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Etimologia
A Vallfogona de Riucorb hi havia el molí de Solicrup, documentat l’any 1178 (Molins fariners, GALO 1992,
Arxiu).
Altres Solicrup eren a l’Hospitalet i Subirats.
A Tortosa el tossal de “Soly cru” (segle XVI, Onomàstica XL, 52) (Santuari de la M. D. De Solicrú, GAVÍN 1,
68).
A Súria hi ha un “solipota o celipota”. Pota és una herba (Onomàstica núm. 92, març 2003, 163).
Salacrú – Salicrú, d’agupir (DECat I). Els llops s’ajupen CRUP = ajupir.
Qüestions de toponímia: Solicrup (Gran Penedès núm. 10, 1988).
Salicrup: ONOMASTICON III, 247; VII, 16/17.

Dades del cognom Solicrup: Josefina Mutgé i Vives, “Pergamins del monestir benedictí de Sant Pau del
Camp de Barcelona, de l’Arxiu de la Corona d’Aragó (segles XII – XIV). Consell Superior d’Investigacions
Científiques. Institució Milà i Fontanals. Departament d’Estudis Medievals. Barcelona, 2002. (dipositat a
l’I.E.P.)
Solicrup
És el centre d’una antiga quadra situada dalt d’un turó a llevant de la ciutat, limitant amb el terme de Ribes,
a migdia de les Roquetes. El conjunt consta de masia i torre de defensa, la primera de planta rectangular i
encarada al sud i la segona, espitllerada, de planta quadrada i de tres pisos, coronada de merlets i
matacans, on s’accedia per mitjà d’una escala situada a l’alçada de la primera planta.
Al turó de Solicrup s’hi van fer troballes arqueològiques, entre les quals cal citar un sepulcre de fossa, restes
d’un gran dolium i diversa ceràmica iberoromana, ço que demostra un antic nucli habitat.
La primera notícia del lloc és de l’any 1228 en una afrontació que menciona el camí de “Solicrupo ad
Miralpeix”. La cita del “mas de Salicrup” és del 1281 i de la “quadra de Salacrup” del 1358, aleshores de la
senyora Violant, vídua de Ramon Marquet. En plena crisi demogràfica, la quadra de Bernat Marquet només
tenia cinc focs (1381). A principis del 1400 a Solicrup hi vivia la família Company i més tard els Miró. Cap al
1500 hi trobem els Torrents de Solicrup, vinculats a la masia dels Torrents. En el cens de l’any 1553 hi
figura Francesc Puig, però també hi vivien Montserrat Torrents de Solicrup i Francesc Miró del mas de
Solicrup.
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El 1644 la quadra fou adquirida per l’Ordre de la Mare de Déu de la Mercè. Els frares mercedaris van
restaurar i fortificar la masia. També hi van construir un oratori, avui existent.
Després de la desamortització de l’any 1835, el 1849 Joan Samà Martí va comprar la finca, que va convertir
en una gran explotació vinícola. El 1892, Solicrup va passar al “Sans de Gornal”, que hi va fer obres de
restauració. Acabada la Guerra Civil, la finca fou possessió de Bertran i Musitu, els descendents del qual
són els actuals propietaris.
El nom de Solicrup és per avui d’etimologia incerta i a més no és únic. En el reculat any 1100 ja es té
esment d’un mas de Solicrup a Vallfogona de Riucorb. Per acabar-ho de reblar, el 1833 es documenta una
quadra de Fontanals, antigament dita de Solicrup, en aquest cas a Subirats (Masies del Garraf 2, 2000).

Per ara desconeixem el significat del topònim Solicrup, el qual es troba, també, a l’Hospitalet de Llobregat,
Vallfogona de Riucorb i Subirats. El nom de Solicrup es documenta per primera vegada quan s’esmenta el
camí que anava de “Solicrup ad Miralpeix”, l’any 1228, circumstància que demostra una existència anterior.
Del “mas de Salicrup” se’n té notícia l’any 1281, i del 1358 és la datació de la “quadre de Salacrup”,
propietat, aleshores, de la senyora vídua de Ramon Marquet, conseller barceloní. En el fogatge de 1381 la
“quadra Salicrup” tenia cinc cases senyorejades per Bernat Marquet, pertanyents al terme del castell de la
Geltrú. A partir de l’any 1400, totes les referències de la quadra i del mas gairebé sempre són grafiades
Solicrup, però també per “Solicruch”, “Solicrú”, “Sol y Cru” i “Sol y Crup”. La quadra i el mas de Solicrup
havien format part de l’antic terme del castell de la Geltrú i de la parròquia de Santa Maria, amb una
demarcació que, fins fa poc, arribava a Vilanoveta. Els límits de la quadra anaven de les Roquetes als Colls
i dels torrents de la Piera i de la Terrosa fins a la serra dels Paranys de les Mesquites, carena on
començava la circumscripció de la quadra de Miralpeix, abans del terme ribetà i després del de Sitges. La
finca es troba dividida actualment entre el nostre municipi i el de Sant Pere de Ribes. Símbol de la jurisdicció
de la quadra és la torre de defensa, que juntament amb el mas, fins fa poc restava closa dintre de la llarga
tanca que envoltava l’aturonada propietat, hisenda molt coneguda fa unes dècades per incloure una granja
agrícola de certa importància. A Solicrup s’havien fet troballes arqueològiques neolítiques i de ceràmica
iberoromana i, fa poc, en obrir els nous carrers, s’han tornat a trobar restes romanes que obligaren a canviar
el disseny de la urbanització. Les troballes podrien formar part d’una vil·la romana del període entre el canvi
d’era i principis del segle II després de Crist.
Al mas, a partir del 1553 hi residiren els Puig, masovers vinculats a l’heretat fins al segle XIX. Des del 1635,
es comencen a documentar els Soler, que foren masovers fins a darreries del segle XIX.
L’any 1588, la quadra fou comprada per Antoni Llopart, que l’arrendà als Torrents, considerats senyors de
Solicrup en diverses ocasions, fins que la finca, vers el 1664, passà a l’Orde de la Mare de Déu de la Mercè.
Els mercedaris reconstruïren la casa per a habitar-la prop de dos segles. La platja dels Frares és un nom
que recorda el lloc on anaven a banyar-se els mercedaris. Precisament, un dels nous vials de Solicrup porta
el nom de “carrer dels Frares”. Exclaustrats els monjos, l’any 1835, les seves propietats foren posades a
subhasta pública i adquirides per Joan Samà i Martí (1849). Els hereus d’aquest van vendre la hisenda,
juntament amb els Colls, a Joan Soler Suau (1892), que restaurà l’edifici (1899). Finalment, l’any 1939,
Solicrup passà a la família Bertran i Musitu. Darrerament, la propietat va ser dividida en dues parts i s’ha
urbanitzat, passant, la masia, a ser un equipament municipal (“Els carrers de Vilanova i la Geltrú”, núm. 7,
43).

