
LA TURBINA

Aquest top~nim fis relativamen~

recent i podem trobar-ne l'origen

en el proper dip~sit d'aigua de
l.' Aqüeducte "Príncipe Alfonso",

mfis conegut amb el popular nom

de l'Aigua Vella. Segons una pla-

ca de marbre que hi havia engalz~

da a la font monumental de la Pla

~a de Capdecreu, la primera port~

da d'aigües a Vilanova fou inaug~

rada el 18 de gener de 1861. Com

a promotor s de l'obra, hi consta-

ven nou patricis vilanovins: Cri~
t~fol Raventós, Salvador Sama,

Joan Sama, Pau Soler i Ballester,

Pau Soler i Morell, Josep Viñals,

Pelegrí Ballester, Manuel Almi-

rall i Francesc Mussolas. Anys

desprfis, es construí un ramal per

a portar aigua a la ve!na pobla-

ció de Ribe~~ Com que era precís
salvar un desnivell, calgufi ins-

ta~lar una bomba impulsora. Pos-

siblement devia fisser una de les

primeres que funcionarien en el

nostre terme a base deIs rodets

anomenats turbines. Tinguem en

LES BARRIADES
PERIFERIQUES
DE VILANOVA (3)

compte que, fins aleshores, les

bombes solien actuar amb pistons

aspirants-impeHents. La novetat

crearia el nom de la zona. L'ai-

gua era condu!da fins a la finca

de Can Martí, propietat d'en Pau

Soler i Morell, popularment anom!

nat GirabaIs, i per grav~tat bai-

xava cap a Ribes. Creiem que

aquest ramal continua actiu o al-

menys utilizable.

L'edifici de la Turbina es tro

ba situat a frec del Camí-ral en

plena partida del Fraig i just

on finalitza la zona planera i

s'inicia el costero A principis

de l'actual segle, la societat
"Hereus de Soler i Cia." ins t a ll á

en aquest edifici la primera fa-

brica de gel artificial de Vilan~

va. Com a botiga de venda a la

menuda fou utilitzat un local si-

tuat a la Rambla Principal (on

aVUl hi ha els closos magatzems

de l'Europrix). El transport en

aquell temps es feia amb carros

de tracció animal. Els principals

consumidors del producte eren

els mariners, i entre la fabrica

El vell ediffci de la Turbina on radica

la primera fabrica de gel de Vilanova (Foto J.Virella)

i la platja hi havia molta dista~

Cla. El 23 d'octubre de 1921,

Joan Ferrer Nin, en representació

de l'entitat, demana permís per

construir un local per a la fabri

cació de gel al carrer de Pi i

M~rgall (avui Francesc Macia) a

la cantonada del carrer Matances

(avui Pla~a Soler Carbonell), al

mateix indret on hi persistí la

darrera fabrica de gel Lluís,

fins que plega en fallar la clie~

tela. Els frigorífics en tingue-

ren la culpa.

Aquest llarg preambul fis per

recolzar la importancia preterita

d'un desballestat edifici que ha

donat nom a una barriada. Mante-

nint el Camí-ral com a límit de

divisió, aquest sector no fis molt

extens, encara que els ve!ns de

la zona sud-oriental, que abra~a

els carrers Pedralbes, Felipe Ne-

ri, Espronceda i Bilbao, creuen

pertanyer-hi. Són, doncs,els seus

límits el Camí-ral (batejat amb

el nom de la Turbina) des de la

carretera de l'Arbo~ fins al Camp

d'en Tallaferro. Segueix a frec

de les tanques meridion~ls del

Co~legi Margalló Tallers Sant

Miquel, fins a la Carrerada (o'

Avinguda Mas Palau) i seguint-la

fins a la carretera de l'Arbo~,

enfront al Camping Vilanova Park.

