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INTRODUCCIÓ

La comarca del Garraf és situada al centre geografic de la costa catalana; els seus límits són,
al nord, les comarques del Baix Llobregat i l'Alt Penedes i, pel sud, el Baix Penedés i el

mar Mediterrani. Aquesta comarca té una situació envejable, tant per la seva proximitat amb el
mar, com per molts altres aspectes, com poden ser, per citar-ne uns quants, el fet que el territori
és equidistant de les parts nord i sud de Catalunya, que és un dels llocs per on passen moltes de
les vies de comunicació de la metrópoli barcelonina, o que la comarca és a pocs quilómetres de
Barcelona, la capital i centre d'atracció de moltes activitats. Aquests aspectes -Barcelona, el
mar ...- garanteixen recursos econórnics, básicament industrials i de serveis, i una amplia oferta
lúdica i artística. Tot i que aquests factors determinen molt aquesta comarca, n'hi ha d'altres que
també ho fan, tant o més, com són els que podem anomenar valor s naturals: les muntanyes que
emmarquen la comarca, la seva climatologia suau, que permet cultius d'horta i de vinya a les
zones planes, la vegetació natural que envolta les muntanyes, etc.

Els dits valors naturals depenen cada vegada més de les característiques de la població. 1 el
fet és que hi ha problemes de creixement a la nostra comarca. Actualment la plana va perdent els
cultius en benefici de les construccions urbanes i de les xarxes de comunicació. Els cultius min-
ven, en superficie, i el nombre de pagesos va disminuint.

A les zones de muntanya, la comarca manté unes característiques més silvestres, pero, si no
es preveu una protecció decidida, es corre el perill de fer massa camins, pistes i carreteres per als
habitants de la plana que, a la llarga, poden facilitar les noves construccions per a segones
residencies i, d'aquesta manera, tot podria canviar en pocs anys com suggeríem abans. La capi-
talitat de la comarca la té Vilanova i la Geltrú, que se situa al pla del mateix nom. Aquest pla és
paral-lel a la costa i queda limitat per una línia de muntanyes. Aproximadament al nord, el pla
s'endinsa i es perd per Sant Pere de Ribes i Sitges i, cap al sud, continua pel Baix Penedes sense
muntanyes .gaire altes que el limitin. És al pla on hi ha les principals poblacions: Cubelles,
Vilanova i la Geltrú i Sant Pere de Ribes. Sitges queda arraconada pel massís del Garraf amb
poca zona plana. Hi ha dues poblacions interiors que són Canyelles i Olivella, més muntanyo-
ses, que no són a tocar de les planes costaneres.

Les muntanyes de la comarca són perllongacions del massís del Garraf, el qualla carac-
teritza en l'aspecte físic i natural. És un massís no gaire alt pero imponent per l'extrema proxi-
mitat amb la costa, la qual cosa provoca unes cingleres importants al litoral: les Costes del
Garraf.

La climatologia del Garraf és típicament mediterránia, pero té alguns aspectes remarcables
atesa la seva orografía: les muntanyes, en envoltar les poblacions, aturen o desvien els vents, que,
quan bufen són poc importants, i així la sensació de bon clima es fa més palesa. Aquesta situa-
ció de tancament de les poblacions té un petit inconvenient i és l'augment remarcable de la
humitat. A l'hivern les humitats creen sensacions de més fred del que pertocaria per la tempera-
tura real, i a l'estiu es 'crea un microclima amb les xafogors característiques, que, tot i una míni-
ma activitat física, fan suar ª tothom.

Una altra característica que té el Garraf junt amb el Penedes és la de ser un territori fron-
terer en diversos aspectes: historie, botánic, geologic ...

"
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Historicarnent fou frontera entre la Catalunya Vella i la Nava, a sigui entre territoris can-
querits als árabs en dues etapes diferents. Fou «terra de ningú» durant molt de temps, fins al segle
XII, quan es consolida la ciutat de Tarragona com a seu episcopal.

El Garraf compren determinades zones de vegetació: la máquia i l'alzinar. La maquia
cornenca al Garrafi continua cap al sud, al nord no n'hi ha. L'alzinar, al massís, només l'hi tro-
barem en valls ombrívoles i on el sol sigui desenvolupat, és a dir que no sigui rocallós sinó una
mica menys calcari, ja que l'alzina necessita un terreny més estable i consolidat per al seu dese n-
volupament. Al nord, cap a Barcelona, com que el rocam no és tan calcari, l'alzinar pot arrelar
millor, el terreny no és tan porós i reté més la humitat i, per tant, els sóls són més potents. No
oblidem, pero, que l'activitat humana altera aquest equilibrio

Podem observar encara una altra frontera, la geologica, entre materials dels períodes pale-
ozoics, constituíts per les pissarres del Collserola, i els materials dels períodes mesozoics i ter-
ciaris del Garraf- Penedes (principalment calcaris). El Llobregat separa aquests dos territoris.

Els territoris fronterers, com el del massís del Garraf, comporten característiques diferen-
ciadores, que poden provocar la separació dels habitants durant prou temps com per quedar-ne
residus en la parla, una característica que s'ha d'afegir a les anteriorment citades. Un dels exem-
ples més ilIustradors del que acabem de dir és, possiblement, la nomenclatura de les especies
vegetals, i és que els noms d'algunes especies canvien un cop ens endinsem al Garraf; una mos-
tra n'és el que anomenem mata (PistiJCia lenttscus), i que a partir del Baix Llobregat i Barcelonés
cap al nord rep el nom de llentiscle. És a dir que una mateixa especie té dos noms clarament
separats per la frontera que suposa el Garraf. El mateix passa amb altres especies. Algunes fins i
tot tenen noms locals diferents dins el propi territori, com el margalló (Chamaerops humilis), que
rep el nom de bargalló, tot i que aquest localisme quasi s'ha perdut.

Pel que fa als animals s'ha observat aquest mateix fenomen. Cal fer notar, pero, que molts
dels noms dels peixos varien notablement a cada comarca; poden ser diferents a les costes de
l'Emporda, al Montsia i al Barcelonés. Cada zona marinera té la seva propia nomenclatura de
peIXOS.

"
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EL MEDI FÍSIC

1 Geologia

El relleu

A Catalunya el relleu és important per la seva varietat, ja que hi ha zones planes, com la Plana
de Vic o la Depressió Central, i zones muntanyoses amb diferents graus d'altitud. Les més

elevades són els Pirineus.

Com tot el que s'estudia en la natura, també el relleu es classifica i s'ordena. A Catalunya
el classifiquem en cinc grups:

a) ELS PIRINEUS. Es traben al nord de Catalunya. Són muntanyes elevad es i abruptes, i
arriben fins a més de tres mil metres d'alcada, L'Aneto, la Pica d'Estats, els Besiberris, són exem-
ples de muntanyes de més de tres mil metres.

b) ELS PREPIRINEUS.Són les muntanyes que trobem a banda i banda de les parts més ele-
vades dels Pirineus; tot i aixo també són muntanyes altes. Les serralades prepirinenques més
importants són el Montsec, el Cadí, El Boumort ...

e) LA SERRALADATRANSVERSAL.La trobern entre el Pirineus i les planes de l'Empordá.
Són muntanyes no gaire altes pero interessants, sobretot pels materials volcánics de la zona
d'Olot.

d) LA DEPRESSIÓ CENTRAL. És la zona de turons i planes que de forma contínua s'estén
per les terres de Lleida i al voltant dels rius Segre i Ebre.

e) EL SISTEMAMEDITERRANI. És paralIel a la costa i presenta una gran complexitat per
ésser format de váries estructures. Aquí s'hi traba la nostra comarca.

El Sistema Mediterrani

Un sistema és un conjunt d'objectes o «coses» i les seves relacions, que actuen amb una sola
finalitat o com un tot. Ens poden servir d'exemples des del sistema digestiu fins al sistema eléc-
tric d'una ciutat. Així dones, el conjunt de serralades que formen el Sistema Mediterrani tenen
un origen coinú o gairebé; els seus relleus són similars (no gaire alts) i la constitució de materials
és del secundario A més, se situen entremig d'una zona molt poblada i emmarquen aquesta pobla-
ció, la qual forma part d'aquest relleu; potser per aquestes causes és molt correcte que anomenem
sistema al conjunt de serralades que ens envolten.

r

El Sistema M~diterrani pot subdividir-se en tres parts:
,

1. E.A SERRALADAPRELITORAL:és la serralada més interior i la més alta. Són exemples de
muntanyes d'aquesta serralada Montserrat, el Montseny, el Montsant, d'uns 1000 a 1500 metres

.' ,.
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d'alcada de mitjana. És paraHela a la Serralada Litoral, pero a l'interior de Catalunya. Si nosal-
tres pugem a muntanyes de prop de Vilanova (per exemple a la Talaia o el pic de l'Aliga), podrem
veure, d'aquesta serralada, a més de Montserrat, tota la serra d'Ancosa o de la Llacuna, amb els
pics característics del Montmell, el Montagut (963), el Castellar (944) i la característica «taula»
o bloc de Font-rubí.

2. LA DEPRESSIÓDEL PENEDES-VALLES:és una plana doble (el Penedes i el Valles) sepa-
rada pel riu Llobregat, composta de petits turons suaus. Aquí és on hi ha poblacions importants,
sobretot al Valles, com Terrassa i Sabadell. Al Penedes hi ha Vilafranca, Sant Sadurní, l'Arboc,
els Monjos, que ens són més properes. Aquesta plana és enfonsada respecte les serralades del vol-
tant, que són la Prelitoral i la Litoral.

3. LA SERRALADALITORAL: és la que segueix paraHela a la costa i tanca la depressió del
Penedes pel cantó sud (sud-oest). La del Valles, pel cantó nord (nord-est), queda tancada i
emmarcada pel Montseny (Prelitoral) i pel Montnegre (Litoral). Les serralades més conegudes
són el citat Montnegre, el Corredor, Collserola i el Garraf. Aquest últim forma un massís perque
és igual en amplada que en llargada. En cas contrari, és a dir, en cas de ser allargat, seria una serra.

La Serralada Litoral

A la Serralada Litoral hi ha les muntanyes del Montnegre, al Maresme, i seguidament, en
direcció sud-est, les de Collserola, al Barcelonés, com ja s'ha dit. Al final hi ha el massís i les cos-
tes del Garraf, que ens és el relleu més proper, i que envolta la plana de Vilanova. Aquesta serra-
lada segueix parallela a la costa des de Blanes fins a Calafell-el Vendrell. No té alcades impor-
tants. El cim més elevat de tots és el Montnegre, amb 773 metres, situat a la zona nord, prop de
Blanes. Al sud cal destacar el massís del Corredor, actualment parc natural, amb el pic del
Corredor (657 m), a pocs quilórnetres de Mataró. Segueix Collserola, amb el Tibidabo sobre
Barcelona, de 512 metres d'alcada, i les muntanyes del Garraf, que són ellímit sud i que tenen
alcades máximes de 658 el Montau i de 594 metres la Morella.

Vilanova queda envoltada per aquest massís del Garraf i els seus contraforts, la Serra del
Mig, que arriba fins a Calafell.

Les muntanyes de Vilanova

Si passegem pels voltants de Vilanova observem que el territori per on caminem és més o
menys pla, amb pujadetes, pero a mesura que ens allunyem de la costa, les muntanyes es van enlai-
rant. La més imponent de totes es troba entre Vilanova i la Geltrú i Sant Pere de Ribes; és el
Montgros, de 358 metres d'alcada (on hi ha les antenes dels repetidors de radio i televisió). A l'al-
tre cantó, cap a Cubelles, hi trobem la Talaia, de 279 metres, i seguint la carena arribem al turó
de les Tres Partions (amb una antena) i al Pic de l'Aliga (amb una creu i una fita topográfica), que
té 464 metres. És el pic més alt de tots els del voltant de Vilanova; al seu peu hi ha Canyelles .