Cartografia
Platja de Solicrup, és la platja dels Colls, sota el xalet de la Sal (Mp. Fondeaderos 1883). Ara en diuen Cala
Begoña (DIARI 12-4-2002).
“Camino a Salicru”, sota de les sínies del Diabló (Plànol numerat llarg de darreries del segle XIX).
Masia de Sol y Crú, Pont de Sol y Crú (Plànol Cadastre 1914, 1:2000, polígon 12 i 13).
Mp. Diputació 1:25000: Cº de Sol y Cruz.
Mapa Toponímic 1: 5000 i 1: 10000, 1967: Camino de Solicrup
Solicrup, mas i barriada de les Roquetes. Platja de Solicrup (Mp. Vilanova - Canigó 1987).
Solicrup (Ortofotomapa 86, 447-10-6, Les Roquetes).
Granja Solicrup (Mp. Vilanova 1:5000, 1988, full 6).
Solicrup, fora de lloc, als Colls (Mp. GARRAF-17, 1993).
Cala Solicrup (X. GARCIA, “La vida marinera”, 119).
Torrent de Solicrup, és el que baixa de Solicrup fins al torrent de la Piera (V. y G. núm. 1169, juny 1969).
Antigament torrent de l’Oliveta.

1228. El bisbe concedeix a Bernat de Vila-rodona i a Joan Juny, una propietat situada en el terme de Ribes
anomenada Plana i Burga, de Ramon Maiol. Afrontació N: “in via quam itur de Solicrupo ad
Miralpeix (MENSA EPISCOPAL, núm. 80).

3
1251. 11-3. Ramon, prior del monestir de Sant Joan del Camp, cedeix en emfiteusi a Borraç Font, a
perpetuïtat, un hort situat al raval de Barcelona, davant mateix del monestir. Entre els monjos signa
Berengarii de Solicrupo (Pergamí Sant Pau del Camp, núm. 21).
1262. 12-6. Elisenda, filla del difunt Bernat Messeguer i casada amb Bernat Febrer, ven a Bernat Segarra
un hort proper a Sant Pau del Camp. Subscriu el document fra Berengarius de Solicrup, electus
Sancti Pauli (Pergamí Sant Pau del Camp, núm. 29).
21-8. Berenguer Riu, en substitució del prior electe Berengarii de Solicrup, el qual es trobava absent,
cedeix en emfiteusi a Guillem de Sant Celoni, una terra prop del cenobi. Subscriu fra Berenguer de
Riu, tenens locum fratis Berengarii de Solicrup, electi monasterii Sancti Pauli de Campo, nunc
absentis (Pergamí Sant Pau del Camp, núm. 30).
1278. 5-5. Berenguer, prior de Sant Pau del Camp, i el seu convent lloen i confirmen a Bonanat d’Arenes,
l’establiment emfitèutic d’una terra que havien tingut pel monestir, a Sant Andreu de Palomar.
Subscriu fra Berengarius, prior Sancti Pauli. Acaben les signatures dels monjos i a continuació es
llegeix:. Ego frater B. de Solicrupo (Pergamí Sant Pau del Camp, núm. 41).
NOTA: a la pàg. 77 diu Ramon de Solicrup.
1281. Masos de Cortils Vell del terme del castell de Ribes i Salicrup, parròquia de La Geltrú (CARRERAS
CANDI, C. B. 532, núm. 1382; Imatges, 165).
1285. Ramon de Solicrup testimoni a Barcelona (BATLLE, “Quaderns d’estudis medievals” núm. 5, 317).
1293. Esment de “fratis Berengarii de Solicrup” prior del monestir de Sant Pau del Camp (VINCKE,
“Documenta Selecta”, núm. 64; Imatges, 165).
1297. 18-1. Berenguer Riu, prior de Sant Pau del Camp, lloa i confirma a Berenguera, muller de Bernat
Farner i filla de Pere Cardell, el domini útil de predis que Berenguera ja tenia cedits pel monestir.
Cases a la vila o quadra de Cantallops (Avinyonet) i terra a Santa Margarida de Cantallops, aquesta
limitant amb el camí i l’alou de Sant Sebastià dels Gorgs. Mesura de Cantallops. Entre els testimonis
hi ha Arnaldus de Solicrupo (Pergamí Sant Pau del Camp, núm. 54).
15-3. Arnaldus de Cortilio, Berengarius, Bernardus, Bertrandus i Sancia, germans fills del difunt
Bernardi de Cortilio, reconeixen a fra Berenguer, prior de Sant Pau del Camp, un cens anual que
havia fet Bernat de Cortilio per una part, amb Berenguera, muller de Berenguer de Solicrup per
part altra, que féu el difunt Arnau de Solicrup (casat amb Sança) pel mas de Raimondi d’Òdena, en
territori de Vilafranca. Signa: Arsenda, muller del difunt Bernat. Testimoni: altre Arnaldus de
Solicrupo (segurament fill de Sança).
Notari: Romei de Solerio, pro Petro de Carrencano, rector ecclesie de Cubellis, en quines mans va
posar Sança de Cortilio i la seva mare Arsenda, la concessió el 8 de les calendes de juny del 1297
(Pergamí Sant Pau del Camp núm. 56).
NOTA: Del fill Bernat potser en tenim notícia l’any 1325. I de Berenguer l’any 1326 i el 1359.
1298. 13-12. Permuta de béns entre fra Berenguer Riu amb Arnau Alemany i Guillem Eimeric, clergues i
marmessors del testament de Maria de Bossonés, en nom de l’hereu d’aquesta, fra Bernat Albert, de
l’Orde de Predicadors. Entre els testimonis, en la quarta columna signa Petrus de Solicrupo
(Pergamí Sant Pau del Camp, núm. 57).
1307. 1335. Abadessa de Valldonzella, Maria de Solicrup (GEC 15, 230).
1325. El cognom Salicrup a Vilafranca (MASSANELL, Miscel·lània 1990, 245).
1358. J. M. PONS GURI “Un fogatjament desconegut”, 131, 1964:
“Domina Violant uxor quondam Raimundi Marqueti civis Barchinone pro XXIX focis quos habet in
loco de la quadra de Canyelles et de Salacrup”.
NOTA: Aquest senyor difunt era conseller de Barcelona (GEC 9, 626):
Ramon Marquet i Bosquets, senyor de Canyelles i Salicrup, fill de Bernat, casà amb Blanca
Desguànegs, de Calafell. I el fill, Ramon Marquet, senyor de Calafell i Salicrup (i Canyelles).
1368. Esment del “mas Solicrup” (GARÍ, 153).
1378. 1381. “Quadra de Salicrup del terme del Castell de Sa Guialtrun, qui és den Bernat Merquet
ciutadà de Barchelona, 5 fochs” (BOFARULL, “Col. de Doc. Inéditos del Archivo de la Corona de
Aragón”, XII, 27; Esther REDONDO GARCÍA, 2002).
NOTA: Algun d’aquesta masos podia ser fora del perímetre, per exemple la masia d’en Torrents.
1400. Testament de Guillem Company, domiciliat a la Quadra de Solicrup (A. FERRER, V. y G. 1946;
ORRIOLS, 102).
1410. Testament d’Arnatons Company, resident a la Quadra de Solicrup (A. FERRER, V. y G. 1946;
ORRIOLS, 103).
1411. “Vico (camí) quo itur a Solicrup” (ORRIOLS, 32).
1412. Quadra Solicrup (ORRIOLS, 30).
1419. Pere Cars de Solicrup (Pergamí Geltrú núm. 38).
1458. Solicrup (A. FERRER, 1946, segons APG, Carpeta 99, núm. 60).
1485. Agost. “Petrus Miró agricultor quadre de Solicrup termini castri de Guiltrude et Margarita uxor”
(AMV, Reg. 2970).
1486. Agost. Senyor de la quadra de Solicrup (AMV, Reg. 2970).
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1487.