Des d'aquí se ségueix la carrete-

ra fins a l'entroncament amb la

de la Plana, on retroba el Camí-

ralo Hi ha dos carrers dins d'a-

questa zona. La Rambla de les

Flors, nom afalagador en excfis

ja que es tracta d'un antic camí

de carro retor~at, costerut i pe-

dregós, que en epoques plujoses

fis un veritable rasot. L'opulen-

cia d'alguns habitatges situats

en aquest vial contrasta irracio-

nalment amb la rústega via d'ac-

cés, els marjots de la qual no

han estat eixamplats nl un pam.
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El carrer Colominas és també es-

tret i costerut i finalitza actu-

alment a l'altura del CoHegiMa!:

galló. Se'ns escapa la dedicació

del carrero Pot ser el cognom

d'un propietario Per altra part

"colomines" podria referir-se a

un origen, ja que en~ara és vi-
gent per a designar a' les dones

nascudes a Santa Coloma de Que-.

ralt i altres Santes Colomes d'ar

reu de Catalunya. Més rebuscat

ens sembla identificar-lo amb la

tesi de Francesc de B. Moll, com

a sinonim de "camp de seca". Amb-

dós carrers seran millorats en

un futur més o menys proper.

EL PLA DE SOMELLA

Es un toponim citat a partir

del segle XVI, correntment amb

les verSlons Saumella, Siumella

o Sumella. Pot ser originat pel

nom donat a la muller o vídua

d'un tal Saumell, o derivat de

l'olmella (bosc d'olms) salant

l'article transformant-lo en

sulmella. Si bé la grafia correc-

ta és Somella, popularment és pr~

nunciat Sumella, i així consta

en algun retol de la barriada si-

tuada ja a les envistes de Cube-

lles. Normalment és associada amb

el Fondo de Somella o de Santa

Maria, que, a partir de prop del

Camí Vell de Cubelles, és diviso-

rla de terme entre aquesta pobla-

ció Vilanova. Segons l'estudi

fet per en Toni Sagarra del Cada~

tre de Vilanova del 1739, hi cons

ten tres sectors que porten

aquest toponim: Saumella (o Siu-

mella), Fondo de Saumella i Pla

de Siumella. El primer esta situ-

at entre el Corral del Tort i el

turó del Juí del Moro, i hom creu

que podria ser el lloc on hi exi~

tiria una hisenda que originaria

el nom. La partida del Fondo de

Saumella s'estenia a ambdós cos-

tats d'aquest fondal poc definit
en els inicis, arribant a fregar

els costers del Juí del Moro per

ponent i limitant amb el Camí-ral

per llevant. El Pla de Saumella

no feia del tot honor a la denomi

naClO, comprenent bona part de

l'actual urbanització de Santa
Maria, als faldars del turó del

Juí, i de les terres de cultiu
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Fragment d'un mapa de principis de segle del terme de Vilanova

situades a les ribes del fondot,

que aquí discorre abarrancat en-

tre timbes argiloses.

En la vigent divisió municipal

en partides, aquesta zona la ve-

lem dividida en tres sectors: el

lB, Sone l l a , 19, Baix del Mas Pa-

lau-Somella i 35, Mas Joliu-Mig

Camí. Procurarem establir uns lí-

mits racionals d'aquesta barria-

da, respectant el Camí-ral com

a divisoria de partides i concre-

tant l'anomenat Pla de Somella,

de desnivells suaus en direcció

al proper fondal, i el Coster de

Somella amb carrers costeruts en

direcció a la serreta del Mas Jo-
liu.

Tota aquesta zona s'ana urba-

nitzant amb certa posterioritat

respecte a la velna barriada dels

Sis Camins, cap a la meitat de

la decada dels setanta, adqui-

rint-se p ar c e l-l es a ambdós cos-

tats del Camí-ral,: pero respec-

tant devotament els antics mar-

ges, sense fer-hi eixamplis ni

suprimir recolzades, edificant

a frec de marjada o sobre mateix

d'aquesta. A ponent del Camí-ral

hi ha el sector més planer i per

aixo li hem atribult el nom tra-

dicional de Pla de Somella. Queda

cenyit pel Camí-ral, el Camí al

Fondo de Somella, el Camí del Mas
d'en Palau a Somella, el Camí

Vell de Rocacrespa i els Sis Ca-

mins, on retrobarem el Camí-ral.

Hi anotem els carrers de la Vi-

nya, Felipe 11, Palmeras, Princi-

pal, Avda. Santa M.~ria, Mercurio
Diamants.

Ja fa anys que Somella té me-

rescuda fama de zona o?tima per

a l'obtenció d'aigua de les capes

freatiques •. Afortunats sondejos

facilitaren la transformació d'a-

quelles tradicionals terres de

seca, principalment vinya, en ho!:

tes de regadiu. Dins d'aquest ba!:
ri, hi ha la Sínia Pujades, dedi-

cada a l'elaboració de planter.