. Totes aquestes muntanyes emmarquen la plana de la ciutat. Els contraforts d'aquestes
muntanyes envolten completament la plana vilanovina. Fixem-nos-hi: pel cantó de Sitges, la
muntanya .sleMiralpeix (109 m) que baixa del Montgrós i forma, quan acaba arran del mar, les

J
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Unitats de relleu de Catalunya. (Font: Geografia de Catalunya. Ed Aedos. Barcelona, 1958). Elaboració: J. Lorman.

costes abruptes dels Colls. Pel cantó de Cubelles els contraforts són més suaus i baixen des de la
Talaia -que també serveix de fita de tres termes municipals (Castellet i la Gornal, Cubelles i
Vilanova i la Geltrú)- fins al Pi Torrat (125 m), al Juí del Moro (87 m) i finalment al Racó de
Santa Llúcia, que fa, en un petit tros, una costa abrupta i rocallosa al mar.

Aquests són els relleus del voltant de Vilanova i la Geltrú, pero a dins la vila i a la seva
plana hi ha petits turonets que molt sovint condicionen o han condicionat la manera de viure, les
comunicacions o les construccions. N'és un exemple el turó de la Geltrú que, separat de Vilanova
per un torrent, quedava aíllat i aixecat i, per tant, més protegit, i per aixó s'hi féu el Castell.
Actualment les construccions ens ho tapen (Sota- Ribes, amb el Castell de Ribes, té aquesta

r
mateixa estructura i es veu més dar). Un altre turó és el de la Collada, que el torrent de SantJoan
separa del nucli de V¡la_~·lOva.

.
Les errnites de Sant Joan, de Sant Gervasi i de Sant Cristofol són totes en punts enlairats.

La zona de l'Aragai-Molí d~ Vent també queda enlairada respecte del pla de Vilanova, per aixó

"
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hi havia un molí de vent per aprofitar el vent que bufava; i altres punts també es troben més o
menys enlairats.

Materials i composició de les roques del Garraf

Els materials que formen el massís del Garraf, tot i ésser variats, es poden resumir en els
que més predominen. Alguns els podem veure amb certa facilitat pels voltants de la nostra ciu-
tat, d'altres caldrá anar allá on «surten» per trobar-los.

Les roques més comunes o principals són les calcáries i les dolomies. Les trobem per tot
arreu i especialment a les parts altes del massís i a les muntanyes del voltant de Vilanova i la
Geltrú. Aquests dos tipus de roques són similars: l'una és de carbonat de calci, la calcária, i l'al-
tra, la dolo mi a, també és de calci pero barrejada amb carbonat de magnesi. No es poden distin-
gir facilment, només mitjancant proves químiques. Hi ha, pero, una prova visual que permet dis-
tingir-les una mica: si el relleu que es forma és més trencat i ruínós, pot indicar-nos la presencia
de dolomia; ja que les roques calcáries no fan així els relleus, sinó que acostumen a ésser més
tallats o abruptes, en cingles, per exernple. A les costes del Garraf on les roques arriben al mar,
hi ha trossos en calcária, les parts més tallades (el pas de la Mala Dona), i trossos en dolomia, de
pendents més suaus (la cala Morisca).

Totes aquestes roques són molt compactes i dures i s'han fet servir per a la construcció,
sobretot en temps passats i en edificis importants, esglésies, palaus, cases nobles ... , mentre que
les cases de la gent del poble es feien de fang (argiles) barrejat amb pedres.

També hi ha altres roques, a més de les ja citades. Per exemple, les argiles que trobem,
sobretot, a les planes. De les argiles, actualment, se'n fan totxos per a la construcció de cases, a
les bóviles, pero també és un material important per a la fabricació de ciment. Hi ha una roca
similar a l'argila pero que no es pot pastar perque provoca el trencament de la massa quan s'in-
tenta fer-ho, tot i que fa un fang semblant al de les argiles; s'anomena llim. Acostuma a trobar-
se en els sóls de cultiu. Ja en parlarem més endavant.

Per a fabricar ciment, hi ha una roca especial que s'anomena marga. Al Garraf, la marga té
la proporció natural d'una part d'argila i tres parts de calcária, ideal per a fer ciment, fet que no
sempre passa, i aleshores s'ha de fer artificialment. Aquest és el motiu pel qualles cimenteres són
indústries importants al Garraf.

14

ELABORACIÓ DEL CIMENT

Per fer el ciment sempre s'han de seguir uns processos básics que són: trituració de la roca,
cocció d'aquesta roca (normalment un cop malta) i una segona malta del producte final, a més d'al-
tres processos. Tot es fa en uns forns especials que són tubulars i inclinats, deis quals surt el
ciment en "gra» i, finalment, es mol en molins especials i es deixa a mida pols. El Garraf és un gran
productor de ciment, ja que, com hem vist, el massís té les roques adequades; pensem en les
cimenteres de Vallcarca, els Monjos i en la fabrica Cementos Valenciana Grifi, o el Grifi, tal com és
coneguda a Vilanova i la Geltrú, on es fabrica la varietat de ciment blanc.

El ciment també es pot fabricar artificialment a partir de les roques calcáries i argila barrejades
en proporció adequada als forns corresponents.



Als llits dels torrents i rius trobem, a més de les roques que hem citat, graves i sorres.
Aquestes graves i sorres també les pot fer el mar i, per tant, les veiem a les platges. S'anomenen
roques detrítiques i com el seu nom indica, són fetes de detritus (trossos) d'altres roques. Per con-
següent, poden procedir de les roques calcáries i dolo mies citades anteriorment, per bé que tros-
sejades. Les roques fetes de «trossos» (detrítiques) es fan servir molt per a la construcció, espe-
cialment en els formigons de reompliment, junt amb el ciment.

Les graves i sorres, com els llims i argiles, són restes d'altres roques destruídes (roques
detrítiques), fetes a miques pels torrents i rius o per les onades; si els trossos són grossos (gra
gros) s'anomena graves i si els grans són més fins s'anomenen sorres o arenes. Quan els grans són
finíssims reben el nom de llims i argiles. Elllim es distingeix de l'argila pel fet que en notem els
grans encara que no els vegem o gairebé no els notem; si és impossible notar-los els anomena-
rem argiles les quals es poden pastar per fer-ne figures. L'argila també s'anomena fango

Al cornencament del massís, a la zona nord-est, als voltants de Gavá, els materials són
diferents dels de les rodalies de Vilanova i de prácticarnent tot el Garraf, perqué entre d'altres
materials hi ha pissarres i gresos. Les pissarres, també anomenades llicorelles, són molt caracte-
rístiques perque es trenquen en lamines paraHeles entre elles. Les pissarres s'han fet servir molt
en construcció; als Pirineus, per exemple, les cases encara es construeixen amb teulats d'aquesta
roca.

EIs gresos, al Garraf, són molt curiosos pel seu color rogenc, típic de la zona; habitualment
també se'n diu pedra d'esmolar. Fins als anys 50 encara es feia servir amb aquesta finalitat. La
duresa del material també ha perrnes fer servir la pedra d'esmolar per a la construcció. El castell
d'Eramprunyá i l'ermita de la Mare de Déu de Bruguers són edificis de gres rogenc, extret dels
seus voltants.

Cal recordar que de les roques calcáries que s'han calcinat o «cremar» a alta temperatura,
s'obté una substancia anomenada calc viva que es fa servir per a moltes coses; antigament s'ern-
prava com a pintura de les cases (emblanquinar, i que en castellá se'n diu «encalar», que recorda
més el nom del material, la «cal»). També s'utilitza com a adob dels vegetals, purificador d'aigua,
per a la construcció i per a usos químics. A la comarca del Garraf, hi trobem forns de calc arte-
sanals ja abandonats, sobretot prop d'Olesa de Bonesvalls, tot i que encara n'hi ha en ple funcio-
nament, prop de Begues.

Relleus característics del paisatge del Garraf

El rocarrí del Garraf confereix a la comarca unes característiques paisatgístiques propies,
que no podem trobar enlloc més.

Un paisatge dominat per roques calcáries i dolomies i on les pluges són més o menys habi-
r

tuals genera un relleu anomenat carstic.'

1. El mot carst, del'qua! deriva cárstic, prové del nom de la regió eslovena de Kras (en a!emany, Karsr), situada a! nord d'Istra, on aquest
tipus de relleu presenta un gran desenvqluparnent i on va ser estudiat per primera vegada.

"
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Els massissos cárstics tenen en comú el fet que l'aigua de la pluja els va dissolent molt len-
tament i, d'aquesta forma, els va marcant igastant d'una manera especial, provocant unes estruc-
tures característiques. Les formes resultants que trobem a les roques són molt variades.
Comencen per uns soles o ranures provocats per la dissolució i circulació de l'aigua de pluja, els
rasclers (o en nomenclatura internacional, lapiaz). Aquests, a mesura que van creixent formen
uns terrenys intransitables (rnalpaís; el nom internacional és «bad-lands»), de roques amb soles o
escletxes més o menys separades.

Als terrenys cárstics, les escletxes o rasclers-poden transformar-se en sumidors, o sigui, en
zones on l'aigua s'escola cap a l'interior del subsól. D'aquesta forma el desgast de les roques no
es fa en superficie sinó a l'interior del sol i en vertical; així l'aigua forma els avencs i coves inte-
riors típics dels relleus cárstics. Al Garraf hi ha avencs famosos per la seva grandiria, com el de
l'Esquerrá, que té 206 metres de profunditat, o el de la Ferla, de 175 metres.

La circulació d'aigua superficial és poc important, pero genera uns barrancs profunds, els
«fondos» o barrancs cárstics, molt característics.

El avencs poden créixer en amplada i acumular argiles. Aleshores es constitueix una doli-
na o depressió arrodonida en forma d'embut i de sol argilós, que també és molt característica dels
relleus cárstics. Al Garraf hi trobem diverses dolines, la més coneguda és la de Campgrás.

Si s'ajunten una serie de dolines i el relleu és suau, l'estructura s'anomena polie i la trobem
molt ben representada per la plana dels voltants de la població de Begues.

Tots aquests relleus, a més del paisatge, condicionen altres aspectes, com, per exemple, la
circulació d'aigua; aquesta circulació és menys important en superfície que en el subsol, com s'ha
dit, i pot formar fins i tot rius subterranis.

El fons marí

L'estructura del fons marí del que podem anomenar "mar de Vilanova" segueix l'esquema
de tots els mars, és a dir, una plataforma que davalla suaument (fins a 100-200 m de profundi-
tat) i després una caiguda del pendent més brusca, el talús, que comenc,:a a uns 10 km endins de
la mar i davalla fins a profunditats considerables (a uns 20 km pot arribar fins a 1.000 m). Al
final del talús hi ha la plana abissal, que conecta amb la base de les Illes Balears.

A banda i banda de la «plataforma» de Vilanova hi ha els clots, o canyons. Aquests són
valls submarines que van endinsant-se fins a les planes abissals que hi ha entre Catalunya i les
Illes Balears. Els canyons més coneguts, que, com hem dit, emmarquen la zona més pesquera de
Vilanova, són

- el de Vinyet, en direcció cap a les costes del Garraf, que va fent-se més gran i forma el
canyó de Foix;

- els de Cubelles i Cunit, que s'ajunten i formen el canyó del Pedruell, cap al sud.

El canyó del Foix i del Pedruell finalment es troben i s'ajunten ..
Els f09s marins de davant de Vilanova són predominantment sorrencs i de composició

,.
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Tipus de dolina: a: en embut, b: en artesa, e: de fons pla i d:
jou (un deis tipus de dolina asímétrica que abunda als Pirineus
i als Pies d'Europa, regló d'on rep el norn). (Dibuix de J. Nuet)

calcária. No obstant aixó, a banda i banda, cap a les costes del Garraf i cap a Calafell, hi predo-
minen els fangs i llims. Aquestes composicions del fons marí són ben conegudes pels pescadors,
ja que condicionen alguns dels tipus de pesca que són possibles a la comarca.

