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Primeres Jornades de reflexió sobre la importància de la 
preservació de la Vilanova i la Geltrú del segle XIX, com a element 

revitalitzador de la ciutat del segle XXI 

 

El  llegat històric d’una ciutat constitueix un valor per a tota la comunitat i esdevé una peça fonamental per a 
la memòria col∙lectiva.  La història ha fet que Vilanova i la Geltrú compti amb un patrimoni cultural extens, 
ric i valuós.  Una bona part d’aquest patrimoni el podem trobar en el segle XIX, una època d’esplendor per a 
la  vila,  que  va  comportar  importants  canvis  de  planejament  urbanístic  i  ens  ha  deixat  un  patrimoni 
residencial excepcional. Aquest valor patrimonial el podem trobar, també, en el seu centre històric: Vilanova 
Vella,  La Geltrú,  Eixample Central, Rambla Principal, Cap de Creu... Aquests  conjunts urbans, per  la  seva 
tipologia i extensió constitueixen, en sí mateixos, un factor de singularitat i identitat de la vila. 

Darrerament s’han fet diverses accions per posar en valor el patrimoni local.  La important inversió pública 
que s’ha produït en  la reurbanització de carrers  i conseqüentment amb  la pacificació del trànsit, ha obert 
noves perspectives. Tot  i així,    la magnitud   d’aquest patrimoni   obliga a obrir espais de debat  i planteja 
l’important repte de la seva conservació i divulgació, per tal de donar a conèixer el seu potencial pel futur de 
la ciutat. 

Mantenir el llegat dels avantpassats, fins avui,  s’ha entès com una càrrega i una despesa. Però cada cop hi 
ha més bons exemples de ciutats que, apostant decididament a  favor de  la conservació  i  la gestió del seu 
patrimoni,  mitjançant  la  implicació  pública  i  privada,  obren  noves  oportunitats  al  desenvolupament 
sostenible, qualitatiu, econòmic i social dels seus municipis. 

Mitjançant  un  cicle  de  sis  conferències  gratuïtes,  realitzades  per  historiadors  i  arquitectes  de  renom, 
complementades amb  itineraris urbans,  i una taula rodona  final de caire participatiu,   posant èmfasi en el 
centre  històric  de  la  ciutat,  l’Associació  d’Amics  d’Unesco  Garraf  vol  contribuir  al  reconeixement  del 
patrimoni de  la Vilanova  i  la Geltrú del  segle XIX,  ,  amb  la  finalitat de divulgar el  seu potencial  i  recollir 
propostes per a la seva preservació. 

 

 
 
 
 
 



  2 

Dimecres 17 de novembre 2010 
19h  

Presentació  de  les  Jornades  de  reflexió  sobre  el  Patrimoni  de 
Vilanova i la Geltrú 
A  càrrec  de  Mercè  Herrero,  Secretaria  de  l’Associació  Unesco  Garraf  i  Marta  Domènech,  presidenta 
Associació Unesco Garraf 
Lloc: Sala de reunions de l’Espai d’Entitats, c/ Sant Pau, 13. Vilanova i la Geltrú. 
 
 
 
 
Diumenge 21 de novembre de 2010 
11 a 14h 

Josep Salvany i Juncosa: El constructor de la Vilanova vuitcentista 
La  ponència  vol  donar  una  visió  biogràfica  i  professional  del mestre  d’obres  geltrunenc  Josep  Salvany  i 
Juncosa,  qui  s’ha  de  considerar  el  constructor  de  la  Vilanova  del  XVIII  degut  a  la  seva  intervenció  en 
l’eixample Gumà i en els anteriors. 
Activitat:  Conferència  i  itinerari  per  les  obres  més  representatives  (Casa  Melcior  Masó,  Casa  Manuel 
Olivella...)  
Ponent: Manel Claver, historiador. 
Lloc: Sala d’actes de la Escola Politècnica Superior de Vilanova i la Geltrú ( EPSEVG) UPC  
Av. Víctor Balaguer, 1. Vilanova i la Geltrú. 

 
 
 
Diumenge 12 de desembre 2010 
11 a 14h 

El llegat dels Indians 
La ponència recollirà  les contribucions més emblemàtiques dels indians en la configuració urbanística de la 
ciutat al llarg del segle XIX. 
Activitat: Conferència i visita a la Plaça de la Vila i Rambla Principal 
Ponent: Pere Marsé, arquitecte. 
Lloc: Sala d’actes de la Escola Politècnica Superior de Vilanova i la Geltrú ( EPSEVG) UPC  
Av. Víctor Balaguer, 1. Vilanova i la Geltrú. 
 
