
(2) Torre d’en Garrell, és una torre catalogada com a protegida com a bé cultural d'interès local. De planta circular 
que s'eleva formant un cos troncocònic. La coberta és plana. L'exterior presenta car-
reus irregulars de pedra i una cornisa de maó que recorre la part superior. Presenta 
espitlleres emmarcades amb maó i una porta allindada. 
L'interior té un espai únic amb un pilar de maó, centrat, que suporta la coberta. Actual-
ment hi ha unes construccions adossades a la torre. 
El 1874 l'Ajuntament de Vilanova va fer construir aquesta torre per utilitzar-la com a ele-
ment defensiu durant la Segona Guerra Carlina. L'autor del projecte va ser el brigadi-
er Manuel Salamanca, qui també s'encarregà de trobar els emplaçaments més ade-
quats per ubicar els sistemes defensius als camins d'accés de la ciutat  

(3) La Masia d'en Cabanyes és una casa-museu. Està dotada d'equipaments socio-

culturals i actualment acull també el Centre d'Interpretació del Romanticisme de Manuel 
de Cabanyes, que difon el llegat dels Cabanyes, alhora que promou el coneixement del 
moviment Romàntic.  
L'origen històric de Can Cabanyes cal cercar-lo en el matrimoni de Llorenç de Caba-
nyes i Bret, d'Argentona, amb Margarida Fuster, pubilla de Josep Fuster del Cantó dels 
afores de Vilanova, l'any 1755. Josep Fuster i Llorenç de Cabanyes, que era propietari 
de terres, fundaren una empresa que es dedicava al comerç exterior de vi i aiguardent i 
que actuava amb la denominació Fuster & Cabanyes. El 1790 l'hereu Cabanyes i Fuster (comerciant i pare del poe-
ta Manel de Cabanyes) comprà la finca de can Parellada a Josep de Llupià, marquès de Llupià. Vuit anys més tard, 
a l'indret on hi havia el vell casal, que fou enderrocat, hom construí la nova casa de gust italià de criteris estètics 
del neoclassicisme, que ha arribat als nostres dies.  

(4) Torre del Veguer. En 1464, va adquirir la finca Gaspar d'Avinyó, família que ostentarà 
la propietat de la casa durant diversos segles. Un dels Avinyó, concretament Frederic d'A-
vinyó (1601), va exercir l'ofici de Veguer (representant del comte de Barcelona) 
al Penedès. Per tal motiu, la casa es coneixerà a partir de llavors com la Torre del Ve-
guer. Posteriorment, Jerònima d'Avinyó es va casar amb Lluís de Vilafranca, que-
dant la Torre en mans dels Vilafranca fins a mitjan segle XIX, quan la va adquirir la família 
Desmassieres i Fernández de Santillana. 
En 1883, adquireix la finca Josep Ferrer i Vidal, sent els seus descendents els actuals pro-
pietaris de la finca. Josep Ferrer i Vidal va realitzar-hi importants reformes, atorgant-li l'as-
pecte de fortificació que posseeix la casa en l'actualitat: va fer aixecar la torre de planta quadrada, merlones, mata-
canes i torres amb espitlleres en els angles seguint l'estil del neoclàssic. En 1896 es va inaugurar una capella dedi-
cada a Maria Auxiliadora, d'estil neogòtic.[3]

 

A Josep Ferrer i Vidal li va succeir el seu fill Joan Ferrer-Vidal i Soler, Senador i diputat de les Corts, qui va afegir un 
petit teatre en 1895; a aquest, li va succeir el seu fill Agustí Ferrer-Vidal i Goytisolo; a aquest, la seva filla Elena Fer-
rer-Vidal Llorens; i finalment, el fill d'aquesta, Joaquim Gay de Montellà i Ferrer-Vidal, propietari en l'actualitat. 

(5) L'edifici de Can Martí, conegut amb el nom de "El Mas Roig", va ser construït durant la segona meitat del segle 
XIX, segons les inscripcions que hi figuren a la porta de la tanca lateral (1868), i al coronament de la façana princi-
pal (1870). La masia té uns origen més antics i fou habitada, primer per la família Roig i 
posteriorment pels Martí. Els primers estaven emparentats amb els Roig de la masia 
de la Serra. Els Martí apareixen documentats a partir del 1551. Entre les dues famílies 
donarien el nom compost a la masia a partir del segle XVI. El 1865 l'americano Pau So-
ler i Morell comprà la masia antiga, amb els diners fets a les Amèriques i procedí a do-
nar-li la forma i estructura actual. Aleshores fou coneguda com a Can Girabals per ser 
Soler descendent dels Girabals, a Canyelles. 
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      Vilanova i La Geltrú—Puigmoltó—Sant Pere de Ribes 

(1) Vilanova i la Geltrú. És el resultat de l'agregació del nucli de la Geltrú al terme de Vilanova de Cubelles, que 
antigament formava part del terme de Cubelles. Avui dia és impossible distingir els dos 
nuclis, a causa del gran creixement demogràfic. Limita amb Cubelles, Castellet i la Gor-
nal, Canyelles i Sant Pere de Ribes.  
Segons la llegenda, Vilanova de Cubelles va ser fundada com a resposta als mals usos 
que duia a terme el senyor feudal, des de la seva residència a la Geltrú (dret de cuixa). 
Això va provocar que molts geltrunencs marxessin vora el mar, a territori de Cubelles, i 
fundessin Vilanova de Cubelles. Anys després, el rei Jaume I li va concedir la Carta-