1488.
1495.
1497.
1505.

Març. Salvador Miró agricultor de Solicrup (AMV, Reg. 2971).
Juny. “Petrus Miró de Solicrup” (AMV, Reg. 2971).
Octubre. Salvador Miró agricultor quadre de Solicrup (AMV, Reg. 2971).
Juliol. “Petrus Miró agricultor quadre de Solicrup” (AMV, Reg. 2971).
Capbreu: “quadra de Solicrup et infra parrochiam de Guialtrude” (pàg. 41). Veure pàg. 70.
Afrontacions: O Bartomeu Miró; mig. Salvador Miró i Pere Miró; N. Pere Miró (veure pàg. 127).
Fogatge (pàg. 216): La quadra de Solicrup
Barthomeu Torrents de Solicrup i Pere Miró de dit lloc (Thesauri Guialtrude, 74).
NOTA: Els Torrents residiren com a propietaris molts anys. Arrendaren Solicrup els anys 1570 i

1574.
1524. Agost. “Petrus Torrents de quadre de Solicrup” (AMV, Reg. 2976).
1528. Novembre. “Pera Torrents maior e den Pera Torrents menor, pagesos de la quadra de Solicrup”
(AMV, Reg. 2977).
1547. Gener. Possessió del mas de Solicrup una vegada mort Pere Torrents, pare de na Elionor, pubilla i
de diversos germans que viuen fora (AMV, Reg. 2979).
NOTA: Els Torrents arrendaren la propietat el 1570, 1574 i 1618.
1553. Fogatge pàg. 413: Quadra de Salicrup, 1 foc de Francesc Puig.
NOTA: Els Puig encara hi eren en el segle XIX.
Febrer. Forn de calç de Pere Torrents de la quadra de Solicrup (AMV, Reg. 2981).
Abril. Bernat Torrents compra a Magí Torrents, mariner, la “masia enderrocada qui se diu lo mas de
les Peres” (en altre llibre “que antigament es deia mas de les Pereres”). Llev. terres d’en Roig; pon.
honors del mas de Solicrup. Alou i senyoria del bisbe de Ribes (AMV, Reg. 2980 i 2981).
1555. Maig. Miró de la quadra de Solicrup (AMV, Reg. 2981).
1569. Febrer. Francesc Miró, pagès del mas de Solicrup (AMV, Reg. 2985).
1570. 4-5. Francesc Puig, habitant en la casa de Sol y cruch, va al mas Palau (Arx. Not. 2-AHM).
Juny. Francesc Puig habitant en Solicrup (després al mas d’en Palau) (AMV, Reg. 2985; Vot de
Poble, 68).
3-7. “Antoni Torrents, fuster de Barcelona, arrenda als Cabanyes de Ribes la masia i heretat dita
vulgarment lo mas de Sol y cruch, amb la casa y la torra ara de present” (Arx. Not. 2-AHM, pàg.
41; Vot de Poble, 68).
1574. Març. Joan Cabanyes de Ribes “vuy habitant en la casa de Solicrup”, arrenda l’heretat de Solicrup
d’Antoni Torrents, senyor de la casa (AMV, Reg. 2986).
1577. 18-8. Francesc Puig “vuy abitant a Solicrup”, deu diners per bous (Arx. Not. 3-AHM).
1578. Octubre. Antoni Torrents de Solicrup (AMV, Reg. 2989).
Desembre. Francesc Puig de Solicrup (AMV, Reg. 2989).
1579. Agost. “Puix de Solicrup” (AMV, Reg. 2989).
1580. 25-7. “Mauri Berni, rejoler de La Geltrú, vuy abitant en la casa de Solicrup” (Arx. Not. 3-AHM).
1581. Març. Montserrat Torrents de Solicrup (AMV, Reg. 2981).
1582. Gener. “Tony Torrents de Solicrup” (AMV, Reg. 2991).
25-6. “Mauri Berni, rejoler de La Geltrú, vuy abitant en la casa de Solicrup” (Arx. Not. 3-AHM).
1583. 5-12. Lluís Miró de La Geltrú, habitant en la casa de Solicrup (Arx. Not. 4-AHM).
1585. Octubre. Joan Torrents de Solicrup (AMV, Reg. 2992).
1586. Desembre. Joan Torrents de Solicrup (AMV, Reg. 2993).
1587. Febrer. Antoni Torrents del mas de Solicrup (AMV, Reg. 2993).
Desembre. “la senyora Torrents de Solicrup” (AMV, Reg. 2993).
1588. Juny. “la senyora Torrents de Solicrup” (AMV, Reg. 2993).
Capbreu de Ribes (AHV, núm. 127):
Antoni Torrents de Solicrú té terres vora el mas Cabreta de Ribes (foli 26v).
Antoni Torrents de Vilanova, un comellar al “lloch dit lo Ossell”. Llev. Janot Roig; mig. la ribera del
mar; pon. mas de Solicrup (foli 36).
“lloch dit Solicruch; honors de Solicruch; quadra de Solicruch; camí de Solicruch (foli 39v).
hereus d’Antoni Torrents de Solicruch (foli 41).
Aquest anys, Antoni Llopart comprà la quadra de Solicrup: “bendimus totam illam Masiam
vocatam Quadra de Solicrup cum omnibus terris quas sunt in dita Masiam, quan habemus et
possidemus in Parrochia Ste. Mariae Castri de Guialtrude” (APG, Carpeta 97, núm. 60) (veure
1609/1613).
1591. Capbreu del castell de La Geltrú:
“los honors del mas y Quadra de Solicrup”, a llevant del mas dels Torrents (foli 6); “hereus de
Anthoni Torrents de Solicrup. A llevant del puig de S. Cristòfol (foli 29v); “la senyora Torrents de
Solicrup (folis 20, 53v, 63 i 73); a llevant de l’Estany (foli 53v); a llev. del Portal de S. Cristòfol o/la
Font” (foli 63); a lleva. De l’oliverada (foli 73).
1599. Setembre. Sr. de Solicrup. . . . vinyes de Solicrup (AMV, Reg. 2995).

5
1604.
1605.

1607.
1609.
1611.

1613.
1616.
1617.

1618.

1619.

1628.
1635.
1637.
1638.
1702.

1705.

1725.