 
 
 
Diumenge 23 de gener 2011 
11 a 14h 

El  valor dels  interiors de  l'arquitectura de mitjans del  segle XIX: 
contextualització  del  patrimoni  de  l'arquitectura  privada  a 
Vilanova i la Geltrú  
 
Vilanova i la Geltrú acull un patrimoni decimonònic residencial excepcional. Les cases que bastiren, a mitjans 
del  segle  XIX,  empresaris  i  comerciants  enriquits  conformen  un  conjunt  arquitectònic  homogeni  que 
testimonia els moments de bonança econòmica de la ciutat. 
Activitat: Conferència i visita a Can Jenaro Ferrer 
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Ponent: Maria Isabel Rosselló, professora de Teoria i Història de l'Arquitectura a Catalunya, Departament de 
Composició Arquitectònica de l’EPSEB‐UPC. 
Lloc: Biblioteca Museu Víctor Balaguer, Av. Víctor Balaguer  s/n. Vilanova i la Geltrú. 
 
 
 
 
Diumenge 20 de febrer 2011 
11 a 14h 

Usos socials del Nucli Antic.  Illa Patrimonial: Can Papiol, La Sala, 
Casa Mir i Josepets  
La protecció del patrimoni històric urbà  s’ha de  contemplar  com un  fet  global  conservant  tot  el  conjunt 
artístic per donar identitat a la ciutat. F. Carnicer. 
La  rehabilitació  i  el manteniment  de  l’arquitectura,  com  a  factor  de  desenvolupament  sostenible.  Visió 
global de les intervencions fetes a un conjunt catalogat. Ll. Arranz. 
Activitat: Conferència i itinerari per la illa patrimonial (Casa Mir, Josepets, La Sala, Can Papiol...) 
Ponents: Lluïsa Arranz, Graduada Superior en Disseny d’Interiors i en procés de realització del Projecte Final 
de Grau d’Enginyeria de l’Edificació) i Francesc Carnicer, historiador. 
Lloc: Biblioteca Museu Víctor Balaguer, Av. Víctor Balaguer  s/n. Vilanova i la Geltrú. 
 
 
 
 
Diumenge 20 de març 2011 
11 a 14h 

De l’Inventari a la revisió del Pla Especial i Catàleg: instruments de 
protecció del patrimoni, dels bens arquitectònics i bens naturals i 
paisatgístics 
L’Inventari i la revisió del Pla Especial de Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental de Vilanova i la Geltrú 
vol ser una eina eficaç per a la salvaguarda del patrimoni urbà i natural, recollint la preocupació creixent de 
la ciutadania vers al llegat històric i mediambiental. 
Activitat: Conferència i itinerari. 
Ponents: Josep Maria Pujol, arquitecte i Jaume Marsé, biòleg. 
Lloc: Sala d’actes de la Escola Politècnica Superior de Vilanova i la Geltrú ( EPSEVG) UPC  
Av. Víctor Balaguer, 1. Vilanova i la Geltrú. 
 
 
 
 
17 d’abril 2011 
11 a 13h 

Exemples de polítiques de conservació de conjunts històrics 
El  manteniment  del  paisatge  urbà  del  conjunt  històric  de  Cadaqués  com  a  forma  de  preservar, 
sistemàticament, tots els valors del seu patrimoni,  incloent  l’arquitectura  identificadora que   s’ha bastit al 
llarg dels diversos estils i èpoques. 
Activitat: Conferència. 
Ponent: Antoni Vilanova, arquitecte. 
Lloc: Sala d’actes de la Escola Politècnica Superior de Vilanova i la Geltrú ( EPSEVG) UPC  
Av. Víctor Balaguer, 1. Vilanova i la Geltrú. 
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8 de maig 2011 
11 a 14h 

Intervencions en el Patrimoni de Vilanova i la Geltrú: D’on venim, 
on som i on anem? 
Activitat: Taula rodona 
Moderador: Salvador Garcia, vicepresident Associació Unesco Garraf  
Ponents:  Xavier  Oller  i  Bondia,  regidor  de  Projectes  urbanístics,  Paisatge  i  Habitatge,  representació  de 
l’Organisme  Autònom  de  Patrimoni  Víctor  Balaguer,  Antoni  Vilanova,  Josep Maria  Pujol  i  Pere Marsé, 
arquitectes. 
Lloc: Biblioteca Museu Víctor Balaguer, Av. Víctor Balaguer  s/n. Vilanova i la Geltrú. 
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