Pobla (1274). 
A mitjans del segle XVIII, quan el rei Carles III va permetre que Vilanova de Cubelles obrís 
comerç amb les Amèriques, la ciutat va viure una efervescència econòmica molt important, un progrés que no es li-
mita a una acumulació de riqueses, sinó que reporta una inversió en cultura. 
Aleshores a Vilanova de Cubelles es funden les primeres societats recreatives, llocs de trobada i d'esbarjo. D'aques-
ta manera, a principis del segle XIX, apareixen els jardins del Tívoli i d'altres. Vilanova va ser anomenada l'Havana 
Xica, per la frondositat dels jardins de reunió i per l'ambient que el contacte amb l'illa de Cuba li anava donant. 



(6) Finca Más Solers. L'antiga quadra de Solers està documentada des de 1281, tot i que s'han 
trobat restes d'època ibèrica. Posteriorment hi hagué una residència de monjos agustins. A mit-
jan segle XIX va ser adquirit per Casimir Girona, que va reformar l'edifici el 1888. El 1909 va 
passar a mans d'Eduard Maristany, marquès de l'Argentera, que el 1918 va fer construir les 
caves i el palau, dins un estil noucentiste classicista vigent a Catalunya en aquella època. El 
conjunt s'estructura amb un gran cos central i dos laterals, al voltant d'un gran pati enjardinat. 
El cos central constitueix un palauet senyorial, amb elements clàssics i esgrafiats a la façana.
  

Eduard Maristany, el propietari, era enginyer de camins i director de l'empresa ferroviària MZA. L'arquitecte, Enric 
Sagnier, és una de les figures senyeres de l'arquitectura catalana a les primeres dècades del segle XX.  

(9) Puigmoltó, nucli  d'origen medieval. Es troba documentat l'any 1286 quan trobem un 
tal Pere del Carç. L'any 1333 obtingué la carta de poblament de mans del rei Alfons el Be-
nigne. Les primeres cases s'orientaren, sense cap mena d'ordre, cap a mar. Al llarg dels 
segles XVI i XVII, fruit del creixement de la població, s'obrí un carrer principal de cases ori-
entat de nord a sud. En destaca, a l'altre costat de la carretera BV-2113, la masia del Carç, 
amb una capella dedicada a Sant Jaume, esmentada ja al segle XIV. 

(7) Masia “Clos de la Plana”,"Can Xuriguera", magnífic casal modernista construït el 1913 
sobre la base d'una antiga masia documentada des del segle XIII, quan Arnau Xoriguera 
era síndic de Sant Pere de Ribes. 
Als segles XVI i XVII va pertànyer a la família "Puig de Xoriguera" i posteriorment a 
"Mironet". L'edifici, de reminiscències castelares, té una estructura asimètrica amb diver-
sos cossos entre els quals sobresurt la torre-mirador, amb vistes als 4 vents i coronada 

per un pinacle piramidal de ceràmica vidriada, material que també s'utilitza com a element decoratiu tant a les cober-
tes i façanes com a la reixa exterior. Les finestres estan emmarcades amb maó vist, amb el perfil superior escalonat. 
Davant de la porta hi ha un porxo sostingut per columnes helicoïdals de maó vist.  

(8) Masia els Cocons, avui casa rural, documentada el 1700. Al seu celler s’hi 
conserven dues premses de vi amb finalitat ornamental, ja que no es fan servir, 
però són un record d’aquelles èpoques, (abans de la fil·loxera), en que bona part 
del poble vivia de la vinya. Un cocó és un clotet que es forma sobre les pedres i 
on s’hi diposita l’aigua de la pluja o bé quan hi puja el mar, produït per erosió de 
la pedra calcària. Probablement el nom de la masia prové d’un topònim, doncs, 

on hi hauria unes pedres llises amb cocons, pels voltants de la seva ubicació.  

(10) Sant Pere de Ribes, sovint anomenat simplement Ribes, és un municipi de la comarca del Garraf. Té una ex-
tensió de 40,71 km². Limita al nord amb els termes de Canyelles i d'Olivella; a l'est, també amb el d'Olivella; al sud, 
amb el de Sitges i la petita franja de la Mediterrània; i a l'oest, amb el municipi de Vilanova i la Geltrú. Dels 26 km 
de costa que té la comarca, una petita part de 658 m corresponen a Sant Pere de Ribes.  
L'esment més antic sobre el topò-
nim Ribes, es documenta en la 
carta de franqueses i poblament 
d'aquest terme, datada el 6 de 
maig de l'any 990. En aquesta 
carta, signada pel bisbe Vives, es 
diu literalment: ...castrum nuncu-
patum Bello loco qui vocitantur 
Ribas..., que 
en català és ...castell anomenat 
Bell-lloc que té també el nom de 
Ribes... 

El gran creixement demogràfic de 
Sant Pere de Ribes es donà a 
partir dels anys 50 per la immi-
gració de l'època, i la conseqüèn-
cia més immediata fou l'aparició 
del nucli de Les Roquetes. En 
aquells moments també es va 
donar una important arribada de 
murcians a Ribes. L'any 1978 els 
habitants de Les Roquetes repre-
sentaven més de la meitat del 
total de la població del municipi.  