Gener. Miquel Pasqual de Solicrup (AMV, Reg. 2996).
Desembre. Miquel Pasqual de Solicrup (AMV, Reg. 2996).
13-2. Antoni Pasqual, pagès de Ribes i Miquel Pasqual de Solicrup, parròquia de La Geltrú (Arx.
Not. 10-AHM).
8-10. Instància de Mr. Coll de Solicrup per cridar ban (AMV, Reg. 2997).
Novembre. Miquel Pasqual de Solicrup (AMV, Reg. 2997).
15-7. Ban del senyor de Solicrup (AMV, Reg. 2997).
25-10. Ban de Leopart de Solicrup (AMV; Reg. 2998).
10-12. Magí Torrents de Solicrup (AMV, Reg. 2998).
4-12. L’honorable Antoni Llopart, mercader ciutadà de Barcelona “vuy residint en la casa de
Solicrup”, vist i “atès que la senyora Lloparda, sa muller, vuy defunta, en el seu testament dejà que
la tenen de soterrar en el monestir de Sta. Maria de la Mercè” de Barcelona, demana al rector de
Sta. Maria traslladar el cos de dita senyora. Joan Gordiola dóna permís (Arx. Not. 16-AHM).
2-5. Manament a Toni Canyelles a no fer formiguers en les terres de l’ heretat de Solicrup, propietat
d’Antoni Leopart senyor de dita heretat i terres de Solicrup (AMV, Reg. 2999).
19-2. Pere Pasqual, pagès de La Gel., ven a Jeroni Soler, pagès de La Gel. una peça in loco dicto
qui va a Solicrup (Arx. Not. 22-AHM).
16-8. Pere Joan Carbó, pagès de La Gel. ven a Miquel Vallès, pagès de dit lloc, una terra de Ribes
“in loco dicto Solicrup”. Pon. i mig. l’heretat de Solicrup, cerç Ballester i torrent de na Rode ? (Arx.
Not. 22-AHM).
4-1. Antoni Llopart arrendà la propietat a Francesc Torrents per vint anys (APG, Manual 1614-51, foli
14). NOTA: Aquest contracte finí el 1638.
31-7. Antoni Torrents, pagès de Vil., ven a Francesc Serra, dit del Vall, de La Gel., una peça de terra
dita la coma del Ausell, de Ribes. Llev. Magí Roig; mig. amb “rippis sive litore maris”; pon. “coma
dicta de Solicrup”; cerç, amb “el monte dicto del mas de les Peres” (Arx. Not. 33-AHM).
La relació que el convent va enviar a la Intendència el 1806 diu que Solicrup pertanyia a l’orde de
la Mercè des del 1619 i que havia estat deixada per a la fundació d’un aniversari mensual pel
comerciant de Barcelona Antoni Llopart (Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols
XI – XII, Barcelona, 1983-1984. Explotació agrícola i contractes de conreu, per Elisa BADOSA i
COLL, pàg. 190)
17-10. Ban de Mon. Llopart en la seva heretat de Solicrup (AMV, Reg. 3003).
23-3. Magí Soler és estadant de la casa de Solicrup i funda ban en l’heretat (AMV, Reg. 3005).
NOTA: Els Soler encara hi eren en el segle XX.
19-6. Magí Soler habitant en Solicrup (AMV, Reg. 3005).
Finalitza el contracte de Llopart amb Torrents. Quan van venir els mercedaris l’any 1644?
NOTA: Veure l’any 1619.
1705. És masover dels Mercedaris Jaume Brunet. El primer contracte d’arrendament que s’ha
trobat data del 1702 i en ell s’obligava el pagès a plantar 2.500 mallols a l’any. Aquest era un pacte
realment onerós, almenys si el comparem amb el de la torre dels Solers, on aquesta plantada era de
1.500 ceps l’any (Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols XI – XII, Barcelona, 19831984. Explotació agrícola i contractes de conreu, per Elisa BADOSA i COLL, pàg. 192, 195 i 372)
1730. És masover Francesc Betris. Del contracte d’arrendament en el qual s’obligava el pagès a
plantar 2.500 mallols a l’any. Segons un plet de l’any 1735: L’escriptura d’arrendament a Francesc
Betris a part de fruits havia estat feta el 1705 i els pactes principals consistien en el pagament del vi
i l’oli a la meitat i els grans a una quinta part, un cop fet el lliurament del delme; a més a més, calia
plantar 20 oliveres i 2.500 ceps a l’any. Degut a l’escassetat de fems, la plantada de ceps havia
quedar interrompuda el 1709 i aquest fou el motiu que va iniciar el procés . El 1730, un prior recent
anomenat es basà en allò iniciant un plet contra Betris per “danys y lucros cessants”, i no solament
per haver interromput la plantada de vinya, sinó també per altres omissions que trobà en el conreu
de l’heretat, com el de no haver fet alguns colgats o no esporgar algunes oliveres. (Estudis Històrics i
Documents dels Arxius de Protocols XI – XII, Barcelona, 1983-1984. Explotació agrícola i contractes
de conreu, per Elisa BADOSA i COLL, pàg. 340/341 i 372).
Estadística rústica:
A llevant i tramuntana de Sant Cristòfol, “terras de la eretat de Solicrup” (núm. 1241).
Terra anomenada Solicrup. A llevant “terras de la eretat de Solicrup” (núm. 1242).
Gabriel Torrents, terra anomenada la Masia den Torrents del Mas. A llevant “terras de la eretat de
Solicrup” (núm. 1325).
A llevant de Sant Cristòfol, “aretat de Solicrup” (núm. 1415 i 1433).
Terra anomenada Solicrup. Llevant “aretat de Solicrup”; també ponent i tramuntana de Solicrup
(núm. 1520).
Joan Montserrat. Casa d’en Alegret. Llevant “aretat de Solicrup” (núm. 1567).
Terra de l’hort del Castell. Tramuntana, “lo Camí que va a Solicrup” (núm. 106).
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1726. Els Pares Mercedaris del Convent de la Mercè, senyors i amos del terme, quadra i mas de
Solicrup, un petit feu dins el terme del castell de La Geltrú llindant amb el terme de Ribes
(REEMBRES núm. 9, 26, 1995).
1727. 3-9. Reunió en la mas i quadra de Solicrup, del terme de La Geltrú (REEMBRES núm. 9, 27). El
Reverend Pare Fra Josep Roig, apoderat del Prior i Convent de Nostra Senyora de la Mercè. Els
ribetans volien incloure en el seu terme terres que sempre havien estat de Solicrup (pàg. 28). El
marge gran dividia una vinya de Francesc Pascual d’una altra de Solicrup, on hi havia de col·locar
el molló 7. Els de Ribes volien Solicrup. Joan Bartui (per Bartiu), parcer del mas i quadra de
Solicrup (pàg. 30).
NOTA: Veure Betris, que fou masover des de 1705 a 1730.
1728. Termenació: Molló 2, situat al tossal, de la serra en terres de Solicrup. Tram 2-3, serra amunt fins el
cim de la muntanya de Solicrup. Molló 3, en el cim de la muntanya de Solicrup. Una guia mira a
ponent seguint la carena de la muntanya. Tram 3-4, a migdia per la Geltrú, terres de Solicrup. Molló
4, al tossal de la muntanya. Una guia mira a la punta del marge gros que divideix terres abans de
Garí, de Ribes, amb les de Solicrup, de la Geltrú (REEMBRES núm. 8, 12/13).
1730. 1731. Aquest any s’inicià el plet entre el masover Francesc Betris i el convent. El motiu del plet va
ser precisament la plantada dels 2.500 ceps, o millor dit, l’incompliment d’aquest pacte (des de l’any
1702); i no perquè el pagès es rebel·lés contra un abús, sinó per causes de força major: No hi havia
suficient fem a la finca per a aquell ritme de plantada, especialment des que els regidors de Vilanova
havien prohibit als hisendats tancar a les seves corts bestiar que no fos propi (“no haber bastante
estiércol para dicha plantada por haver privado los regidores de Villanueva y Geltrú el cerrarse
ganado extrangero en el corral de la referida heredad o quadra de Solicrup”, A.C.A., Monacals,
Hisenda, vol. 2747, anys 1715, 1723, 1729, 1792 i 1816). La plantada de 2.500 ceps l’any havia
tingut efecte des del 1702 fins al 1709, en què s’interrompé; per tant, en el decurs d’aquests set anys
s’havien plantat 17.500 ceps, o unes 2’5 Ha aproximadament. L’advocat de Betris al·legava, no sé
amb quin fonament, que el 1709 la vinya ocupava ja tot l’espai disponible i que només es podia
seguir prenent terres al conreu de grans. Tot i que l’autèntic obstacle per a la plantada fou la manca
de fems sembla que bona part de Solicrup tenia ja vinya el 1709. El 1730, un prior recent anomenat
es basà en allò iniciant un plet contra Betris per “danys y lucros cessants”, i no solament per haver
interromput la plantada de vinya, sinó també per altres omissions que trobà en el conreu de l’heretat,
com el de no haver fet alguns colgats o no esporgar algunes oliveres. El 1730, Francesc Betris fou
tret de la finca per iniciativa del nou prior. El plet posat per Betris contra el convent creà greus
problemes de consciència a la comunitat per la injustícia d’aquell desnonament. Un cop vacant la
masoveria alguns pagesos se la disputaren, assolint-la Fèlix Puig per mitjà d’alguna intriga i el
padrinatge d’un destacat pagès de Vilanova. A partir d’aleshores, i durant 104 anys, Solicrup fou en
mans d’una mateixa família. (Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols XI – XII,
Barcelona, 1983-1984. Explotació agrícola i contractes de conreu, per Elisa BADOSA i COLL, pàg.
192, 196, 267, 355, 340 i 372).
1731. 1772. És masover Fèlix Puig. Després del plet (1735), entra a la masoveria la família Puig, que hi
romangué durant 102 anys. Per a Fèlix Puig el pacte de plantació era de 1.500 ceps l’any, però,
sens dubte perquè la part destinada a la vinya ja estava plantada, abans del 1735 el pacte havia
estat substituït pel de fer 725 rasetes l’any. A la nova escriptura, feta el 1737 i fins la següent del
1759, l’obligació de masover era de fer les 725 rasetes.
(Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols XI – XII, Barcelona, 1983-1984. Explotació
agrícola i contractes de conreu, per Elisa BADOSA i COLL, pàg. 192, 342 i 372).
1735. El plet entre el convent i el masover Francesc Betris (arrendament des de l’any 1705) indica que la
vinya ocupava ja l’extensió que el convent havia previst i que la plantada no podia prosseguir sense
treure terres a la producció de grans. Un frare denuncià l’existència d’una conxorxa contra Francesc
Betris. Deia: “es presumible que dicho P. Pral. Maymó asociado de Manuel Pers parte de Félix
Puig, pretensor a la heredad, buscando testigos de su parcialidad” (Estudis Històrics i Documents
dels Arxius de Protocols XI – XII, Barcelona, 1983-1984. Explotació agrícola i contractes de conreu,
per Elisa BADOSA i COLL, pàg. 194, 340, 341 i 355).
1738. Casa del convent de la Mercè, habitada per Fèlix Puig, masover. Fills: Joan i Fèlix (AMV, Reg.
1393).
1739. Cadastre: Partida de Solicrup. Peça núm. 103: Mas de Solicrup, dels Pares de la Mercè. Partida
peces núm. 98 a 102.
Camí de Solicrup, peça núm. 120, a ponent del mas. En la partida, la Vinya dels Muyons (mollons),
núm. 104/105.
El Forn d’en Montserrat (núm. 106) i la Masia Torrents (núm. 107).
Camí de Solicrup, a tramuntana de la peça núm. 98 i a ponent de la masia Torrents (núm. 107).
1754. 19-8. “Felis Puig”, habitant en la Masia de Solicrup (Llibre Comptes de Rocacrespa, foli 68v).
1757. Cadastre: “Fèlix Puig, masover, la part colònica de la Heretat de Ntra. Sra. de la Mercer dita de
Solicrup”, pàg. 355.
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1759.