En un tall geologic del fons marí, a la zona de Salou, l'ordre dels materials és clarament el
següent:

- a 'la base, a la z9na més profunda i coneguda, hi ha els materials que són del mesozoic,
possiblement calcáries, que es poden veure aflorant al cap de Salou;
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- a la zona intermedia a sobre deIs materials mesozoics, hi ha materials detrítics de textu-
ra més o menys fina i composició calcária dels períodes terciaris, paleogen i neogen, uns
materials molt similars als del continent;

- a dalt de tot hi ha els materials recents, del quaternari, que són sorres i fangs.

A la comarca del Garraf el tall geologic és practicament igual, llevat que el mesozoic és
profund i no s'ha fet cap estudi a fons de la profunditat a que el podem trobar davant de Vilanova
(sembla que per sota de 200 m de sediments).

VILANOVA I LA GELTRÚ NIVELL DEL MAR

CLOTS DE
CUBELLES I CUNIT

PLATAFORMA

~ ---=>.~--"o;=~ CLOT DEL VINYET

o

200

800

1500 m

Esquema del fans marí de davant de Vilanava.

2 Historia g e o Ió gic a del Garraf

Introducció

La formació de les muntanyes del Garraf és el resultat d'un procés de milions d'anys. Abans de
les muntanyes propiarnent dites va ser necessari tot un procés d'acumulació de materials que, poste-
riorment, formarien les roques. Sabem que hi va haver dos grans moments d'acumulació de materials.

En una primera fase, durant el temps paleozoic o era primaria (fa uns 430-300 milions
d'anys, en els períodes siluria, devonia i carbonífer), es dipositaren els materials que donaren les
pissarres i calcáries amb nóduls ferruginosos dels voltants de Gava. En una segona fase, a l'era
secundaria o eó mesozoic (períodes triasic, jurássic i cretaci), s'acumularen tots els materials que
després .dónaren les calcáries, dolo mies i argiles que formen actualment el que anomenem mas-
sís de Gárraf própiarnent dit, i naturalment les muntanyes del voltant de Vilanova, com el
Montgrós o la,Talaia.,
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Les muntanyes del Garraf van formar-se en un primer moment, per acumulació de mate-
rials primaris en un mar primitiu. Als mars sempre hi van a parar rius i torrents que transporten
i, finalment, dipositen (sedimenten) els materials que, en el seu moment, van arrencar de les parts
altes dels seus cursos. També s'hi acumulen sediments generats pel propi mar, ates que les ona-
des i marees desgasten el litoral. En resum, lentament, pero sense parar, els materials tendeixen
a acumular-se als fons marins. Aquest és l'origen remot del massís del Garraf.

EIs sediments van comprimint-se per acumulació i, en pesar més, s'enfonsen molt lenta-
ment, cosa que, a la llarga, provoca desequilibris.

Gairebé al final de l'era primaria, els materials sedimentats al mar primitiu van moure's,
no només per l'enfonsament causat pel propi pes, sinó també com a conseqüencia d'un moviment
global de grans proporcions. Aquest moviment, que s'anomena orogenesi i que va afectar tot el
continent europeu, va provocar el plegament i trencament dels materials que s'havien sedimen-
tat al mar i que ara són les roques del siluriá, del devonia i del carbonífer. EIs sediments, per tal
que poguessin transformar-se en roques s'havien de compactar i, entre molts altres processos,
havien de perdre l'aigua que tenien, i Iógicament la compactació ho afavoria. Un altre carácter
que tenen les roques dels períodes esmentats és que són compactes, sense porus, i tenen els grans
cimentats; cadascuna d'aquestes característiques s'havia d'adquirir entre el procés de la sedimen-
tació i el moviment orogenic.

La durada d'aquesta orogenesi es calcula entre els 315 i els 280 milions d'anys, o sigui
d'uns 35 milions d'anys, temps suficient per acabar els fenórnens de compactació, deshidratació
i cimentació (diagenesi), que en conjunt fan una roca compacta. Una orogenesi no només causa
trencaments i plegaments dels materials, sinó que comporta altres tipus de moviments associats,
i difícilment destriables, com assentaments dels terrenys, esllavissades, terratrernols i, fins i tot,
vulcanisme.

De tots els moviments, o sigui de l'orogenesi de l'era o temps primari, en van sorgir uns
materials plegats i trencats que formaven muntanyes sorgides del mar primitiu i transformades
en terra ferma, que mitjancant l'acció dels torrents i rius, formats per les pluges, va iniciar, de
nou, el procés de desgasto

EraMesozoica

La segona fase, l'era secundaria o mesozoica, comen<;:aon acaben els anteriors processos de
desgast o erosió de les roques del paleozoic. L'erosió sempre forma materials sedimentaris, en
preferencia detrítics (pero també altres materials), i si el proeés continua hi ha acumulació de
sediments.

EIs materials van sedimentar en un mar no gaire profund, que en algun moment de la seva
evolució es va ranear o gairebé; possiblement eom el Mar Negre actual, o la Manga del Mar
Menor.

EIs sediments que es van acumular al mar, eom ja hem dit, van provocar desequilibris,
sobretot pel poe pes del continent -pensem que es va desgastant- i el major pes dels sediments
del mar, un pes cada vegad~ més elevat. 1 els desequilibris provoquen moviments: el mar va tor-
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nar a envair el continent que es va cobrir d'aigua de mar. El continent s'havia anat desgastant i
va esdevenir mar.

En les fases inicials el mar era tancat. En els mars tancats s'hi fan sediments de color gris
o foscos típics; en trobem vestigis al Garraf, concretament a les Agulles, prop de Begues i de la
Morella. Després, el mar es va obrir i es van formar les calcáries habituals de tot el massís i, en
concret, de les muntanyes dels voltants de Vilanova i la Geltrú.

Les roques del període triásic són gresos vermellosos d'origen continental i ens indiquen
l'inici de la segona fase. Els podem veure al cornencament del massís, a prop de Gavá, especial-
ment a l'ermita de Bruguers.

Al jurássic, el mar va quedar tancat i es va produir el material gris característic, les calca-
ries fetides (fan olor d'ácid sulfhídric quan es trenquen perque es van formar per acumulació de
materia orgánica i posterior putrefacció dins de fangs calcaris). Al cretaci, s'hi van sedimentar
llots calcaris, típics de mar de plataforma continental, o sigui mar poc profunda. Els llots donen
posteriorment les calcáries comunes i típiques de tot el Garraf. Malgrat tot, en cada període, hi
ha diferents epoques o moments en que es van formar estrats amb altres materials.

En resum, els sediments ja compactats i cimentats formen les roques calcáries, dolo mies i
argiles que podem veure a tot el mas sís i als contraforts.

Era Cenozoica

Quan s'acaba aquest període (el mesozoic o era secundaria), hi ha un moviment orogenic,
similar al del paleozoic i per les mateixes causes. Aquesta orogénia o moviment de formació de
muntanyes afecta molts llocs del món, pero sobretot Europa: és l'orogenesi alpina. És en aquest
moment quan es formen els grans sistemes muntanyosos europeus com els Alps (d'aquí el norn)
i, a la península Ibérica, es formen els sistemes Penibétic, Iberic i els Pirineus.

Per aixecar l'enorme quantitat de materials de la serralada pirinenca, tot el territori catalá
va sofrir enormes tensions, que van provocar que el mar secundari patís una serie de transforma-
cions molt importants. Una part del fons marí s'aixecá i una altra part es va tornar a enfonsar, de
forma lenta pero imparable, i aixó va formar la Serralada Prelitoral i la Litoral, amb el nostre
Garraf, i la depressió del Penedes- Valles, ja citades al cornencament. Aquestes depressions es for-
maren per falles, que van crear uns esglaonaments (graven i horts), els quals a la nostra comarca
comencen pel Penedes, enclotat; segueixen pel massís del Garraf, enlairat, la plana de Vilanova,
més baixa, i la part més enclotada és la zona del mar o de plataforma marina.

Així dones, durant els pocs milions d'anys que dura l'era terciaria i quaternaria, des d'uns
60 milions d'anys fins ara, es van produir els següents fenómens:

1. L'orogenesi alpina, amb tots els moviments que va implicar;

-2. La sedimentació dels materials marins de les planes de Vilanova, de Sant Pere de Ribes
i de la depressió del Penedes (materials del període terciari, i molt al final d'aquests 60
milions d'anys, del quaternari, que són de reompliment superficial);,
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3. La formació de la línia de costa que fins aquest moment no havia coincidit amb l'actual,
quan el mar, que encara ocupava la plana Penedes-Valles, zona més ensorrada o més
baixa, es va retirar de forma lenta fins a la línia actual de costa;

4. 1 finalment el desgast de les roques de tots els períodes que sobresortien del nivell del
mar; la formació de molts dels torrents i rius que conformen el paisatge actual, com el
torrent de la Pastera, els turons de la Geltrú i de la Collada, el torrent de Sant Joan, etc.;
i la sedimentació dels materials del quaternari procedents del desgast, que reomplen els
llocs més baixos (els torrents i rieres, un cop formats també van portar materials al mar,
en petites quantitats).

Així, tot pot tornar a comen<;:ar de nou. No sabem quan.

El litoral i la costa vilanovins

Acabem de veure que la plana vilanovina d'origen litoral és moderna, geologicament parlant,
que vol dir que té pocs milions d'anys, ja que ha estat reomplerta de materials principalment
miocenics. Per tant, podem deduir l'edat d'aquesta plana, de manera aproximada, tenint en comp-
te que el miocé és el període que s'iniciá fa uns 25 milions d'anys i dura fins fa 5 milions d'anys.

EIs fóssils miocénics -ostres, petxines i algun animal terrestre com el rinoceront- ens indi-
quen que era un mar tropical i poc profund que va retrocedir molt lentament fins a la forma
actual. EIs turonets són deguts a les engorjades dels torrents que recorren la plana. Observem
com els turonets els podem trobar entre els torrents coneguts, la Pastera i Sant Joan, i altres més
secundaris. Recordeu, en aquest sentit, les explicacions exposades en l'epígraf dedicat a les mun-
tanyes de Vilanova .

. La costa, segons la definició del diccionari, «és la línia de terra que toca el mar»; la vila-
novina esta formada per trossos rocallosos i retallats i d' altres de suaus que en diem platges. La
formació de les platges ve del desgast de les roques; per tant, tots dos tipus de costa van molt lli-
gats. Encara que s'ha demostrat que la majoria dels grans de sorra de les platges vilanovines pro-
venen del riu Llobregat i de les platges de Castelldefels, mitjancant un transport paralIel al lito-
ral, derivat del re flux o ressaca i de les onades.

La sorra és fina pel desgast continu causat per les onades, per la ressaca i naturalment pel
llarg transport que ha sofert des dellloc d'origen fins a la platja actual com a conseqüencia dels
corrents marins predominants. EIs vents predominants a la costa són de llevant, i per tant també
la direcció de. les onades i les principals tempestes. Les sorres es traslladen des del riu Llobregat
fins a Vilanova i la Geltrú. Una curiositat que cal tenir en compte: quan es construeix un port en
aquesta zona de mar, les bocanes les obren cap a ponent, i és que no volen que els ports s'omplin
de sorra.

r
Dels penya-segats recordem que, quan són més abruptes, són de roques calcáries i, si són

més «suaus», són de dolomies. Exemples, dels nostres entorns, de roques calcáries en costa ver-
tical serie n els penya •.segats del Pas de la Mala Dona o de l'ermita de la Trinitat de Sitges, rnen-
tre que, eis de la platja de Sant Cristofol, el racó de Santa Llúcia i els voltants de Cala Morisca,
prop de Vallcarca, són de llolomies i per tant més "suaus".

,;
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A la costa, hi trobem uns altres fenórnens, com les surgencies que són producte de la crr-
culació d'aigua del subsol i principalment del subsol dels carsts.