Molts velns s'han associat per

a costejar perforacions i poder

regar el seu hortet. Per contra,

altres han estat desafortunats

han esmer~at uns diners en re-

bentar el sostre d'una ignorada

cavitat. Hi ha l'extraordinari

cas que tres perforacions fetes
a prudencial distancia una de

l'altra han foradat la mateixa

caverna. Tenim una possible mera-

vella espeleologica dins el nos-

tre terme, fora de l'abast d'ex-

ploradors i visitants.

Dins d'aquest barri, hi hem

vist dues quadres cavallars, una

a l'Avda. Santa Maria i l'altra

al carrer Mercurio, i un bar,

"Los Cuatro Cantones", a la part

de llevant del carrer Principal.

Hi ha aigua de servei privat i

electricitat de la FECSA. Els te-

lefons insta~lats estan connec-

tats a la xarxa de Cubelles.



EL COSTER DE SOMELLA

Com el nom indica, aquesta ba~

riada esta situada en bona part

en un pendent que s'enfila, a pa~

tir del Camí-ral, en direcció sui

oest cap a la serreta del Mas Jo-

liu, que és un llomet que deriva

cap al sud-oest del punt més en-

lairat de la Collada, concreta-

ment on esta empla~ada la Torre

d'en Valles, un indret que pocs

anys enrere era domini de garro-

fers i oli~eres. Igualment com

el Pla és de formació recent, a

mitjan decada deIs setanta. Els

límits els iniciem als Sis Ca-

mins, seguint pel Camí-ral, reba-

tejat amb el pompós nom de Aveni-

da de Sumelle (sic), el Camí del

Mas Joliu, la serreta del mateix

nom, el Camí de la Carrerada i

retornem als Sis Camins. Dins hi

tenim els carrers San Juan, del

Sol, San Antonio, Almendros, Mont

serrat i la Trampá. Em sobt~

aquest darrer nom i en preguntar

a un habitant del barri me'n dona

una "salerosa" explicació: -"Po

miusté cabayero. Eza áaye no tié

nombre, pero arguno le icimo la

caye de la Trampa, porque:e~ vi-

niendo de Cubeya cuasi too l~ co-

che y moto entran en eya y hasta
yegar ar fina no 'ze dan cuente

de que etán en un cayejón sin sa-
l i a'! , Es cert, aquí el Camí-ral

descriu un quatre molt sobtat i

és facil caure en l'enganyifa

,d'un parany sense malícia. Jo ma-

teix n'he estat víctima. El nom

és real i acceptable. Dalt la se~

reta hi ha un diposit particular

d'abastiment de la zona. Hi ha

electricitat i algun telefon c02

nectat a la' central de Cub e l l e s ,

Hi hem vist dos establiments, am~

dós al Camí-ral, el Bar Somella

i la ten da de queviures i "jamo-

nes" de M. Aragonés.

EL MAS JOLIU

Aquest nom ja és citat el 1453

transcrit per Mn.Avinyó, rector

i historiador de Cubelles. Se sap

que aquesta partida estava, i es-

ta, situada a migdia de la Torre

d'en Valles ilimitada per la Ca~

rerada, el Camí-ral i el Camí

Vell de Cubelles. Actualment que-

da fraccionada en quatre sectors:

el Mas Joliu, la Torre d'en Va-
lles, la Carrerada i el Mig Camí.

Si considerem que l'antic i

actualment ignorat mas, estaria

en un indret voltat de terres de

seca, hem de situar-lo en la pla-

nura deIs entorns del Mas Ramon.

Tocant quasi al tra~at de la Va-

riant C-246, cap als anys setanta

s'~na formant un petit barri on

hi alternen alguns xalets sumptu-

osos amb p ar-c e ll e s de peti ts
. h-\Qrts amb barraqueta. Hi ha un

cárrer corbat amb entrada per un

camí paraHel a la Variant idos

Sis Camins. Pcu de Mas Ramon.