1772.

1773.

1784.
1798.

1806.

1811.
1815.

1816.

1818.

1820.
1824.

1830.
1831.
1833.
1834.
1835.

El 1759 tenien 25 bótes i dues premses.
Bé perquè molts ceps ja fossin improductius, bé perquè la comunitat desitgés estendre la vinya a
altres terres, el cas és que el 1759 reapareixia el pacte de la plantació a raó de 2.000 mallols l’any. A
més Fèlix Puig havia de fer un nombre indeterminat de rasetes o “plantar de nou tots aquells ceps
que abastarà los fems de la hisenda”. Novament apareix el protagonisme que tenien els fems en una
explotació agrícola (Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols XI – XII, Barcelona,
1983-1984. Explotació agrícola i contractes de conreu, per Elisa BADOSA i COLL, pàg. 190 i 192).
El 1772, Fèlix Puig tenia més de 75 anys i estava molt malalt. Un nebot seu acompanyat d’un cosí
anà al convent a sol·licitar succeir el seu oncle en la finca, essent acceptat, doncs els frares
“consideraren ser just que sent apte fos atès”. Joan Puig tenia uns 25 anys i segons el convent “Fèlix
dessitja com a successor en la masoveria”. Fèlix Puig, un autèntic patriarca, disposava de la
masoveria com d’un bé propi, i d’alguna manera, el convent li reconeixia cert dret (Estudis Històrics i
Documents dels Arxius de Protocols XI – XII, Barcelona, 1983-1984. Explotació agrícola i contractes
de conreu, per Elisa BADOSA i COLL, pàg. 374).
1798. És masover Joan Puig, nebot (Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols XI – XII,
Barcelona, 1983-1984. Explotació agrícola i contractes de conreu, per Elisa BADOSA i COLL, pàg.
374).
27-6. Peça venuda per Pere Güell a Montserrat Garí el 9-12-1599. Partida nombrada “lo mas de las
Peras”, del Bisbe. Llev. i mig. de Solicrup (Doc. can GARÍ, 23).
1815. És masover Joan Puig (Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols XI – XII,
Barcelona, 1983-1984. Explotació agrícola i contractes de conreu, per Elisa BADOSA i COLL, pàg.
374).
Rendiment de les hisendes dels Mercedaris: Solicrup (Vilanova i la Geltrú)
1.348’ 8’7 lliures
(Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols XI – XII, Barcelona, 1983-1984. Explotació
agrícola i contractes de conreu, per Elisa BADOSA i COLL, pàg. 189).
Convocatòria de la comunitat a Solicrup (BARRAQUER, “Las casas de Religiosos II, 130, 1905).
1835. És masover Joan Pau Puig (Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols XI – XII,
Barcelona, 1983-1984. Explotació agrícola i contractes de conreu, per Elisa BADOSA i COLL, pàg.
374).
El 1816 arribà a Solicrup l’ordre de pagar el delme al rei i Puig al·legà que l’heretat era una quadra
amb jurisdicció pròpia i que estava exempta d’aquest pagament. Però el comissionat del crèdit públic
no s’avenia a raonaments i reclamava el delme. El masover ho explica al frare procurador. Havia
d’anar a Tarragona amb pena de 25 lliures i allí el van fer pagar per força.
El 1818 i 1819, les terres de Solicrup foren mesurades i la contribució augmentà, passant de les 21
a les 80 lliures (Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols XI – XII, Barcelona, 19831984. Explotació agrícola i contractes de conreu, per Elisa BADOSA i COLL, pàg. 374).
Recanació:
Salicrú, peça núm. 87. A llevant els Frares de Solicrú.
“Los Pares de Na. Sra. de la Merced de Solicrú. Conresada per masover”.
Peça núm. 88: Llevant, camí de mar; tramuntana, Joan Torrents del Mas; migdia, el mar.
Peça núm. 89: A ponent, els Frares; núm. 90: Llevant, tramuntana i ponent, Frares; núm. 91: Frares
de la Merced, a llevant i tramuntana el terme de Ribes; a migdia el camí de Sitges; núm. 93: Frares
de la Merced, dita viña dels Muyons (mollons), a llevant i tramuntana el terme de Ribes; núm. 94,
de Joan Torrents del Mas a Solicrú. A tramuntana el Baró de Canyelles i a migdia Frares de
Solicrú; núm. 96, de Joan Torrents del Mas. Horts del Castell i camí de Solicrú; núm. 111, de Joan
Torrents, a l’altra part del torrent. A llevant el camí de Solicrú, a tramuntana els Frares de Solicrú i
a migdia camí als Frares; núm. 118, dels hereus de Joan Patit, a l’Hort del Castell. A migdia el camí
Solicrú.
Quintes, AMV, Reg. 2290: Solicrup. Joan Casanellas.. Ramon Banet (ha portat certificat del seu
Poble de concórrer allí.
Solicrup té masover (segons Masover Parellada).
Padró:
“SolyCrub dels Padres de la Marcé. Terme de La Geltrú”. Masover: Joan Pau Puig, de 46 anys,
casat amb Raimunda de 42. La mare Geltrudis viuda. té 68 anys. Pere Pasqual és jornaler de 30
anys. Antoni, solter de 31 és “loco”. Fills: Quatre Puig de 9 a 2 anys (AMV).
Quintes, AMV, Reg. 2290: Solicrup. Serafí Masana i Tomàs Escofet.
Cadastre, AMV, Reg. 1513, foli 81v: Joan Pau Puig (Solicrup)
Quintes, AMV, Reg. 2290: Solicrup. Cristòfol Rosell Olivella.
Quintes, AMV, Reg. 2290: Solicrup. Cristòfol Rosell i Joan Puig Gassó.
Exclaustració. Inventari: A l’inventari fet el 1835 pels funcionaris de la desamortització consten les
dues premses i a més 4 cups i 3 cellers (Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols XI –
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1838.