El fons marí ha estat estudiat per moltes institucions -empreses petrolieres, l'Institut
Jaume Almera, l'IGME ...-, en diverses campanyes als anys 80. Dels materials recollits, que són
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molt variats, se n'han extret mostres de sondejos, estudis geofísics (sismologia), topográfics
batimetrics.

Totes aquestes observacions i tots els estudis ens porten a les conclusions següents:

- l'estructura del fons marí segueix els esquemes habituals dels mars: plataforma, talús i
plana abissal;

- els materials geologics del nostre fons marí són, predominantment, materials sorrencs i
de composició calcária, del període quaternari, a la zona de la plataforma davant de
Vilanova; i

- els materials del fons (tal] geologic) són similars als del continent, tal com ja s'ha dit
anteriorment.

3 H id r O gr a fi a

Les surgéncies iels aqüífers

Un dels trets característics de la comarca i del massís del Garraf és que no té rius aparents,
pero en té de subterranis que circulen per l'interior del que anomenem carst. Les surgencies, és
a dir sortides d'aigua dolca al mar, són els fenomens que s'expliquen per aquesta circulació sub-
terránia, També podem explicar-les dient que són les aigües de la desembocadura dels rius i rie-
rols subterranis que, en trabar-se per sota del nivell del mar, i en no poder baixar més en pro-
funditat, es barregen amb l'aigua salada, la qual pot perdre un punt de salabror; d'aquí el nom
d'Aiguadolc, a Sitges.

Hi ha bastants surgencies d'aigua dolca a la costa del Garraf: la Falconera, l'Aiguadolc de
Sitges i altres no tan importants.

La sortida d'aigua dolca de la Falconera, prop de Garraf, s'estudiá, al principi de segle, per
portar-la a Barcelona com a aigua de consum, ja que hi ha un cabal important (cabal promig
d'uns 30.000 m3/ dia), pero finalment es desestima.

EIs aqüífers són les acumulacions d'aigua subterrania degudes als torrents, rieres o a la
mateixa pluja, els quals s'acostumen a trobar relacionats amb els rius o rieres i, sobretot a les parts
baixes, amb les costes i desembocadures. EIs aqüífers es carreguen o s'ornplen directament de l'ai-
gua de la pluja o de forma indirecta a través de les aigües d'un riu o torrent.

La costa de Vilanova i la Geltrú té aqüífers, pero estan en una situació precaria perque es
treu més aigua de la poca que s'acumula, i és que al nostre territori plou pocoPer aixo, l'aigua del
mar substitueix l'aigua de l'aqüífer, la qual se salinitza, esdevé de mala qualitat i finalment no
potable. Aquest problema actualment és greu ates que la població de la costa va creixent i, per
tant, la despesa d'aigua també creix i no es pot parar la salinització. A Vilanova s'ha dissenyat un
prajecte important que consisteix a portar aigua des de la població d'Abrera fins a la nostra ciu-
tat, de manera que es pugui treure menys aigua dels pous i, per tant, aquests podran «recuperar-
se» de la salinització. Amb tot, la recuperació trigará temps.
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EIs torrents, les rieres i e1s rius

'.Un dels aspectes que diferencien els torrents de les rieres és la seva llargaria. EIs torrents
són més abruptes i curts de recorregut i només porten aigua quan plou; en canvi, les rieres són
més llargues i més amples de llit i porten aigua durant uns dies després d'haver plogut, com un
riu, encara que petit.

Si hi ha una riera que sigui propiament del Garraf, és la riera de Ribes o de Begues, segons
des d'on es miri. Aquesta riera neix molt a prop de Begues, d'aquí el seu nom, i seguint cap a
Olesa de Bonesvalls gira cap a Olivella i Sant Pere de Ribes i desemboca al mar (a la platja del
camp de golf de Sitges). Aquesta riera recull l'aigua de pluja de quasi tot el massís del Garraf,
pero també de part del Penedés (riera de Vilafranca). L'aigua, malgrat tot, s'infiltra al sub sol per-
que circula per terrenys calcaris (carst) i de manera no permanent. Per aixó en die m una riera i
no un nu.

El curs de la riera de Ribes té uns 17 quilornetres de llargada i agafa una superfície de
conca (o embut de recollida) d'uns 235 km-'. Té dos grans afluents: la riera de Vilafranca i la riera
de Jafra, que desemboquen a Sant Pere de Ribes. A partir d'aquí, canvia el nom de riera de
Begues pel de Ribes.

A Vilanova tenim els torrents de la Pastera i de Sant Joan, que recullen aigua de l'entorri
i la porten al mar. Aquests torrents emmarquen la ciutat de ~ilanova, l'un pel cantó de Sitges i
l'altre pel cantó de Cubelles. El torrent de la Pastera té dos afluents, els torrents de la Piera i del
Llimonet. Aquest desemboca al torrent de la Pastera a la Geltrú, al carrer Unió-placa del Pou.
El de la Piera s'uneix amb el de la Pastera al final del seu recorregut, al far de Sant Cristófol, i
pot considerar-se, per tant, gairebé com un torrent en sentit estricte.

EIs torrents, en la nostra climatologia mediterrania, presenten la característica de tenir
durant una bona part del trajecte, sobretot al final, elllit (o llera) pla. La llera plana dels torrents,
plena de graves i codols més o menys grossos, s'anomena rambla.

EIs torrents, a Vilanova i la Geltrú i a d'altres ciutats, a la part baixa, han estat coberts per
poder-hi passejar i permetre-hi la circulació dels cotxes, i reben també el nom de «rambles». Aixó
ha donat lloc al fet que la paraula "rambla" s'interpreti com a sinonim de "passeig", molt corrent
aquí a Vilanova, encara que no sigui cap torrent; per exemple, la rambla Ventosa o de l'Exposició.
Aquesta particularitat s'ha de tenir en compte en el nostre llenguatge.

Com que aquests torrents tenen poca importancia en cabal i en conca, l'aigua recollida
també és poca i, en conseqüencia, no hi ha surgencies i els aqüífers no són importants, i d'aquí
la salitnització de l'aigua de la majoria de poblacions del Garraf.

L'únic corrent d'aigua permanent, és a dir, l'únic riu, de la comarca del Garraf és el Foix,
que neix prop de la Llacuna i Font-rubí, a la serra d'Ancosa, i baixa cap a la plana del Penedes,
per Sant Martí Sarroca i els Monjos, arriba després a l'embassament de Castellet i, finalment,
mor a Cubelles. La circulació de l'aigua queda alterada i, per tant, és intermitent a les parts bai-
xes. Les.causes en són dues: l'estiatge o període sec de l'estiu; i l'embassament de Castellet o del
Foix, que reté l'aigua de forma artificial i no la deixa circular.
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El riu té molts afluents, tant torrents com rieres o rierols, els més importants dels quals són
la riera de Pontons, la de Llitrá i la de Marmellar. Desemboquen respectivament a Sant Martí
Sarroca, els Monjos i Castellet.

La longitud del riu és d'uns 49 km i la superficie de la conca és d'uns 311 km-, El cabal
mitjá mesurat a l'entrada de l'embassament és de quasi 0,5 m3/ segon (mitjana anual), que repre-
senta uns 11-13 hm-/any, tot i que és un cabal molt descompensat. Entre l'estiatge de l'estiu i les
pluges i la humitat de la tardor i de l'hivern, el cabal pot variar entre 0,06 i més de 1,5 m3/ seg.

La importancia del Foix és en el fet que, d'una banda, l'embassament d'aigua ha servit i
serveix de regadiu i de regulació del cabal i, de l' altra, que actua com a regulador de les aigües
subterránies, un aspecte que no és tan conegut: com més pIe és l'embassament, menys salinitza-
des són les aigües dels pous del final de la conca del Foix, molts dels quals proveeixen d'aigua
Vilanova i la Geltrú. Aquest sistema funciona com un immens sifó de regulació de les aigües sub-
terránies de tota la plana vilanovina; l'aigua de 1'embassament fa pressió i fa retirar l'aigua sala-
da marina del sub sal cap a la línia de costa.

La quantitat d'aigua embassada és de 5-6 hm ' quan és ple, un nivell no facil d'aconseguir
perqué té moltes infiltracions. No oblidem que ens movem en terrenys calcaris.

L'aigua de l'embassament crea zones pantanoses (amb fang i llot sobretot a les vores) i pro-
voca que s'hi formin algues, llenties d'aigua i altres vegetals d'aigües estancades, d'aquí 1'aspecte
tan verdós de l'aigua que tan sovint es veu, que es deu al fet que els vegetals s'escampen per tota
l'aigua. EIs ocells de zones pantanoses són forca presents a l'embassament, ja que aquesta situa-
ció els afavoreix.

4 Clima

El clima és un concepte abstracte, fruit d'una acumulació d'experiencies, Les experiencies
són els fenomens meteorologics: la temperatura, les pluges, la humitat, el vent, la insolació ... La
repetició d'aquests fenómens alllarg de cada dia de tot l'any, que dóna lloc a les estacions, con-
figura el concepte de clima.

A la Terra hi ha molts climes i els investigadors han volgut explicar-los i classificar-los; hi
ha classificacions per a tots els gustos, encara que algunes són molt més acceptades que altres.
Una de les més acceptades és la que divideix el globus terrestre en tres grans zones climátiques
simetriques en cada hemisferi: la tropical-equatorial, la temperada i la polar.

Catalunya es troba en una zona terrestre on hi ha una frontera de canvi climátic entre els
climes tropicals i els temperats. A les fronteres sempre hi ha característiques dels dos costats i aixó
fa que s'hagi inventat un clima nou: el clima mediterrani (una divisió climática del temperar}.

r
El clima mediterrani és el que correspondria a tot Catalunya si no hi hagués muntanyes,

ni planes interiors, i' t6t el país fos costa, cosa que no passa. Així, per exemple, als Pirineus, a l'hi-
vern, hi neva molt i també a d' altres zones elevades; en canvi, aquí a Vilanova quasi mai hi neva
(la mitjana és aproximadaxpent d'una nevada cada 7/10 anys) ,

,;
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A Catalunya, dones, hi ha molts climes: des del clima mediterrani litoral, passant pel clima
mediterrani continental, el clima mediterrani de muntanya mitjana i el clima d'alta muntanya,
fins a l'alpí, que s'assembla molt al polar i que és el que trobem a les parts més altes de les mun-
tanyes dels Pirineus. Amb aquests exemples veiem que l'alcada de les muntanyes, la proximitat
del mar i altres aspectes, que comentarem més avall, influeixen en el clima d'una zona.

Les temperatures iles pluges

A la comarca del Garraf, per raó de la seva petita extensió, només hi ha un sol clima: el
mediterrani, típic del litoral o costa. Aquest clima es caracteritza per tenir les quatre estacions
ben marcades: primavera, estiu, tardor i hivern, amb les seves particularitats en qüestió de tem-
peratura i de pluges:

- Com ja sabem, la temperatura és més cálida a l'estiu i més freda a l'hivern. A la prima-
vera i a la tardor, es mou en termes intermedis i variables.

- Si ens fixem en les pluges, hi ha dos períodes de poques pluges, (l'estiu i l'hivern) idos
altres amb més pluges (la primavera i la tardor), molt sovint torrencials. La mitjana de pluja total
de l'any és de 500-600 mm'l/any, o el que és el mateix, de 500 a 600 litres per metre quadrat a
l'any. Aixó és relativament poca pluja, de manera que el clima és relativament sec i poc plujós.

