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1163. Donació de Vilanova de Prades efectuada pel rei 
Alfons II d’Aragó i Albert de Castellvell, castlà de Siurana, 

a favor de Pere d’Avellà

Original, a l’Arxiu Històric Nacional de Madrid.

J.M. Font Rius. Cartas de población y franquicia de Cataluña. I. 1969, doc. 121. 

Sit cunctis manifestum quod ego Ildefonsus, 
gratis Dei rex Aragonensis et comes Barchi-
nonensis et Arbertus de Castro Vetulo, meus 
castellanus de Siberana, damus et reddimus 
tibi Petro de Avellano et tue progeniei atque 
posteritati Villam Novam cum suis terminis 
et cum omnibus suis pertinentiis ad eandem 
villam pertinentibus, cum stabilimentis et sta-
chamentis et senioratico hominum et tertiam 
partem de illam medietate decimi quan nos 
ibi tenemus, et ipsam dominicaturam sicut 
avunculus tuus Petrus capellanus de Pinos 
ibi levavit et habuit in Molendinis et in aliis 
locis, et tertiam partem de ipsis placitis, que 
placita non placites sine baiulo eiusdem cas-
tellani mei Arberti.

Hanc quoque Villam Novam cum omnibus 
suis terminis et pertinentiis et cum introitibus 
et exitibus suis, integriter damus et reddimus 
tibi Petro de Avellano prenominato et pos-
teritati, et propter aprisionem et donationem 
quam prefatus capellanus avunculus tuus ibi 
fecit et habuit de patre meo Raimundo comité 
Barchinonensi et principe Aragonensi, ut tu et 
posteritas tua habeas eam in perpetuum sicut 
superius scriptum est.

Tali conventu ut facias et condirigas ipsam for-
titudinem et apopules ipsam villam et sis solidus 
de prefato castellano meo Arberto et habites ibi 
te et posteritas tua ad meam fi delitatem et eius-
dem castellani mei, omni tempore.
Si quis hoc fregerit supradicta, in duplo com-
ponat et insuper maneat fi rmum semper.

Actum est hoc VI Kalendis martii, anno 
XXVI regni Lodoyci iunioris.

Signum Ildefonsi, regis Aragonensium et comi-
tis Barchinonensis. Signum Arberti de Castro 
Vetulo. Signum Guillelmi Barchinonensis epis-
copi. Signum Petri Arnalli. Signum Guillel-
mi Raimundi Dapiferi. Signum Guillelmi de 
Castro Vetulo. Signum Bernardi Marcucii.

Signum Petri de Corron, scriptoris, qui hoc 
scripsit die et anno quo supra.
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Març

24|20h Inauguració de l’enllumenat de l’església 
de Sant Salvador

Acte inaugural de la nova il·luminació decorativa de 

la façana i del campanar de l’església parroquial de 

Sant Salvador. Parlaments i piscolabis.

Juliol

21|19.30h Inauguració dels rentadors municipals

Acte inaugural de la rehabilitació dels rentadors mu-

nicipals. Parlaments, vivències i piscolabis. 

Agost

5|19h Descobriment de la placa de la nova plaça 
Pere d’Avellà

5|19.30h Inauguració de l’exposició fotogràfi ca

Amb aquesta exposició es farà un repàs a la història 

del municipi a través de les fotografi es de veïns i veï-

nes del poble que plasmaran els canvis paisatgístics 

de Vilanova de Prades en els darrers anys, i el dia a 

dia dels nostres avantpassats.

6|11.30h Presentació del nou element festiu de la 
localitat

Acte de presentació en societat de l’element festiu de 

Vilanova de Prades, i que comptarà amb la presència  

dels seus padrins i altres elements que no es volen 

perdre aquest moment.

10|19h Xerrada sobre la història de Vilanova de 
Prades

Xerrada i col·loqui sobre la història per entendre els 

orígens de la nostra localitat, a càrrec de l’historiador 

montblanquí Gabriel Serra.

11|19h Presentació del llibre “Vilanova de Prades 
. Com el mestre Civera va revolucionar el poble”

Després de quaranta-un anys des de la publicació lo-

cal del llibre de “Vilanova de Prades pels alumnes 

del curs 1976-77”, se n’ha fet un llibre nou per com-

memorar aquest aniversari amb la millora dels tex-

tos i imatges, a  més de noves incorporacions que el 

completen. Presentació a càrrec de l’editor Salvador 

Domènech i el mestre Manel Civera.

19|19h Recital Poesia | Música | Cultura

Nova edició del recital de poesia de Vilanova de Pra-

des.

Setembre

11|12h Ofrena fl oral de la Diada Nacional

Octubre

20|12h Inauguració de l’exposició homentatge 
“Àngel García” 

Parlaments i brindis inaugural de l’exposició 
col·lectiva de pintura, comissariada per Rafa Núñez. 

28|12h Trobada de gegants i gegantes nobles

En el marc de la 44a Festa de la Castanyada i del 33è  

Mercat de la Castanya, se celebrarà una mostra de 

folklore popular que tindrà com a protagonistes ge-

gants i gegantes nobles d’arreu del territori.

Desembre

22. Descobriment del monument V855 i clausura de 
l’Any commemoratiu

Acte de clausura de l’any commemoratiu. Parla-

ments i piscolabis.

ACTES DE COMMEMORACIÓ

Març

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

* Les dates poden estar subjectes a algun canvi.

ANY V855855 ANYS DE VILANOVA

L’Any V855 neix per commemorar la donació 

reial del lloc de Vilanova a Pere d’Avellà. Pere 

d’Avellà, personatge històric que hem de con-

siderar el nostre poblador, va rebre aquest in-

dret l’any 1163 amb l’encàrrec reial de poblar-

lo i construir-hi un castell. 

Aquest castell que ha ens ha dut a tantes espe-

culacions i rumorologies de si va existir o no. 

Però el fet de no tenir-ne evidències físiques, 

no ens ha d’apartar de la realitat històrica que 

ens el documenta. El rei Alfons II d’Aragó 

n’encomana per escrit la construcció, i el propi 

Pere d’Avellà, testamentàriament, el deixa en 

herència al seu fi ll Eimeric. Potser algun dia, 

alguna excavació ens el mostrarà...

L’Ajuntament de Vilanova de Prades ha orga-

nitzat diversos actes durant tot l’any 2018 per 

celebrar aquesta efemèride de tanta rellevàn-

cia històrica per a la nostra localitat.

Vilanova de Prades és esmentat l’any 1159 en la carta 
de poblament de Prades com a límit d’aquest lloc, 
i fou aprisiat, per concessió de Ramon Berenguer 
IV, a mitjan segle XII per Pere de Pinós, capellà de 
l’Espluga de Francolí. Al febrer del 1163 Alfons el 
Cast, juntament amb el castlà de Siurana, Albert de 
Castellvell, donà el lloc a Pere d’Avellà, nebot del 
clergue, sota condició de poblar-lo i construir-hi una 
fortalesa. Pocs anys després, el 1175, el monarca en 
precisava els límits i el concedia als seus habitants 
perquè el tinguessin lliurement i amb les mateixes 
condicions jurídiques que els pobladors de Prades. 
L’any 1324 s’integrà al comtat de Prades, en crear-lo 
Jaume II a favor del seu fi ll Ramon Berenguer.