1839.
1840.
1841.

1842.
1843.

1844.

1846.
1849.

1853.
1854.
1855.
1860.
1861.
1862.
1864.
1865.
1868.
1870.
43).

1871.
1875.
1879.
1880.
1884.
1885.
1886.

XII, Barcelona, 1983-1984. Explotació agrícola i contractes de conreu, per Elisa BADOSA i COLL,
pàg. 190).
Quintes, AMV, Reg. 2290: Manso de Solicrup. Joan Puig Gassó i Cristòfol Rosell.
26-1. Subhasta per tres anys dels arrendaments: “Las que los Mercedarios de Barcelona percibían
de los colonos de la heredad Solicrup del término de VG; la postura no será menos de 9.600 reales
vellón por cada año” (Informació X. VIRELLA 23-11-2002).
15-7. Venda de béns nacionals: “Fincas siguientes: la heredad llamada Solicrup, de 80 jornales y
medio que poseían los mercedarios de Barcelona” (Informació X. VIRELLA 23-11-2002).
Quintes, AMV, Reg. 2290: Solicrup. Joan Puig Gassó, nat el 13-5-1816, té 23 anys.
“Casa de campo llamada Solicrup”. Joan Puig és masover (AMV, Reg. 2634, núm. 236).
11-2. “Debiendo subastarse por 3 años . . los arriendos. . que percibían de la heredada Solicrup. .
no menor de 9.600 reales vellón” (Informació X. VIRELLA 23-11-2002).
Quintes, AMV, Reg. 2290: A Solicrup, Josep Tort Clotet, nat el 10-5-1823, té 18 anys.
Quintes, AMV, Reg. 2290: Solicrup. Joan Sagarra i Josep Tort Clotet, que té 19 anys.
Subhasta de la finca de Solicrup, dels Mercedaris. Comprada per Josep Samà i Martí (R.
VENDRELL, Desamortització, 46).
12-2. “Anuncio subasta. Heredad llamada Solicrup. . un molino harinero. . torre con lagar. . y
debajo de la propia torre una cisterna. Está arrendado hasta 30/4/1844 por 9.855 reales vellón
anuales, capitalizada en 288.000 reales y tasada en 464.063 reales 27 mrs que en la cantidad que
se saca a subasta” (Informació X. VIRELLA 23-11-2002).
26-3. “Remate heredad nombrada Solicrup, que siendo tasada en 464.063 reales 27 mrs ha sido
tematada en 2.500.000 reales vellón” (Informació X. VIRELLA 23-11-2002).
El 1843 fou comprada per un comerciant català enriquit a Cuba, Joan Samà Martí, després
anomenat marquès de Marianao (Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols XI – XII,
Barcelona, 1983-1984. Explotació agrícola i contractes de conreu, per Elisa BADOSA i COLL, pàg.
197).
Data venda de la finca 9-6-1843, preu de venda 4.200.000 rals. Comprador: Manuel Girona
(Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols XI – XII, Barcelona, 1983-1984. Explotació
agrícola i contractes de conreu, per Elisa BADOSA i COLL, pàg. 393).
Adquisició en subhasta per Joan Samà i Martí, per un milió de rals. Són 108 jornals, amb casa, torre
i capella (A. VIRELLA, Imatges 165; L’aventura, 130, segons Arx. Notarial Fuster, 6-1-1844).
Joan Pau Puig de Solicrup té dos carros (AMV, Reg. 2836).
Manso de Solicrup. Joan Puig (AMV, Reg. 2636, núm. 245).
AMV, Amillarament, Reg. 1551, núm. 89: Joan Samà. La casa antigua. N. el terme de Ribes; S. el
Mediterráneo; E. Ribes.
Joan Pau Puig de Solicrup té cavalleria (AMV, Reg. 2836).
27-10. Agustí Masana de Sol y Cruch té cavalleria (AMV, Reg. 2836).
La finca passa al nebot i hereu Antoni de Samà i Urgellès, marquès de Casa – Samà (A. VIRELLA,
Imatges, 165).
Francesc Soler de Solicrup té cavalleria (AMV, Reg. 2836).
Nomenclàtor: Solicrup. Alqueria (casa de labor).
Solicrup. Jaume Soler (AMV, Reg. 2645, núm. 417).
Masia Solicrup. Mot Magdalena Artigas, de Vilanova, de 72 anys, casada amb Francesc Soler
(AMV, Reg. 2678, núm. 370).
Masia de Solicrup. Jaume Soler (AMV, Reg. 2647, núm. 287).
Masia de Solicrup. Mor Jaume Soler Artigas, de Vilanova, de 48 anys, fill de Francesc (AMV, Reg.
2679, núm. 362).
11-1. Nova parròquia: El camí de Solicrup és límit entre La Geltrú i Mar. “La Casa de la viuda de
Samà llamada Solicrup” (Imatges 57; DIARI 12-1-1868; La nostra mar 1991, 27).).
Masia Sol y Crup. Mor Francesc Soler Artigas, de 82 anys, fill de Ramon (AMV, Reg. 2680, núm.
Masia Sol y Crup. Josep Coll Almirall de 20 anys es casa amb Francesca Soler Prats, filla de
Francesc (AMV, Reg. 2665, núm. 74).
Masia de Sol y Crup. Josep Coll Almirall/Francesca Soler (AMV, Reg. 2649, núm. 242).
Francesc Soler Prats de Solicrup té cavalleria (AMV, Reg. 2836).
Masia Sal y Crup. Mor Jaume Soler (AMV, Reg. 2684, núm. 316).
1881. Masia Sol y Crup. Agustí Soler Prats/Carme Robert Ferrer (AMV, Reg. 2652, núm. 71).
Masia Sol y Crup. Agustí Soler/Carme Robert (AMV, Reg. 2654, núm. 73).
Masia Solicrup. Mor Concepció Alari Prats, de Llorenç, de 18 anys, filla de Pau de Sant Jaume i de
Rosa de Llorenç (AMV, Reg. 2686, núm. 133).
Masia Sol y Crup. Agustí Soler Prats/Carme Robert (AMV, Reg. 2655, núm. 75).
NOTA: Van casar la filla l’any 1911.
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1888. 13-7. Víctor Balaguer dorm a Soli-crup en companyia de l’amo de la finca, el marquès de Samà
(DIARI).
NOTA: En el mateix escrit, altres vegades diu Solicrup.
1889. 18-10. Fitació de Ribes. El molló núm. 7 en el camí dels Colls en el vèrtex de l’angle que forma amb
el que va a San Cristóbal i el que va á Solicrup. El núm. 8, a llevant del Bosque de Solicrup. El
núm. 9, dins el Bosque de Solicrup i el núm. 10 en la bajada llamada de Solicrup (AMV, Reg.
2872, fitacions).
1891. 12-1. Cristòfol Carbonell Massó demana diners als hereus d’Antoni Samà Urgellès (+ 21-5-1890).