Membres del GET esperant baixar
al pou (Foto J.Virella)

carrers que transcorren de norp

a sud. El vell Camí del Mas Joliu

tanca aquest sector per la part

de migdia. Hi ha un accés precari

a la Variant. Els límits,per ara,

són inconcrets. Els xalets tenen

aigua i electricitat. Queda dins

d'aquesta zona la finca Mas Ra-

mono Pel setembre de 1967 s'exca-

va en aquesta finca un pou per

a obtenir aigua. El trepant es

trenca en perforar el sostre d'u-

na caverna de grans dimensions,

segons l'operari que hi baixa a

recuperar la pe~a. En sortí amb

una gran quantitat d'estalactites

d'immaculada blancura. Un grup

de membres del G.E.T. es queda

amb les ganes de baixar-hi, en-

frontats amb la negativa del pro-
pietari del pou.

LA TORRE D'EN VALL~S

És la part més enlairada de

l'antiga partida del Mas Joliu,

presidida per les malaurades res-

tes de la torre defensiva cons-

truIda el 1839 a instancies del

comandant Josep M. Valles, que

~apitanejava la ronda de mili-

cians liberal s de Vilanova, en-

frontats als insurrectes carlins.

Amb l'actual urbanització de la

tarrerada és imprevisible el des-

tí d'aquestes ruInes que no foren

consolidades quan encara s'hi era

'a temps.

En aquesta zona hi ha única-

ment un parell de carrerons es-
trets, amb una direcció fortament:

inclinada respecte al camí para-

H e l a la Variant. Són els acces-

sos a un seguit d'hortets amb ba~ .
raqueta inclosa. Els límits d'a-

que sta barriada per ara són in-
concrets.
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LA CARRERADA

La Torre d'en Vall~s (1956) (Foto J.Virella)

EL MIG CAMÍ

ts la zona de llevant immedia-

ta a la Torre d'en Vall~s de qu~

n'ha quedat separada per la trin-

xera de la Variant. No hi ha cap
habitatge permanent. Hi veiem el

tancat dlen Domingo, deIs electro

dome s t i c s , on té la seva coDec=-

ció particular de carruatges de

tota mena. Més avall, la desnona-
da Granja Vi tapoll. Aquest sector

sofrira en un futur proper una

gran transformació en esdevenir

encreuament d'importants vies de

ronda i accés a una expansió urba

na de Vilanova. Més val no fe;

pronostics deIs límits. L'hem ba-

tejat amb el nom de llantic camí

que transcorre per la part nord.

El nom complet de la partida

és el de Mig Camí de Cubelles,

perque es troba més o menys equi-

distant des d'aquesta població

a Vilanova. Fins fa poc era un

terreny de seta amb cereal s i vi-

nya. Cap a la darreria deIs setan

ta Si obriren dos carrers p ar a ll e l

a partir del Camí-ral, en direc-

ció a llevant. Hi ha xalets i hor

teso Tenen pou d'abastament i

electrici tato

Dins d'aquesta partida hi ha

la granja de cunicultura de llAr-

gimir Granell, que ha reivindicat

el toponim de Mas Joliu per al

seu establiment.

f.

~!:._~~~_~~~i!.':.:.~~!:.~~
~

S'i¡a~ jugat molt amb la llegen-

da de si existia en aquest indret

un antic Jpalau sarraí. No nlhi

ha el més remot fon~ment. La famí
lia Palau foren pro~ietaris O ma=-

sovers d'aquesta masia en temps

molt reculat~. En el cadastre del

1731, hi consta aquesta masia,

pero ja no hi ha cap Palau que

hi resideixi.

Avui les terres dlenfront a

la masia, immediates al Camí de

la Carrerada, mostren una notoria

manca d'aprofitament. El passat

3 dloctubre s'iniciaren de forma

solemne, amb presencia del batlle

i autoritats, les obres de remo-

delació deIs accessos, als Sis Ca-

mins, comen~ant per aquest sector

de la Carrerada. ts de preveure

que, amb la presencia dlun ample

carrer asfaltat, els terrenys que

hi toquen "esdevindran edifica-

bles. Una nova barriada esta a

punt de néixer i és just que por-

ti el nom de la propera masia.

Joan Virella Bloda

Caminado
Popular

de
Vilanovo

22 de Gener - 90

RESERVEU
AQUESTA

DATA
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Plcco Capdecreu - C. Escalons - Creixell - lo

Turbina - Sis Camins - Somella - Jui del Moro

Cubelles - El Castell - El Forn del Rocallís - Els

Dos Molins - L'Arogai - Masia d'En Dimes.