Si analitzem un quadre de temperatures mitjanes i de pluges (o precipitacions) totals de
Vilanova i la Geltrú per mesos de l'any (mitjana de diversos anys), veurem com les dades illus-
tren les afirmacions anteriors sobre temperatures i pluges.

gen feb mar abr mai jun jul ago set oet nov des Promig

8,9 9,8 12,2 14,9 18,4 22,3 25,2 25 22,6 18,1 13 9,8 16,7

gen feb mar abr mai jun jul ago set oet nov des Total

30,4 30,5 40,3 30,3 41,7 39 26,1 52 89,8 90,8 48,3 48,7 567,9

En aquest quadre veiem que, a la primavera, hi ha dues puntes de pluja, al mar<; i al maig,
i a la tardor (i final d'estiu), dues altres puntes de pluja, al setembre i a l'octubre, la qual cosa con-
firma cl que s'ha dit abans. Pel que fa a les temperatures, les máximes són al juliol i agost (a l'es-
tiu) i les mínimes al gener (hivern). Les gelades poden produir-se durant els mesos de desembre
fins al principi de mar<; i, esporadicament, en d'altres epcques. Hem dit anteriorment que, a més
de la temperatura i de les pluges, hi ha altres aspectes a valorar en un clima. La humitat n'és un.

~e és la Mumitat? Doncs és molt senzill: la quantitat d'aigua que té l'aire en dissolució i
en relació amb la temperatura; seguint l'explicació, un aire més calent admet més aigua, i podem
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dir que pot ser més humit, mentre que un aire fred admet menys aigua en dissolució, i per tant
sera més seco

Cal destacar que, encara que a l'hivern la temperatura sigui baixa, l'ambient pot semblar
molt humit, ates que l'aigua (o vapor) no es dissol, i aixo fa que es formin boires. Aquestes no
són sinó gotetes d'aigua que es van formant a mesura que es refreda l'ambient; amb el fred, l'ai-
re ja no admet més vapor d'aigua i aquest es va condensant fins a formar la boira. Hi ha un feno-
men relacionat amb el que acabem d'explicar, que tothom pot haver observat a l'hivern: la roba
estesa triga a eixugar-se, la humitat no pot evaporar-se perqué el fred ho impedeix. A l'estiu,
encara que hi hagi humitat, no acostumen a formar-se boires, i es que sempre és més facil que
amb la calor es dissolgui el vapor d'aigua. Les temperatures elevades admeten molt de vapor d'ai-
gua. A l'estiu faxafogor i suem, i aixó passa quan l'atmosfera és allímit de dissolució de vapor i
llavors li costa admetre més vapor i l'evaporació es fa lenta o impossible.

La humitat es mesura en %; com més elevat sigui el % vol dir que hi ha més aigua en dis-
solució a l'atmosfera. Pero aixó sempre depen de la temperatura, o sigui que un mateix % d'hu-
mitat a temperatures diferents, voldrá dir diferents quantitats d'aigua en dissolució a l'aire.

El factor humitat pot modificar la percepció de la temperatura. Una mateixa temperatura
a diferent humitat ens dóna una temperatura de xafogor o de confort diferent. Per exemple, a
l'hivern, quan la humitat puja ens fa la sensació de més fred, i a l'estiu, la humitat combinada
amb les temperatures més altes, ens fa la sensació de més calor, de xafogor.

A la placa de la Vila de la nostra ciutat, s'hi produeix un fenomen curiós als hiverns: molt
sovint, a les nits, el terra de la placa queda mu11at. L'explicació és que el terra es refreda rápida-
ment i, com que és impermeable, l'aire humit en contacte amb el sol va deixant anar la humitat
que porta en dissolució. Així, a mesura que baixa la temperatura, es mu11ael terra perque la humi-
tat hi queda dipositada en forma de gotetes d'aigua. Aquest fenomen és el mateix que es pro-
dueix als vidres quan s'entelen.

EIs vents

Un altre aspecte del nostre clima que s'ha de tenir en compte és el vent. En principi, sem-
bla que els vents predominants de la zona poden bufar de qualsevol 110c;per tal de poder-los
identificar, cal saber d'on vénen, la forca que tenen (que es mesura per la seva velocitat), i la seva
durada. En el cas de Vilanova i la Geltrú hi ha molts vents; bufen quasi tots els de la Rosa dels
Vents, per bé que n'hi ha de predominants.

Així, a la nostra vila, poden bufar-hi tots els vents, pero per raó del re11eu que ens -envol-
ta, el mestral, que bufa de terra endins cap al mar, predomina sobre la tramuntana, que quasi no
arriba mai a notar-se. El Montgrós i el pic de l'Aliga l'impedeixen manifestar-se.

r

Els vents de llevant i de gregal vénen del mar, tots dos porten molta humitat i, per tant, hi
ha moltes possibilitats qüe plogui. Porten les tempestes.

El xaloc i migjorn sovint porten les pluges de fang o els vents polsosos (pols del Sáhara).

r
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TRAMUNTANA

PO N E NT _¡;¡¡¡¡¡¡¡-**;;;;~ ~~~~~~~~- LLEVANT

LLEBEIG
(Marinada o garbí)

MIGJORN

Rosa deis vents.

Aquest fenomen alguns dies és molt evident i el mar queda ornplert d'una pols que sembla boira.
Aixó passa alguns cops l' any.

El vent de ponent pot portar pluges ja que pot venir de la zona atlántica, pera acostuma a
ésser seco

EIs vents predominants, o sigui els que mouen grans masses d'aire, de la nostra zona tern-
perada, que acostumen a afectar tota la península, sempre circulen d'oest a esto Són vents que
vénen de l'oceá Atlántic i s'anomenen contraalisis; porten les humitats i poden fer ploure, tot i
que, en travessar tota la península Ibérica, perden bona part de la humitat i aixó fa que la pluja
no sigui sempre habitual. Aquesta circulació dels vents atlántics (contraalisis) sempre forma
rernolins immensos, que es mouen en direcció oest-est. Aquesta circulació es veu clarament en
les informacions del temps de les televisions; la circulació dels núvols sempre va d'esquerra (oest)
a dreta (est) de la pantalla.

Molt sovint confonem el vent llebeig amb la marinada o garbí, pera hi ha una diferencia
básica en~re els dos: elllebeig no és un vent cíclic, i la marinada sí, aixó vol dir que es repeteix.

,
Els vents cíclics, que es repeteixen, són més previsibles i en aixó es diferencien de la resta

de la Rosa deis Vents, de carácter imprevisible.
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EIs vents cíclics de dia i nit es formen perque el mar i el continent (o sigui el terra o sol)
s'escalfen de forma diferent. L'aigua triga a escalfar-se i també a refredar-se. En canvi, el terra
s'escalfa i es refreda més de pressa. De dia, el terra s'escalfa i l'aire es dilata i puja i l'aire fred -que
ve del mar- va ocupant el seu 11oc.A aquest vent que ens ve del mar se l'anomena marinada. De
nit, la circulació dels vents és a la inversa, ja que el mar manté més estona l'escalfor, i l'aire, que
en dilatar-se puja, es va substituint per l'aire més fred del continent. El vent fred que va de terra
a mar és el vent terral, i l'aprofiten els mariners per endinsar-se a la mar.

Així, una persona que visqui al continent, de dia rep el vent del mar i de nit el vent li ve
de terra.

Un dels molts exemples que poden il-lustrar aquests raonaments és la sensació de quietud
de l'aigua que observen els que es banyen de nit a la platja. No hi ha onades i es té clarament la
sensació que l'aigua és calenta.

,,)\II~--DIA~V;..
-------------- l .-~,,\\~

1

NIT e
~---~M~A~R~I~N~A~D~A~---- !

CONTINENT CONTINENT

Esquema de la marinada i el terral.

ELS ÉSSERS VIUS

1 Vegetació

L a vegetació i el clima estan estretament condicionats l'un per l'altre. A Catalunya, el fet
d'haver-hi climes diferents fa que hi hagi també molts tipus de vegetació.

La vegétació ens condiciona el tipus de paisatge que veiem, més que les roques i quasi més
que el relleu. Trobem, dones, arreu del país, paisatges diversos, des de la vegetació d'alta mun-
tanya, com els prats dels Pirineus, a la vegetació arbustiva, com les garrigues, passant pels bos-
cos, a l'hivern 4'arbres sense fulles (fulla caduca), com les fagedes d'Olot o del Montseny, o els
alzinars esclarissats de l'interior de les terres de Lleida, o els boscos de roures, o les bosquines de
pinedes, etc.

,
No altres farem una ullada a la vegetació del litoral, que és on hi ha la nostra comarca i

Vilanova i la Geltrú. .,

29



1I~~B.rcelon.

Vegetació boreoalpina
o Zona de les nevs perpetues (1)

[IS]J Dcmini aets prets 81pins (3,4)
I]IT[] Oominl del base de pi negre (S)

Hora d'Ebre T.arragona !:J. Oomini de l'avetoS8 (6)
.•. Nivel! culmina1 del ginebró (7)

Vegetació eorosiberisne
~ Domini de la fageda emo joliu (8)r::::J Domin; de lB fageda amb ef.libor vera (9)== Domini del cese de roure penal (10)
E"2Z3 Oomini del bosc pirlnenc de pi roi9 (11)
E::Z:} Oomini de la pinetU de pi 1'0;98mb geum de bosc (12)

v Domini del bosc de roure de FI/I/a gNn amb bJilda (13)
[[[[I] Dom;ni del bose de roore msrtinenc 8mb bOix (14)
+ Domin; del oosc de reboll (15)

([IJ Dom/ni del oosc de roore valencia ("1')
vegetBció mediterrJnJa
~ Dominl de fallinar muntangenc (20)
c::::l Domini de 1'81zinar amO marfll/J (11) ~ Sureda
b:d óomint del csrrescsr (23)rr:=o Domin; de 18 maquia (le qerrtc i srcot (24)
IIOTI Oomlni de 18 mai¡ula de ttentisct« i margalló (26)

Par in

I ueru.

lo"

Peramés

Mataró

Mapa de la vegetació de Catalunya. (Dibuix de J. Nuet)

+
La vegetació del massís del Garraf no és gaire rica ni variada pero sí molt característica. El

paisatge vegetal de la comarca del Garraf té uns trets marcats i distintius. Sembla tot molt uni-
forme, pero hi ha diversos tipus d'agrupaments de vegetals que delimiten zones geologiques,
geografiques, humanes ... Aquestes agrupacions són el que s'anomenen comunitats, i en llenguat-
ge comú, paisatges.

L'aspecte del Garraf ha variat una mica aquestes últimes decades, ates que s'ha passat d'u-
n6S pinedes més o menys esponeroses a una vegetació empobrida i de poca alcária a causa dels
incendis que ha sofert el massís. No creiem que la situació actual sigui pitjor que la que hi havia
al principi de segle; si s'ha de jutjar pels testimonis de dibuixos, fotografies i comentaris de gent
gran, en temps passats, les condicions de la vegetació eren similars a les d'ara, tant en l'alcada
com en l'espessor dels vegetals, per bé que, ara, aquest canvis es produeixen per cremades, men-
tre que abaris es produien per cultius, per ramats o per tala. Cal recordar que la vegetació s'ha de
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mantenir esponerosa i densa (amb més quantitat) ja que la «feina» d'oxigenar i alimentar els ani-
mals és essencial.

Els botanics, en estudiar la vegetació del Garraf, l'han dividida en diversos tipus de cornu-
nitats o paisatges vegetals, en que les especies de vegetals hi tenen abundáncies i mancances molt
diferents. Algunes especies fins i tot les trobem només en determinats paisatges vegetals, o sigui
que creixen únicament en determinats llocs i, per tant, no són especies abundants, que es trobin
arreu. D'altres, en canvi, les trobem en tots els tipus de vegetacions i, per tant, són especies molt
comunes.

Podem classificar els paisatges d'aquest nostre massís, de manera resumida, en quatre grans
grups: la vegetació dels alzinars; la de la maquta; la vegetació litoral a la costa, i la vegetació de les
roques, en petites zones, entre altres possibilitats molt menors en extensió ocupada. Cada zona té
les seves especies característiques, més o menys abundants. Ens n'ocuparem principalment de les
dues més importants.

L'alzinar

Tot i que en temps passats va tenir una importancia més o menys gran, actualment només
en queden residus. Les causes principals possiblement en són la tallada d'arbres per fer-ne llen-
ya i els incendis. Aquests reductes els trobem a les valls o, com s'anomenen a la comarca, als fon-
dos, més humits.

