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23 de gener de 2022

Per aquesta primera sortida del 
present any 2022, proposem una molt 
interessant caminada circular pel 
municipi de Sant Pere de Ribes, tot 
cercant diferents grans masos del seu 
terme municipal, cadascun d’ells amb 
la seva pròpia història.

El nostre recorregut a peu tindrà 
inici i final en el conjunt històric 
de Sota-Ribes, declarat bé cultural 
d’interès nacional. El castell de Ribes, 
documentat a l’any 990, l’església vella i 
la casa del terme, per si sols, ja paga la 
pena fer-hi una visita.

Tot admirant el Pi del Pont de la 
Palanca, declarat arbre monumental 

per la Generalitat de Catalunya, iniciarem aquest recorregut visitant 
alguns dels masos més reconeguts de Ribes, dels quals i entre d’altres 
voldríem destacar:

Can Coll, construcció aïllada com totes les altres que anirem veient, 
destaca per les seves grans dimensions, essent molt propera al nucli 
urbà i protegida com a bé cultural d’interès local. Un altre fet a destacar 
de l’edificació és una gran galeria de dos pisos d’arcades amb vint-i-cinc 
obertures d’arc de mig punt a cada pis, visibles des de ben lluny. Aquest 
edifici va ser propietat de Francesc Marcer, home enriquit a Cuba i 
patrocinador entre altres edificis, de la nova església de Sant Pere de 
Ribes.

Torre castell de Ribes

https://lamargaridoia.cat/index.html


A partir de la segona meitat del segle XIX, el retorn a la comarca de 
nombrosos emigrats que havien fet fortuna a Amèrica, van donar lloc a 
exemples notables d’arquitectura residencial, construïts de nova planta 
o bé producte d’obres de reforma i ampliació d’habitatges preexistents.

Puigmoltó i el Carç. Puigmoltó és en l’actualitat un bell nucli de població, 
d’origen medieval documentat a l’any 1078 i pertanyent en els seus inicis 
als primers senyors de Ribes. Al llarg dels segles XVI i XVII incrementà 
els seus habitants i s’obrí un carrer principal de cases orientat de nord 
a sud, el qual nosaltres recorrerem en la nostra visita. Destaca les seves 
cases ben arranjades i pintades de color blanc. Ben proper es troba la 
masia del Carç, amb una capella dedicada a Sant Jaume esmentada ja al 
segle XIV.

Xoriguera. Xoriguera o Xuriguera és una masia modernista protegida 
com a bé cultural d’interès local que atraurà de forma especial la 
nostra atenció destacant la seva gran bellesa visual i arquitectònica. 
Documentada des del segle XIII, va pertànyer a Arnau de Xoriguera, 
síndic de Ribes. Després de passar a mans de diferents propietaris, a 
principis del segle XX la va adquirir la família Soler de Vilanova i la 
Geltrú, que va construir sobre la masia antiga un casal modernista, el 
qual podrem admirar en aquesta caminada.

Mas Solers. L’edifici del palau dels Solers està protegit com a bé cultural 
d’interès local. La quadra dels Solers apareix documentada des del segle 
XVI. Se sap que van residir els monjos de l’ordre de Sant Agustí fins 
a la desamortització. L’any 1845 la finca va ser adquirida pel banquer 
Casimir Girona que va executar diverses obres de reforma. L’any1909 va 
passar a ser propietat de l’enginyer Eduard Maristany, el primer marquès 
de l’Argentera, que a més d’instal·lar unes caves, va fer construir l’any 
1918 una casa-palau. Durant la guerra civil l’edifici va ser confiscat 
com a Hospital de Sang pel Cos de Carrabiners de la II República. 
Posteriorment, va ser reformat a l’any 1979 per adaptar l’edificació com 
a casino (Gran Casino de Barcelona).

Torre del Veguer. La Torre del Veguer és una obra declarada bé cultural 
d’interès nacional. La primera constància de l’immoble data del 1318, 



Les sortides son gratuïtes i obertes a tothom, de dificultat mitjana-fàcil en les que els 
desplaçaments es faran en cotxes particulars fins l’inici de les caminades. Es prega la 
màxima precaució als participants. Cal portar esmorzar, beguda i calçat adequat per 
muntanya, així com es recomana portar pals o bastó.

Se seguiran les mesures que determini el Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya en relació a l’evolució de la pandèmia de la Covid-19.

Gràcies per la vostra col·laboració.
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Més informació:

Telèfon 93 898 10 68
https://caminades.info

quan era una antiga possessió senyorial. Al segle XV va ser fundat un 
monestir Jeroni en aquest lloc, però no va perdurar en el temps. L’any 1464 
van adquirir la finca la família Avinyó i concretament Frederic d’Avinyó 
(1601) va exercir de Veguer (representant del comte de Barcelona). Per 
tal motiu, la casa es coneixerà a partir de llavors com la Torre del Veguer. 
La major part de l’edificació actual correspon a les obres realitzades al 
segle XX d’estil eclèctic, conservant alguns elements originals de la casa 
fortificada medieval. Al segle XV els frares Jeronis van iniciar el cultiu 
de la vinya a la finca, tradició que s’ha mantingut fins a l’actualitat, 
aconseguint els seus vins diferents guardons i reconeixements.

Can Martí del Mas Roig. Can Martí del Mas Roig o simplement Can 
Martí és un edifici eclèctic protegit com a bé cultural d’interès local, 
construït durant la segona meitat del segle XIX. Segons inscripcions 
que podem veure a la casa hi consten els anys 1868 i 1870, però la masia 
té uns orígens més antics i fou habitada, primer per la família Roig i 
posteriorment pels Martí. Els Martí apareixen documentats a partir del 
1551. Entre les dues famílies donarien el nom compost a la masia a partir 
del segle XVI. L’any 1865 “l’americano” Pau Solers i Morell comprà la 
masia antiga amb els diners fets a “les Amèricas” i procedí a donar-li la 
forma i estructura actual.

Aquest és un viatge en el temps per alguns edificis singulars i destacats 
de Ribes al Garraf, però sempre des de la nostra perspectiva actual.

Bona caminada a tothom!!

http://www.santamargaridaielsmonjos.cat/
https://caminades.info

