de fusta que permetia creuar el 
torrent de la Pastera, passant per aquest indret, des de la plaça dels Lledoners a 
l’actual carrer de Santa Eulàlia i viceversa.  

Apartat         

L’any 1818, el vial era conegut amb el nom de davallada del Cinto (Contribució, foli 
246).  
 

Plaça de Font i Gumà 

Pàg. 23. Apartat        

El lloc s’havia conegut per les Graus (Capbreu 1591, foli 28). 

 

Plaça dels Lledoners 

Pàg. 25. Apartat       

Comentari 1a i 2a línies 

Es diu: “L’any 1402 es documenta una plaça anomenada del Pou Nou, que ben bé, 
podria ser aquesta.” 

Es demostra que era aquesta. En un document de l’any 1571 es llegeix: “in vico 
dicto lo carrer qui va al pou nou de la plasa dels Lladoners” (Arxiu Notarial 2, 
Arxiu Històric Municipal). 

Esmena 5a línia 

On diu: “1932 a 1936. Plaça del 14 d’abril” 

Ha de dir: “1932 a 1939. Plaça del 14 d’abril” 

 

Carrer de Mascaró 

Pàg. 27. Apartat      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).  

Ampliació apartat      Després de la 2a línia 

Posteriorment, es digué davallada del Mascaró (Recanació de 1818, núm. 567) i 
baixada del Mascaró (1841, Arxiu Històric Municipal, registre 2634, núm. 36). 

 

 



Carrer del Ravalet 

Pàg. 29. Apartat       

De fet, l’any 1789, ja consta en un document (Arxiu de la Baronessa, núm. 6) amb 
el nom de “carrer del Revalet”. 

 

Carrer de la Rectoria 

Pàg. 30. Ampliació apartat     A l’inici 

L’any 1604 es documenta el vial com el “carrer de l’abadia seu rectoria” (Arxiu 
Notarial 23, Arxiu Històric Municipal). 

 

Passatge del Rector Mossèn Narcís 

Pàg. 30. Ampliació apartat      Després de la 2a línia 

Fou inaugurat el dia de la Festa Major de la Geltrú de l’any 1923 (Diario de 
Villanueva y Geltrú,15 d’agost de 1923).  

Apartat      Adequació de la denominació 

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

 

Carrer del Rei Jaume I 

Pàg. 32. Ampliació apartat      Al final 

1873 a 1874. Es tornà a denominar carrer de la República, per la Primera 
República espanyola (1873-1874) (Acords municipals de 13 de maç de 1873 i 13 de 
febrer de 1874, respectivament, llibres d’actes municipals). 

 

Carrer de les Roques 

Pàg. 33. Apartat 

El carrer de les Roques ja portava aquest nom en la relació dels carrers de la 
Contribució de 1818 (Arxiu Històric Municipal, registre 1492).  

Pàg. 34. Ampliació apartat      Després de la 3a línia 

Amb anterioritat a 1818, devia ser, com l’actual carrer de l’Arquebisbe Armanyà, 
el carrer de les Graus (Capbreu de 1591, foli 38). 

 



Carrer Major  

Pàg. 48. Apartat      7a i 8a línies  

On diu: “...a l’actual cruïlla amb els carrers de Marquès i dels Horts, anomenat d’en 
Rossell.” 

Ha de dir: “...a l’actual cruïlla amb el carrer de Josep Anton Marquès, anomenat d’en 
Rossell.” 

 

Carrer de Montserrat 

Pàg. 51. Ampliació apartat      A l’inici 

L’any 1602, el tram entre el carrer de Sant Antoni i el carrer de Sant Pere, rebia el 
nom de carrer del Call (Arxiu Notarial 23, foli 105v, Arxiu Històric Municipal). 

L’any 1611 apareix amb doble denominació: carrer d’en Ràfol i carrer del Call 
(Arxiu Notarial 36, foli 143, Arxiu Històric Municipal). 

 

Carrer Nou 

Pàg. 51. Apartat      

Amb el nom actual ja es documenta l’any 1611 (Arxiu Notarial 16, Arxiu Històric 
Municipal). 

 

Carrer de Freixes 

Pàg. 62. Apartat      Adequació de la denominació 

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

Ampliació apartat      Després de la 1a línia 

Després de 1500, se’l va conèixer amb altres noms: carrer d’en Bonastre (1612) 
(Arxiu Notarial 17, Arxiu Històric Municipal), carrer del Guasch (1615) (Arxiu Notarial 
20, Arxiu Històric Municipal) i carrer de la Muralla (1629) (Arxiu Notarial 44, Arxiu 
Històric Municipal). 
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