Hi ha diversos tipus d'alzinars: l'alzinar litoral amb marfull, l'alzinar muntanyenc, l'alzinar
continental o de carrasca, etc. La majoria tenen en comú unes quantes especies molt caracterís-
tiques, que es repeteixen en quasi tots els alzinars.

Principals especies:

ARBRES

Alzina (Quercus ilex subsp. ilex)

ARBUSTOS

Marfull (Viburnum tinus)
Aladern (Rhamnus alaternus)
Fals aladern (Phillyrea media)
Arboc (Arbutus unedo)
Mata o llentiscle (Pistacia lentiscus)
Galzeran (Ruscus aculeatus)
Englantiner (Rosa sempervirens)
Bruc boal (Erica arborea)

LIANES 1 ENFILADISSES

Lligabosc mediterrani (Lonicera implexa)
Vidiella o ridorta (Clematis jlammula)
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Arítjol (Smilax aspera)
Heura (Hedera helix)
Roja (Rubia peregrina)

HERBES
Esparreguera (Asparagus acutifolius)
Viola (Viola alba)
Falzia negra (Asplenium adiantum-nigrum
subsp. onopteris)

Especies deis alzinars, a: alzina, branquillons masculins i femenins (Quercus ilex ssp. ilex), a': aspecte de I'arbre; b: cartas-
ca (Quercus ilex ssp. rotundifolia); e: surera (Quercus suber), e': aspecte de I'arbre escorcat, (Dibuixos d'E. Sierra)

El fet de presentar aquesta relació d'especies en una sola llista no vol dir que sempre hagin
de ser-hi totes en un alzinar qualsevol. A cada bosc hi ha algunes de les especies esmentades i
són més o menys abundants. Els vegetals citats en primer lloc són els més comuns.

Actualment és difícil trobar boscos d'alzinar litoral no alterats, en el seu estat natural, per
causa de l'activitat humana i, per aixo, són tan esclarissats. Només en trobem en llocs inaccessi-
bles o aillats, o tal com hem dit, als fons de les valls.

'Aquest bosc és important perque ens demostra que aquesta vegetació té més de tropical que
d'europea.jr tenim en compte els seus estrats de vegetació, que són els següents: l'estrat dels arbres,
el dels arbústos, el de les lianes i el de les herbes, tal com passa als boscos tropicals. Els estrats de

.,
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Especies deis alzinars, a: marfull (viburnum tinus), a': detall de la flor; b: arboc (Arbutus unedo), b': detall de la flor; e: ala-
dern (Rhamnus alaternus), e': detall de la flor; d: aladern fals (Phillyrea media), d': detall de la flor; e: galzeran (Ruscus ecu-
leatus), e': detall de les flors femenines i masculines; f: englantlna (Rosa sempervirens); g: heura (Hedera elix), g': detall de
la flor; h: esparreguera (Asparagus acutifolius); h': detall de la flor; i: ridorta (Clematis flammula), l': detall de la flor i d'un
aqueni; j: arítjol (Smilax aspera), j': detall de les flors femenines i masculines, [": detall deis fruits; k: falzia negra (Asplenium
adiantum-nigrum ssp. onoPteris), k': detall d'una pínnula; 1: lIigabosc (Lonicera implexa); m/n/o: roges (Rubia peregrina ssp.
angustifolia, ssp, peregrina i ssp. tongitotie), m': detall de la flor i deis fruits; p: viola (Viola alba ssp. dehnhardtii). (Dibuixos
d'E. Sierra) .,

~3



vegetació amb enfiladisses, arbustos i herbes, són una característica dels boscos de les regions amb
climes tropicals. Als boscos europeus de clima temperat, quasi no hi ha arbustos ni plantes lianoi-
des. Així dones, aquesta vegetació és fronterera entre dos móns, el tropical i el temperat.

Molt sovint, l'activitat humana provoca la introducció de noves especies o el creixement
desproporcionat d'alguna d'elles. El pi blanc s'ha introduit a les zones de boscos de l'alzinar, ha
pogut créixer a les clarianes i així ha anat substituint les alzines quan desapareixen (urbanització,
tala ... ). Moltes activitats sempre comencen per fer malbé la vegetació, a la qualli costa molt de
recuperar-se; pensem que una alzina, per arribar a ésser «adulta», de bon gruix de tronc i d'una
bona alcada, pot trigar més de 80 anys (de 25 a 30 cm de diámetre de tronc); en canvi, un pi adult
ja és fet en menys de 15 anys. Si a la diferent velocitat de creixement afegim la pressió humana,
els pins acaben per tenir avantatge respecte a les alzines, i les van substituint amb més o menys
rapidesa i en major o menor quantitat segons les circurnstáncies. Si hi ha una tala excessiva o cre-
mes sovintejades, les pinedes tenen avantatges; si no hi ha cap intervenció humana, són les alzi-
nes les que van substituint els pins .

.Especies de les brolles d'estepes i brucs, a: bruc boal (Erica arborea), a': detall de la tija pilosa i d'un deis pels, a": detall
de la flor; b: bruc d'escombres (Erica scoparia), b': detall de la tija glabra; b": detall de la flor; e: bruc vermell (Erica cine-
rea), e': detall de la flor; d: cap d'ase (Lavandula stoechas), d': detall de la flor; e: argelaga negra (Calicotome spinosa), en
flor i en fruit. (Dibuixos d'E. Sierra)

La máquia

La máquia és un altre tipus de vegetació molt característic del clima i de les terres de la
zona medite!rania i, en concret, dels voltants de la nostra ciutat. És una vegetació que no és gaire
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alta, fins i tot els arbres poden ser-hi absents, o bé són de creixement molt lento Les especies
vegetals tenen en comú les fulles endurides, petites i amb abundancia d'espines, que ja comens:a-
ven a ser-hi presents a l'alzinar, per bé que sense gaire entitat.

La principal causa d'aquest aspecte tan especial de les fulles sembla que és la manca d'ai-
gua de pluja, la sequera. El Garraf és situat al territori que és la frontera natural nord de la zona
de costa on la manca d'aigua comens:a a ésser evident, agreujada, a més, per la presencia del carst
del Garraf, que com ja sabem no reté l'aigua a la superfície amb facilitat, perqué és un material
massa porós.

Les principals especies de la maquia litoral de garric i margalló, que és la que tenim als vol-
tants de Vilanova, i la més comuna al Principat, són:

ARBUSTOS(o arbres petits)
Mata o llentiscle (Pistacia Ientiscus):
Coscoll o garric (Quercus coccifera):
Bargalló o margalló
(Chamaerops humi/is):
Garrofer (Ceratonia si/iqua):
Revell, olivera borda o ullastre
(O/ea europaea varosy/vestris):

Arcot (Rhamnus lycioides):
Aritjol (Smi/ax aspera}:
Roja (Rubia peregrina):
Esparreguera (Asparagus acutifo/ius):
Bruc d'hivern (Erica mu/tijlora):
Cádec (funiperus oxicedrus):

HERBES
Llistó (Brachypodium retusum)
Cárex (Carex halleriana)

pot créixer i esdevenir un arbre de mida mitjana.
pot créixer i esdevenir un arbre de poca alcada.

pot créixer i esdevenir un arbre de poca alcada.
pot créixer i esdevenir un arbre de no gaire alcada.

creix amb les mateixes característiques que el
garrofer, per tant, pot esdevenir un arbre si creix
de forma silvestre.
es manté en forma arbustiva.
és una liana.
és una planta lianosa.
arbust baix.
arbust de mida gran si creix sense traves.
arbusto

Aquestes especies que integren la máquia de la nostra comarca, indiquen un país més arid,
on la vegetació no fa boscos sinó bosquines i on el pi pot emmascarar la presencia de les ante-
riors especies característiques per raó de la seva mida més gran respecte a la resta d'arbres o
arbustos, que normalment no poden assolir les mides d'un arbre de 5 o 6 metres, perque són de
creixement.lent.

L'aridesa de la comarca del Garraf es deu, en gran mesura, a la peculiaritat del sol, que faci-
lita l'escolament rápid de l'aigua (carst) i, per aixó, aquest sol esdevé més sec que els altres. Per
tant, no és urf problema de manca de pluges, perque són prácticarnent igual de freqüents a la resta
de paratges del voltant i la vegetació és diferent.

Una vegetació com l'alzinar (i, en menor mesura, la máquia) ha servit de base per a l'eco-
nomia de1s habitants d~l país. Les alzines, els pins, els garrofers servien per a fer llenya, i altres
com l'olivera també eraapreciada ~n l'ebenisteria. Altres usos que es feien dels arbres esmentats

.'
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Especies de les rnaquies litorals, a: garric (Quercus coccifera); a': detall de les flors femenines i masculines; b: Ilentiscle
(Pistacia lentiscus); b': detall de les flors masculines i femenines; b": detall de la infrutescencia; e: fulla de rnargatló
(Chamaerops humilis); e': aspecte de la planta; d: garrofer (Ceratonia si/iqua); d': detall de les flors hermafrodites i de les
flors masculines; d": detall del fruit; e: ullastre (Olea europaea varo silvestris); e': detall de la flor; e": detall de la infru-
tescencia; e'": fruit en secció. (Dibuixos d'E. Sierra)

• a: Ilistó (Bra~hypodium retusum), a': detall de la flor; b: cadec (Juniperus oxycedrus), b': detall d'una fulla amb les dues rat-
[les blanques característiques; e: arcot (Ramnus Iycioides); e': detall de la flor. (Dibuixos d'E. Sierra)

j
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solien ser l'extracció de carbó (de quasi totes les especies) o la recolecta dels fruits, un cop culti-
vats i també silvestres. Les olives es co11ien per menjar-1es o fer-ne oli, les garrofes per fer fari-
na, actua1ment usada com additiu a1imentari per espessir, Altres especies han perrnes la fabrica-
ció d'essencies de pi, de romaní, de farigo1a, etc. O d'aliment d'anima1s (el fanal, les garrofes,
etc.), o hurná, com ara l'arboc, 1'esparreguera, etc. Antigament la roja es feia servir de tint per a1s
teixits, i d'aquí 1i ve el nom.

La utilitat del bosc sempre ha condicionat la vida de les persones i, en canvi, ara les per-
sones condicionen la vida del bosc o de la vegetació natural, per excés d'extracció de productes;
és el que anomenem pressió humana.

Les brolles

La degradació de les vegetacions de l' a1zinar i la maquia ens dóna innombrab1es tipus de
vegetació, que fa que a molta gent 1i costi entendre el paisatge vegetal. Aquest és el cas del que
anomenem bro11es.Una de les bro11es més conegudes, la garriga, prové de la degradació dels alzi-
nars.