Embargament de la finca Solicrup del municipi i de Sant Pere de Ribes. Tenien corral i noria (DIARI
14-1-1891).
1892. 18-1. Subhasta de Sol y Crup i altres peces annexes situades a Vilanova i Ribes. Torre antiga
(DIARI 31-1-1892).
15-11. Comprada per Joan Soler Suau (AMV, Reg. 1588-I, núm. 143 de 1894-95; A. VIRELLA,
Imatges 165).
1894. 1895. Joan Soler Suau, alta de Solicrup per compra als successors d’Antoni Samà el 15-11-1892
(AMV, Reg. 1588-I, núm. 143).
1898. Construcció del pont del camí de Solicrup sobre el torrent de la Piera (portava la data).
1907. 8-8. Paratge conegut per Pont de Solicrup, baixant pel camí del “Criadero” (DIARI).
1911. 14-11. A l’oratori de Solicrup es van casar Josep Jané Rovirosa i Carme Soler Robert, filla del
masover (DIARI 15-11-11).
1914. 22-4. A Solicrup es casaran el 3 de maig Josefa Soler, filla de la família Soler Urgell, amb
l’arquitecte Josep M. Pericas (DIARI).
1919. 25-1. El dia 2 es celebrarà la Festa de l’Arbre i es plantarà arbrat en la prolongació de la rambla
Ventosa fins al camí de Solicrup (DIARI).
1921. 15-12. La finca és de Joan Soler Suau i Otília Urgell. Filla: Mercedes (DIARI).
1926. 28-6. A Solicrup es casa Mercè Soler Urgell amb Josep M. Ferrer Pi (DIARI).
A Sant Antoni de Cunit es casa Josep M. Soler Urgell amb Maria del Pilar Bultó Marquès (DIARI).
1927. 6-4. A Solicrup mor Joan Soler Suau, de 78 anys, casat amb Otília Urgell. Fills: Josep, Josepa i
Mercè. Gendres: Josep M. Pericas, Josep M. Ferrer i Pilar Bultó. Rambla Principal, 6.
És d’Antoni Soler i Urgell, fill de Joan.
1929. Otília Urgell Benoit, alta heretat de peces agrupades denominada Solicrup, de 38 Ha. Procedent de
Joan Soler Suau, marit difunt el 1927 (29-3-1928) (AMV, Reg. 1568, Amillarament núm. 81).
1931. 13-3. A Solicrup mor Agustí Soler Prats, de 77 anys (DIARI 14-3-31).
1932. 26-12. A Solicrup es casa Carme Gener Soler amb Pere Carbó Rosich (DIARI 29-12-32).
1936. Solicrup, centre de refugiats (PUIG, Miscel·lània Penedesenca 1992-I, 379).
1939. Finca comprada per Felip Bertran i Güell.
1949. Segons Imatges, 164, s’hi van trobar restes d’un “gran dolium” i ceràmica iberoromana.
1962. Josep Soler i Vidal és l’administrador que venia parcel·les de les Roquetes (Les Roquetes, per Mary
MUÑOZ, 35).
1966. Visita: Granja avícola molt ben arranjada. Varis edificis, quadres, etc. Al costat del magatzem, abans
celler, hi ha la torre de planta quadrada. L’edifici del costat està adossat a ella. Interior sense pintar,
ni arrebossat. Entrada pel primer pis del magatzem per mitjà d’una escala. Després, una altra escala
de cargol fins al segon pis. Moltes espitlleres. Merlets.
1967. Abril. Troballa d’un sepulcre neolític (Miscel·lània 1992-I, 166; V. y G. 1063; LLORACH “Talaia”, IX,
1967; X. VIRELLA “Aspectes”, 1984). Materials de sepulcre de fossa de Solicrup, per R. M. GIRALT,
Miscel·lània 1985, 85).
Jaciment de Solicrup, del període Neolític Mig - Recent (3500/2500 aC), després d’haver sofert
remocions clandestines, va ésser excavat per J. BELLMUNT, que va localitzar un enterrament amb
aixovar (Miscel·lània 1992-I, 180). Restes òssies neolítiques (fragment de crani i mandíbula d’un
home de 40-50 anys), una destral i una destraleta (2005: Exposició “Cossetans i Romans. Els antics
pobladors de Solicrup i Darró”, a la Sala d’exposicions temporals del Museu Víctor Balaguer).
1971. El guardià de Solicrup és Magí Vidal Güell (DIARI 9-1-1971).
1985. Des de Vilanova, el “camí de Solicrup” (Miscel·lània Penedesenca 1985, 86).
1996. Depuradora de Solicrup: Maig. Es posa en marxa la depuradora nova, sense data d’inauguració
oficial (DIARI 7-6-1996).
21-6. Inauguració oficial de la depuradora (DIARI 21-6-1996, 19; 28-6-1996).
1998. Novembre. El pont del camí de Solicrup sobre el torrent de la Piera ha sigut enderrocat. Serà
reforçat per tal de millorar-ne la seguretat. Era de l’any 1898 (foto núm. 221-9 del 26-12-1993).
Diuen que no podia absorbir els cabals en cas de grans avingudes d’aigua al torrent i, per tant, es
corria el risc d’inundació de la zona propera, on s’hi ha construït un grup de cases unifamiliars
(DIARI 13-11-1998, 36).
Perquè el pont no ha fet nosa en els darrers cent anys? (Albert TUBAU, DIARI 18-12-1998, 39).
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19-6. Tramitació urgent per aprovar de clàusules i convocatòria de subhasta del “projecte
d’endegament del torrent de la Piera i nova passarel·la a l’àrea residencial de Roquetes IV (DIARI
30-6-00).
16-8. Comencen les obres d’arranjament del torrent de la Piera i la construcció d’una passera en el
lloc on hi havia el vell pont de pedra (L’HORA 11-8-2000, 7).
Desembre. S’ha construït un nou pont que és una passarel·la exclusiva per gent a peu (DIARI 1512-2000, 28).
13-5. Acord de dividir Solicrup en dues parts, entre la IMSA, la Muntanyeta i les Roquetes. El primer
sector és a tocar les Roquetes i tindrà 386 habitatges, 42 de lloguer. Urbanitzat per Vedikran 2000.
Total són 135.000 m2 i el primer són 86.000. Solicrup passarà a equipament municipal.
Representant: Tomàs Mallol Armengol (DIARI 17-5-2002, 30).
Excavacions: Olles dels segles IX-VII aC, una olla/vas, un peu de copa, petxines foradades,
