
Quan vam iniciar l'actual TRAVES-
SADA VILANOVA-CANIGO amb la la. etapa
des de Vilanova a Sitges (el 20 de se-
tembre passat), ens van. endinsar en
terrenys de l'antiga Quadra de Miral-
peix que segles enrere pertanyia al
terme del castell de Ribes i que des-
prés va passar al municipi de Sitges
amb totes les seves terres i masies,
entre aquestes el conegut Mas Pasqualí
i Can Girona del Camí.

El "camí ral" de Vilanova a Sit-
ges procedia de Vilanoveta i feia cap
al coll de les Forques on s'entrava
dins el terme de l'antic castell i qua
dra de Miralpeix, per passar seguida=
ment pel costat de l'esmentat Mas Pas-
qualí, continuar fins al pla de l'Agut
zilet i baixar fortament pel fondo del
Bercoc (que els sitgetans coneixen per
"pujada de Sant Agustí", de quan feien
el trajecte a 1 'inversa) , i pel cantó
de tramuntana del castell de Miralpeix
s'arribava a Can Girona, que per la
seva situaci6 portava l'afegit6 "del
Camí" , lloc on hi havia la crullla a
Sitges i a Miralpeix. Després, passada
la riera de Ribes ja s'entrava en el
terme municipal de Sitges.

Els conreus i boscos de Can Giro-
na eren molt extensos i ocupaven tota
la Plana d'en Girona, sota i pel cos-
tat de l'antic camI que pujava al cas-
tell i casa de Miralpeix, aba~tant te-
ta la part de migdia de la masia fins
al marge dret de la riera,inclosa l'ac
tual instaHaci6 del camping El Garro=
fer. .

La gran casa de Can Girona és co-
neguda des del segle XV i portava el
nom de mas Roig, on l'any 1417 hi vi-
via Pere Roig, fill de Guillem Roig.1)
Després fou anomenada mas Sala (" •• an-
tiqU~rU~ voccátum Roig et postea Sa-
la") i el 1~15 3)'a habitada per mado-
na Sala, v1dua .En el segle XVII ja
portava el: nom de Girona i pertanyia
a . la família actual~ognom Gir~~a
es coneix a Sitges des del S. XVI .
on Benet Girona era batlle el 15865'
Aquest Benet se'l considerava "menor"
en el fogatge de 1553, ja que consta
un altre "cap de família" que també
es deia Benet, pero "major",segurament
pare del primer. En el mateix capbreu
s'hi troba un "Bertomeu Gerona"; desco
neixem si qualque d'aquests "Gerona"~
siguin els Benet o el Bertomeu foren
famIlia dels posseldors de can Girona
del Camí. El cas és que l'any 1611 l'a
~? de la masia es deia Antoni Giron;

i el 1680 Ramon Girona, coneguts
pels Girona de Miralpeix per a distin-
gir-los dels que vivien a Sitges. Pero
de Ramon Girona "del terme de Miral-
peix7) ja en t8~im notícies des del
1622 ,del 1637 ,del 9?59 (on s'es-
pecifica que era "pages" i del 1663,
quan un document explica\ que "R8lf8~'
pages de Miralpeix" tenia deutes
Possiblement no es deu tractar d'un
mate ix personatge, sin6 d'un pare i
filL

r~entre, a Si tges apareix documen-
tat un Bartomeu Girona l'any 1673, pro
bablement descendent de l'esmentat e~
el fogatge de 1553.

A les terres de Can Girona s'havi
en unit les deIs masos Vidal de la Co=
ma i Vidal de les Cases,abans de 1611,
de1~~an encara era conegut per mas Sa-
la • No tenim les situacions exactes
d'aquests antics masos del S. XV dins
les actuals propietats, pero sembla
que l'un estava al NE del caste11 de
Miralpeix i l'altre entre la riera i
el castell.

El fi11 de Ramon Girona es deia
Pau. El 1699 era batlle de !~}Quadra
de Miralpeix i vivia a Sitges •

Quan acabava la guerra de 1714,
un Pere Girona de Sitges fou fet preso
ner. No en tenim altra noticia. -

Josep Girona, pages de la Quadra
de Miralpeix, "~ i parroquia de
Ribes", l'any 1750 fou testimoni del
seu parent Ignasi Girona, vidu de Ma-
ria Urpí,(en primeres núpcies Alborna)
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i ~3)qui tenia una nena dita Maria Ro-
sa Ignasi, que també era pages,
posseia una terra en el carrer del
Forn o Muralla de la Geltrú i la va
vendí~) al mariner Joan Roig '1' any
1759 •

Del 1758 és la data d'un memorial
fet per Antonia Girona de la Quadra
de Miralpeix demanant al Veguer vila-
franquí unes muli~) confiscades pels
regidors de Sitges • Segons el Cadas'
tre de 1772, la vídua Antonia era mes:
tressa i tenia un fill, Josep Girona
i Altet, també pages, el qual era aju-
dat pels mosso~ Cristofol Ferret i Sal
vador Vidal16 en les feines de més
de 67 jornals de terra de la partida
de Miralpeix17).

El fill de Josep Girona i Maria
Amell fou Ramon Girona "del Camí de
la Quadra de Miralpeix", que casa el
1829 amb Madrona Raventós, filla de
Josep Raventós de la Roca, masia avui
coneguda per Can Suriol d'Olivella18i•

ln els testaments de Ramon Girona
i Amell (datats el 1832 i 1845), enca-
ra hi ha constAncia d'ésser "vehí de
la quadra de Miropeix o Miralpeix, ter
~ i parroquia de S. Pere de Ribes tI,

casat amb Madrona, germana de Pau Ra-
ventós d'01ivella19~ pare de Ramon Gi-
rona i Raventós • En els mateixos
documents s'escapa que "can Girona del
Camí" era del terme de Sitges, i de
fet la unió fiscal definitiva de Miral
peix es va aconseguir després de la
Guerra de Successió'28~an el cadastre
es feu conjuntament • Les disputes
jurisdiccionals es van acabar en el
segle XIX i la parroquia fou traspas-
sada de Ribes a Sitges l'any 1917.

Can Girona va patir l'assalt de
set bandits el 1868, pero l'atac fou
repeHi t per un fort contingent de mos
sos d'Esquadra, resultant tres bandit~
morts, exposant llurs cadavers davant
la c~sa de la Vila de la nostra ciu-
tat21i•

Can Girona, l'any 1880,.era pro-
pietat de Josep Girona i l~asso. En el
caseriu hi vivien set persones amb el
masover Pau Arnabat i Canal s , mentre
a la masia de Les Coves eren cinc, a
Can Pere Pau també set, a Miralpeix
deu i al Mas Pasqualí deu més, tQtali!
zant 39 hab. a l'antiga quadra22i•

A les primeries del segle XX el
botanic Freixas encara feia esment de
la masia amb els següents termes: "can
Girona de la carretera de Vilanova"
i també parlava del "Cam¡:¡ de can Giro-
na" situat a la "Plana,,?3)

Els actuals propietaris de Can
Girona portfn molta anys fent millores
i reconstruccions a la caseria. Aixo
vol dir que tindrem masia i estadants
per molts anys'i p~r tant,.no tindra
de moment el trist destí de la veYna
casa-q~adra de "Miralpeix, que no és
més que un munt de runes.
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