Les bro11es són vegetacions més o menys impenetrables, que no tenen arbres i només tenen
arbustos, o arbres baixos. La garriga és un tipus de bro11a que acostuma a ésser impenetrable, a
causa de la seva espessor i de les petites punxes del cosco11 o garric (d'aquí el norn), que n'és
l'especie predominant. En aquests dos tipus de vegetació, a les bro11es en general i a la garriga en
particular, el pi hi pot esdevenir molt abundant i formar pinedes. Fixem-nos, dones, que els bota-
nics no consideren les pinedes boscos propiament dits, sinó bro11es o casos especia1s de brolles.
Les especies principa1s que podem trobar a les bro11es de degradació tant d'a1zinar com de
máquies són:

ARBUSTOS
Romaní (Rosmarinus ojjicinalis)
Bruc d'hivern (Erica multijlora)
Farigo1a (Thymus vulgaris)
Estepero1a (Cistus clusii)
Foixarda o escursiada (Globularia alypum)
Gatosa (Ulex parvijlorus) [dita, al Garraf, argelaga]

HERBES
Llistó (Brachypodium retusum)
Avena de brolla (Avena bromoides)
Sanadella (Stipajuncea)
jonca (Aphyllanthes monspeliensis)
Cárritx o carcosa (Ampelodesma mauritanicum)
Barballó o espígo1 (Lavandula latifolia)
Lleteresa (Euphorbia characias)

Les bsolles existeixen de manera natural, pero també es formen artificia1ment en cir-
cumstáncies especia1s, i no 91 insistir que és l'activitat humana la que fa que aquesta vegetació

r

37



s'hagi estés: construccions, tala, incendis, ete. En circumstáncies naturals, existeixen allímit dels
boscos ben formats, a les seves vores i a les clarianes del bose.

a: romaní (Rosmarinus officinalis), a':detall de la fulla de vores revolutes, a": detall del calze seccionat amb el fruit en tetra-
queni i de la flor; b: esteperola (Cistus ctusii), b': detall del fruit i de les fulles semblants a les del romaní; e: gatos a (Ulex
parviflorus), e': detall de la flor; d: farigola (Thymus vulgerts), d': detall de la flor; e: foixarda (Globularia alypum), e': detall
de la flor; f: carritx (Ampelodesma mauritanicum), g: avena de brolla (Avena bromoides); h: sanadella (5tipa offneri [=5. jun-
cea]); i: jonca (Aphyllanthes monspeliensis), i': detall de la flor aponcellada; j: lIeteresa vera (Euphorbia characias), j': detall
de la inflorescencia en ciati i d'una flor masculina, reduida al talem i a un sol estam; k: barballó o espígol (Lavandula latifo-
lia), k': detall de la flor. (Dibuixos d'E. Sierra)

Vegetació de roca i de costa

La vegetació de les roques del Garraf no és abundant pero sí interessant per les seves espe-
cies. Le's ínés conegudes són útils en la vida quotidiana: el te de roca (Jasonia glutinosa) per a fer
infusions] els crespinells (Sedum sediforme i altres), utilitzats com a coliri; la sajolida (Satureja
'montana) i el ~oniol (Satureja fruticosa), d'utilitat per a condiments, medicinals i digestius.
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Pel que fa a les plantes de la costa, algunes viuen en preferencia a la sorra i d'altres només
a les roques. Les especies més conegudes són el rave de mar (Cakile maritima), el fonoll marí

a: te de roca (Jasonia glutinosa), a': detall de la flor; b: polio! (Santureja fruticosa), b': detall de la flor; c/d/e: cres-
pinells (5.edum dasypl1yllum, S. album, S. sediforme); f: rave de mar (Cakile maritima), f': detall del fruit; g: panical
marí (Eryngium maritimum), g': detall de la flo; h: fonoll marí (Crithmum maritimum), h': detall del fruit. (Dibuixos d'E.
Sierra) )

.'.. ,;
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(Crithmum maritimum) i el panical marí (Eryngium maritimum). Totes elles creixen a la sorra o
a les roques i són prou conegudes. Les primeres perque són comestibles, i es fan servir a les ama-
nides, i l'última perque punxa i cal vigilar de no trepitjar-Ia si anem descalces per la sorra. Les
plantes de roca són tot un món, i és que a més de les comunes n'hi podem trobar de rares que
creixen en condicions extremes; depenen molt del tipus de roca, de l'orientació, de la profundi-
tat del sol, etc., i aixó les fa molt interessants.

2 Fauna

EIs vertebrats

La fauna és el conjunt d'animals habituals d'una zona concreta. Parlar de tots els animals
del Garraf seria molt llarg, perqué encara té una riquesa molt important. N'hi ha de marins i de
terrestres, pero la comunitat humana, amb les seves activitats, en restringeix cada vegada més els
territoris amb el risc de provocar-ne la desaparició, fins i tot abans d'arribar a coneixer-los. Per
tant, les generacions actuals han d'estudiar les diverses especies per arribar a estimar-les i a pre-
servar-les per a les generacions futures. Així doncs, ens limitarem a fer una relació dels grups més
representatius amb els seus exponents principals i coneguts.

EIs mamífers herbívors o fitOfags hi són relativament abundants. El porc senglar (Sus seroja)
és el mamífer actual més gran de la comarca i és un exemple de fitofag. Antigament sembla que hi
havia cérvols, ara extingits, que són animals més grans que els senglars. Altres herbívors comuns al
Garraf són els conills i les llebres, apreciats pels cacadors; els esquirols, grans rosegadors de pinyes;
i els petits mamífers, com ara ratolins de bosc (Apodemus sylvatieus), ratolins dornestics (Mus mus-
culus), ratolins mediterranis (Mus spretus), dues especies comunes de musaranyes (Croeidura russula
i Suneus etruseus) i rates negres (Rattus rattus) i comunes (Rattus norvegieus), que no són petites.

Un altre animal que podem trobar a la nostra comarca, omnívor com la musaranya pero
molt més gran, és el toixó o teixó (Me/es meles), que els pagesos persegueixen perque fan malbé
les collites de fruites, sobretot la del meló.

La naturales a, per controlar el creixement dels herbívors, compta amb els depredadors com
la guineu (Vulpes vulpes), la geneta o gat mesquer (Genetta genetta), que cal diferenciar dels gats
domestics assilvestrats, la fagina (Martes foina) i la mostela (Mustela nivalis). Hi ha escrits antics
que parlen de l'existencia de llops i linx, desapareguts actualment.

Les cabres i les ovelles són herbívors domestics que havien constituít ramats importants a
la comarca, i també podien assilvestrar-se.

Abans de parlar dels ocells, cal fer referencia a uns éssers estranys pero coneguts, que són
a la vegada voladors i mamífers: les rates pinyades. Les trobem a les cavitats i a les coves. Hi ha
moltes especies distribuídes per tots els Paises Catalans, pero al massís del Garraf hi ha colónies
de gran interés poc habituals i poc abundants.

Si deixem els mamífers i ens endinsem en el món dels ocells, observem que el massís conté
una important i variada riquesa d'especies.,

,\
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Ocells marins: el gavia argentat (Larus argentatus); la gavina comuna o cendrosa (Larus
canusy; el corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis), au d'una mida gran (65 cm) que amb
les ales esteses pot fer fins a 120 cm de punta a punta. A tots aquests els veiem «prenent» el sol
a les roques de la carretera de les Costes del Garraf.

Ocells rapinyaires diürns: el falcó peregrí (Falco peregrinus), que és el falcó de mida més
gran; l'astor (Accipiter gentilis); l'aligot (Buteo buteo); el xoriguer (Falco tinnunculus); fins i tot l'á-
liga cuabarrada (Hierdetus jasciatus). Tots ells són grans cacadors.

Els rapinyaires nocturns més coneguts són els ducs (Bubo bubo) i les ólibes (Tyto alba), amb
el seu cant tan característic; també hi ha gamarussos (Strix aluco), mussols banyuts (Asio otus),
mussols común s (Athene noctuai, etc.

Tots aquests rapinyaires, tant els diürns com els nocturns, són molt amenacats per l'activi-
tat humana. Cal protegir-los perqué són beneficiosos, sobretot els nocturns, ates que controlen
els rosegadors. En general no són facils de veure.

Ocells granívors i omnívors: les perdius (Alectoris ruja), molt apreciades pels cacadors,
facilment visibles si es camina silenciosament entre camps i herbes; la cogullada (Galerida tbe-
klae), amb la seva cresta característica, que menja cucs i tota mena de grans; i els coloms i tórto-
res, tant silvestres com doméstics.

Ocells insectívors: els més coneguts, perque viuen prop de les poblacions, són els falciots,
tant el comú (Apus apus) com el pállid (Apus pallidus), els ballesters (Apus melba) i les orenetes
comunes (Hirundo rustica). A les zones més obertes i despoblades, s'hi troba l'abellerol (Merops
apiaster), d'uns colors magnífics; l'oriol (Oriolus oriolusi, de bec i cos groguenc i ales i cua negres;
les cueretes comunes o blanques (Motacilla alba), que més que insectívores són omnívores, i que
tenen una cua de moviments nerviosos, etc.

Ocells típics de pinedes: la mallerenga carbonera (Parus major), insectívor d'un color negre
vistós, amb una franja al ventre i a les «galtes»; el trencapinyes comú (Loxia curvirostra), de color
rogenc el mascle i grogós la femella, i que pot menjar pinyons de les pinyes i insectes perqué dis-
posa d'un bec creuat a la punta de forma similar al d'un «periquito»; el picot verd (Picus viridis),
també insectívor, de coloració vistosa. Per veure tots aquests ocells s'ha de caminar en silenci pels
boscoso

Dels reptils cal citar les sargantanes, reines de les roques i dels racons del Garraf, sempre
prenent el sol de forma aparentment tranquilla, pero que per qualsevol moviment fugen de
manera rápida i nerviosa. N'hi ha diverses especies. Un habitant que ha disminuir en nombre és
elllargandaix o llangardaix comú o ocel-Iat (Lacerta lepida), de color grogós i amb ocelIes blavo-
ses al seu lateral. Cal citar també la serp de vidre (Anguisfragilis), l'escurcó (Vipera latasti) i la
tortuga mediterránia (Testudo hermanni), que són reptils que necessiten protecció per ésser escas-
sos a les sevés arees de distribució, en el nostre cas, al massís del Garraf i rodalies.

Els amfibis, o éssers de doble vida, tal com el seu nom ens indica (Amphi = doble i bios =

vida) necessiten aigua per fer les culleretes o cap-grossos, que són els seus estats larvaris. L'aigua
als voltants de Vilanova no és abundant, per tant, tampoc no ho seran els amfibis, encara que no,
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es pot dir que siguin rars. Citem-ne, per la seva abundancia, els gripaus: l'un és més berrugós
(arnb moltes berrugues petites ide mida més gran), el gripau comú (Bufo bufo); un altre, el gripau
corredor (Bufo calamita), és menys berrugós id'una mida máxima d'uns 8 cm, més petita que l'an-
terior; un altre gripau conegut és el totil (Alytes obstetricans), característic pel seu cant i perque el
mascle sempre porta els ous a l'esquena. Pel que fa a les granotes, necessiten més aigua i no són
tan comunes; potser la reineta comuna (Hyla meridionalis), amb el seu color verd característic, és
la més coneguda i facilment diferenciable. La granota verda o comuna (Rana perezi) és possible-
ment més nombrosa que l'anterior, pero no es coneix tant perque té (malgrat el seu nom), una
coloració molt variada, des del verd al marró fosc, i semblen individus d'especies diferents.

EIs peixos, els últims vertebrats d'aquest recull, són prou coneguts, pero també mereixen
la nostra atenció. En citarem alguns dels més coneguts, primerament els de mar i després els d'ai-
gua dolca.

ELS DE MAR

Especies properes a la costa: mollera (Gadus minutus), roger (Mu//us sp), boga (Boops boops),
dorada (Sparus auratus), sovint també el lluc (Mer/uccius merlucciusi.

Especies de profunditat: lluc (Mer/uccius mer/uccius), maire (Micromesistius poutassou),
besuc (Pagellus acarre), etc.

Especies de fons sorrencs, fangosos o roquers: rap (Lophius piscatorius), escórpora
(Scorpaena sp), pelaia (Pleuronectes platessa), llenguado (Solea vulgaris), etc.

Especies de mar oberta: sardina (Sardina pi/chardus), seitó (Engraulis encrasicbolus), verat
(Scomber scombrus), tonyina (Thunnus thynnus), bonítol (Sarda sarda), etc.

AIguns d'aquests peixos poden pescar-se tant a la costa com a mar oberta, com és el cas de
la boga o el lluc.

PEIXOS D'AIGUA DOL<;A

Només n'hi ha a l'embassament del Foix iencara de forma quasi artificial: barbs, carpes, etc.

EIs invertebrats

EIs animals invertebrats són, en general, menys coneguts. Sempre que una «cosa» no és tan
coneguda la definició que se'n fa és en negatiu (no vertebrats) i més imprecisa. En aquest món
dels lnvertebrats, els reis en són els insectes, tot i que a la mar quasi no se'n troben; hi predomi-
nen altres grups, els crustacis i els molluscs.