fragments de ceràmiques decorades i fragment d’un molí; Fragment de vora d’àmfora romana
Dressel 2/4 del segle I dC; Dòlium (gran contenidor) dels segles I-II dC; Bol de terra sigillata hispana
del I dC; Fragment d’àmfora romana, una agulles de bronze per filar, grapes per reparar i pintura
mural dels segles I-II dC (2005: Exposició “Cossetans i Romans. Els antics pobladors de Solicrup i
Darró”, a la Sala d’exposicions temporals del Museu Víctor Balaguer).
28-4. Aprovació inicial del projecte del Pla parcial del subsector 1 del sector residencial 3.5 Solicrup
(DIARI 9-5-03, 18).
Després de l’estiu pot començar la urbanització de Solicrup. El pla té un total de 13,5 Ha. La zona
tindrà 600 habitatges, d’ells 67 de protecció. La farà Vedikran 2000 (DIARI 23-5-03, 49).
29-9. Aprovació definitiva del projecte d’urbanització del Pla parcial del subsector 1 del sector
residencial 3.5 Solicrup, promogut per Vedikran 2000 (DIARI 10-10-03, 51).
24-11. Aprovació del pla parcial i projecte de compensació del subsector 1 i de la zona residencial
Solicrup. L’Ajuntament tindrà deu parcel·les. La promotora hi farà 42 habitatges de lloguer, d’un total
de gairebé 400 previstos (DIARI 28-11-03, 5).
24-11. Avals a les obres d’urbanització del pont del torrent de la Pastera (?), de la masia
Solicrup, del nou vial d’accés a la ronda, etc. (DIARI 12-12-03, 18).
1-12. Aprovació dels noms dels vials del sector, entre els quals hi ha el parc de Solicrup (DIARI 512-03, núm. 26289, pàg. 6).
24-5. Aprovació del pla parcial i urbanització Solicrup 2. Construcció de 220 habitatges, 20 d’ells
protegits (DIARI 28-5-04, 6).
Societat AGUIRRE NEWMAN URBANISMO, S. A. (DIARI 4-6-04, 52).
Una part de la urbanització porta el nom de “les Llunes Residencial”.
Troballa d’una sitja, una bassa i una era romanes, en les obres d’urbanització (DIARI 1-10-2004, 7).
La troballa de restes romanes obliga a canviar el disseny de la urbanització. Les restes podrien
formar part d’una vil·la romana. Una bassa, dues sitges i molta ceràmica. Període entre el canvi
d’era i principis del segle II dC (DIARI 29-10-2004, 4/5). Són restes òssies humanes (frontal, molar i
maxil·lars) i un fragment de molí dels segles IX-VII aC; Pivot d’àmfora romana del segle I dC;
mostres de llavors de raïm, pondus (contrapès de teler), xiulet d’os, matxucador de pedra calcàrea,
una destraleta i un revestiment de cisterna dels segles I-II dC (2005: Exposició “Cossetans i
Romans. Els antics pobladors de Solicrup i Darró”, a la Sala d’exposicions temporals del Museu
Víctor Balaguer).
25-4. Acord d’aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla parcial d’ordenació del subsector 1
del sector 3.5 SOLICRUP, (que afecta a l’àmbit comprés entre els carrers d’Avel·lí Artís Gener
“Tisner”, de Vicent Andrés Estellés i d’Antoni Maria Alcover), presentat pel Sr. Lluís Serra Solé, en
representació de la promotora PLAZA 14 CATALUÑA, S. L., la qual adequa l’ordenació prevista en
el pla a les determinacions de la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat, amb la finalitat de
preservar les restes arqueològiques romanes, . . (DIARI 6-5-2005, 39).
13-10. L’empresa Grupo Plaza 14, promotora de les obres d’urbanització de l’àrea de Solicrup, que
ha fet possible la preservació de les restes trobades, es fa càrrec dels treballs arqueològics i del cost
de l’exposició “Cossetans i Romans. Els antics pobladors de Solicrup i Darró”, a la Sala
d’exposicions temporals del Museu Víctor Balaguer (Catàleg de l’exposició).
Les peces trobades als jaciments de Solicrup i Darró, les protagonistes. Una olla del segle VII aC,
feta a mà, una de les peces destacades de les campanyes dels anys 2002 i 2004 (DIARI 14-102005, 95/96).
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Altres documents on surt el prior Berenguer (1262 – 1276, i també de 1278 a 1287, segons els doc. núm. 41
i 43), sense esmentar la seva procedència:
1263. 1276. 11-8. Venda de Bernat Olivar a Arnau de Mogoda. Signa Berengarius (Perg. Sant Pau del
Camp, núm..40).
1264. 4-10. Venda al prior Berengario (Perg. Sant Pau del Camp, núm. 31).
1270. 1-8. Cessió de Berengarius a Pere Constantí (Perg. Sant Pau del Camp, núm. 32).
1272. 6-2. Cessió de Berenguer a Ponc d’una terra a Soleràç (Perg. Sant Pau del Camps, núm. 33).
1272. 8-2. Cessió de Berengarius a Ramon Serra a Soleràç, a Barcelona (Perg. Sant Pau del Camp,
núm 34).
1272. 17-2. Cessió de Berengarius a Pere a Soleràç (Perg. Sant Pau del Camp, núm. 35).
1274. 15-12. Cessió de Berengarius a Pere Cocorella (Perg. Sant Pau del Camp, núm. 36).
1275. 1-3. Venda als monjos, que actuaven en nom de Berengarii (Perg. Sant Pau del Camp, núm. 37).
1275. 12-9. Cessió de Berengarius a Bernat, a l’Horta (Perg. Sant Pau del Camp, núm. 38).
1275. 19-11. Cessió de Berengarius a Berenguer Martí, a Santa Anna (Perg. Sant Pau del Camp, núm.
39).
1285. 30-11. El prior Berengarius lloa i confirma al pagès Pere Erig (Perg. Sant Pau del Camp, núm. 43).
1287. 29-1. Berengarius fa concessions al monjo Pere Colteller (Perg. Sant Pau del Camp, núm. 44).
1287. 26-5. Establiment a l’Horta de Sant Pau. Signa Berengarius (Perg. Sant Pau del Camp, núm. 46).

V.C.V. octubre 2005.