Parlarem d'aquests grups, id'algun altre que cal coneixer i que, al Garraf, i en concret a les
costes vilanovines, pugui ésser interessant.

J

42



EIs insectes formen un grup molt nombrós arreu de la Terra; n'hi ha més d'un milió d'espé-
cies descrites. A més, és un grup que creix contínuament pel descobriment de noves especies.
N'hi ha moltes de conegudes i habituals, com els peixets de plata, les Iibellules, les xinxes, els
bernats pudents, les llagostes, els escarabats, els corcs, les puces, les formigues, les abelles, les
papallones, i un llarg etcétera que es faria inacabable. Cadascun dels exemples citats és un repre-
sentant d'un dels grups que, en la classificació científica, s'anomenen ordres. No s'han buscat
exemples de tots els ordres.

La característica básica dels insectes són les sis potes articulades (tres parells), les antenes
i l'esquelet extern, que sovint és una closca o coberta externa molt dura (escarabats). D'altres
tenen dues o quatre ales per volar (mosques, mosquits, papallones). EIs seus estats larvaris són
més o menys complexos: des dels diversos estats larvals, forca complicats en el cas de les papa-
llones o de les libel-Iules, fins als canvis senzills dels peixets de plata o les llagostes, que quasi no
varien en la forma básica, només en la seva mida.

Cal remarcar que el massís del Garraf és una reserva interessant d'insectes, alguns d'ells
rars, com l'hemípter o xinxa Vibertiola cinerea, que és comú a Egipte, Iemen o Algeria i que a
Europa només el trobem al Garraf (La Vanguardia 25.05.1999).

Uns altres éssers que cal esmentar són els arácnids: aranyes, escorpins i similars. Són sem-
pre facils de distingir per les vuit potes articulades. L'escorpí té, a més, una cua amb un agulló
verinós molt característico

EIs crustacis, juntament amb els insectes i els aracnids, formen el gran grup dels artrópo-
des, és a dir, tal com el nom ens indica, de potes articulades (artros = articulació, podos = peu,
pota). EIs crustacis terrestres són menys abundants o coneguts que els marins, malgrat el seu
interés zoologic. EIs crustacis més coneguts són les gambes, les llagostes, els crancs, i junt amb
la resta d'artrópodes conformen un grup zoologic molt important a la comarca.

A les coves del Garraf hi ha especies úniques al planeta, dels grups ja citats anterior-
ment (insectes, arácnids i crustacis). En són exemples el pseudoescorpí Roncus ibericus, que
amb el crustaci Catalauniscus espanoli i alguns altres insectes, com el Troglocharinus ferreri,
i el Spelaeonates occidentalis, poden trobar-se, fins i tot, només en una sola cova i en cap
altra.

EIs molIuscs de les nostres terres poden ésser terrestres i marins. En tots dos casos són
especies molt comunes. EIs molluscs terrestres més coneguts són els cargols, amb diverses espe-
cies comunes: cristians (Otala punctata), bovers (Helix ponatia), mongetes (Pseudotachea splendi-
da), cargolins. (Theba pisana), etc. EIs marins probablement són encara més coneguts gracies a l'a-
fecció a pescar-los per fer-ne una bona menjada: musclos (Mytilus edulis), tellines o tellerines
(Donax trunculusi, ous (Mactra corallina), lluentes (Callista chione), cloisses (Veneruptis decusatai,
escopinyes (Venus verrucosa), rossellones (Chamelea gallina), cargols de punxes (Murex brandarisi,
cornetes (Thai.r o Trunculariopsis), etc. EIs mol-luscs es divideixen en dos grups facilment dife-
renciables per la closca: els cargols, amb una sola closca cargolada i eventualment amb una ungla
de tapadora (opercle),-que s'anomenen gasteropodes; i els bivalves o de dues closques encaixades,
que sovin] són asimétriques. EIs científics afegeixen més grups, com el dels pops, sípies, calamars
i similars (gasteropodes) i 9'altres no tan coneguts.,

"
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Els cucs de pescar i els cucs de terra són els representants dels anel-lids, un grup d'éssers
allargats i «fets» d'anelles, que la majoria de gent coneix. Són éssers primitius que per l'estudi de
la zoologia tenen molt d'interes.

A la mar vilanovina hi ha encara molts éssers per descriure i coneixer; i és que és tot un
món. De tots ells, en destaquem uns grups que són quasi «imprescindibles» per al coneixement
de la fauna de la nostra comarca: els ericons de mar o garotes, que amb les estrelles i els cogom-
bres de mar formen el grup dels equinoderms, animals amb una gran quantitat de punxes i peus
retractils (ambulacrals). Són éssers prou coneguts i, fins i tot, alguns d'ells apreciats culinaria-
mento

Uns altres que cal anomenar són els coralls i meduses, del grup dels celenteris, uns animals
molt simples que sovint es confonen amb vegetals (sobretot les gorgonies, un embrancament dels
mateixos celenteris). El corall vermell (Corallium rubrum) fou i és tan apreciat en la joieria que
s'ha hagut de protegir, i actualment no pot pescar-se. Aquesta especie ja és molt rara, fins al punt
que és en perill de desaparició de les nostres costes. Les esponges de bany, que feien servir els
romans i que es fan servir per als nadons, són animals marins, els més simples que coneixem: l' es-
ponja de bany (Euspongia officinalis) és la que, tractada, comprem a les farrnácies.

Proposem una taula sistemica dels éssers més comuns de la nostra fauna que més o menys
podem trobar pels voltants de la nostra ciutat i a la comarca del Garraf. La taula és un resum de
les anteriors explicacions i s'estructura a partir d'un ordre diferent del que hem seguit a l'hora de
presentar les diverses especies. La taula s'ha fet tenint en compte que de cada grup n'hi hagués
com a mínim un exemple, que fos relativament comú, i per tant, senzill d'identificar.

EIs grups d'animals més comuns-

ANIMALS TERRESTRES

1. Els petits
1.1.Sense esquelet:

Cucs de terra i altres cucs parasits
Cuc de terra

1.2. Amb esquelet, pero sense ossos:
1.2.1. Sense potes:

Cargols i llimacs
Cargol bover, cargol cristiá,
mongeta, cargolí...
Llimacs

1.2.2. Amb potes
1. EIs insectes:

Peixet de plata, libel-Iules, xinxes
i bernats pudents, llagostes,
escarabats i corcs, puces, formigues,
abelles, papallones ...

• * A les il·lu"stracions recollides a les pagines 46-48 hi figuren diversos d'aquests animals. La referencia numeral (2.2, 2.3,
. 2.4 i 2.5) i l'alfabetica (a, b ... i) remet al nom corresponent que figura a la taula. Així, 2.2 a: granotes; 2.3c: serp d'aigua:
2.5d: esquirol; et~.
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2. Les aranyes:
Aranya de jardí, opilions o
aranyes de potes llargues ...

3. Els escorpins i centpeus:
Escorpí blanc i escorpí negre,
centpeus, milpeus.

2. Els grossos icomplexes
2.1. Peixos d'aigua dolca:

Barb, carpa ...
2.2. Amfibis:

Granotesta), rotilfb), reinetatc), gripau(d),
salamandra(e) (és rara) ...

2.3. Reptils:
2.3.1. Serps

Serp colobraía), escurcófb),
serp d'aigua(c) (és rara) ...

2.3.2. Sargantanes
Sargantana(d), llangardaix(e), dragó(f),
serp de vidre(g) ...

2.3.3. Tortugues
Tortuga terrestre o meditcrrániaíh),
tortuga d'aigua(i) (molt rara)

2.4. Ocells (o moixons)
2.4.1. De bosc i camps:

Rossinyol(a), cucutíb), perdiuíc), merlaíd),
cadernerale), cuereta(f), corb(g), mussol(h) ...

2.4.2. De ciutat i pobles:
Estornell(i), orenetaíj), colomík), tórtora(l),
pardaltm), puputín), gallina ... ,

2.4.3. D'aigua:
1. Dols;a

Anecto), i (rars a la comarca)
bernat pescaireíp), martinet blancíq),
polla d'aiguatr), cigne ...

2. Salada
Gavinaís), gavot ...

2.5. Mamífers:
Ratolíía), rataíb), ericófc), conill, llebre, esquirol(d),
gat, gos, cavall-euga, bou-vaca ... ,

ANlMALS MARINS

1. Amb esquelet extern
1.1. Esquelet de closca:

Petxina de pelegrí, cargols de mar, musclo,
cloíssa, escopinya, ou de mar ...

1.2. Esquelet d'altre tipus:
Gamba, llagosta, cranc ...

2. Sense esquelet visible:
Pop, calamars, sípia, orellut, canana ...

3. Amb forma de peix
Lluc, pelaia, maira, sardina, seitó, tonyina, gat ...

4. Amb formes diverses:
De poca complexitat:

Esponges, fideus de mar, coralls ...
Més complexos:

Ericons, estrelles de mar ...
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2.2

2.3 a
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Amñbts i réptlls presents al Garraf. (Dib .UIXOS de M'• iquel Zabala)
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Aus presents al Garraf. (Dibuixos de M. Bendala, LI. Centelles, E. Esteve, S. Filella, A. Jean, R. Montull, X. Parellada, F.
Rodríguez i S. 'Ruiz)
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2.5

Micromamífers presents al Garraf. (Dibuixos d'E. Saiz)

3 Desequilibris b io Ió gic s

El funcionament del món d'avui és tan actiu, tan rápid i actua en tants fronts que causa
molts desequilibris a la naturalesa. Alguns d'aquests desequilibris són:

- L'exhauriment de productes primaris naturals (fusta, aigua, minerals), que accelera la
modificació del territori i la inadaptació de la majoria dels éssers que hi habiten; molt pocs
éssers es poden adaptar als canvis.

- El creixement enorme en la fabricació de nous productes de consum i la seva conseqüent
poca capacitat de reutilització observada fins ara. L'acumulació de residus és motiu de mol-
tíssims desequilibris.

- L'ús irresponsable d'energia, amb l'única justificació del progrés o la comoditat, molt discuti-
bles. Uns exemples en són: l'energia perduda en el transport particular (cotxes) en comtes del
transport públic (tren o altres); el consum enorme d'energia -petroliera, nuclear o d'altres
tipus, que tenen problemes de contaminació-, que es podria estalviar amb tecniques conegu-
des i senzilles com l'aprofitament de l'energia solar o de les anomenades «netes» o renovables .

.L-a combinació de factors de desequilibri pot provocar fins i tot la desaparició de grans
zones ri'aturals o produir canvis que poden ser molt importants. Cada vegada sembla més demos-
trat que fin i tot els canvis climátics són produits per causa humana. Així dones, totes aquestes,
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accions, a la llarga, poden provocar desastres per a1s éssers vius tan vegeta1s com anima1s.

El gran creixement del nombre d'individus de la nostra especie, el que s'anomena la pres-
sió humana, genera una gran competencia entre nosaltres i el món animal i el vegetal pels matei-
xos recursos, i qui té la forca és l'especie humana; podríem dir que aquesta és la causa principal
que resumeix totes les anteriors.

Al Garrafhi ha a1gunes problernátiques més concretes, en la línia dels desequi1ibris esmen-
tats, que es posen de manifest en l'estudi dels anima1s i dels vegeta1s. Les observacions loca1s
poden donar-nos pistes o senya1s d'alteracions en el nostre territori, pero també poden ser indi-
cadors de canvis drástics a nivell global, del planeta. Comentarem aquests senya1s, que podem
observar al voltant de Vi1anova i la Geltrú:

Desequilibris en la vegetació

E1s incendis es repeteixen massa sovint a la nostra comarca. En a1guns llocs s'han repetit
incendis en períodes de menys de 10 anys. La vegetació no té temps de regenerar-se. Pensem que
un pi b1anc necessita de 7 a 8 anys per a fer els primers pinyons per a la reproducció. Les pine-
des d'aquestes zones cremades poden quedar en perill de desaparició si no tenen temps de pro-
duir pinyons. Si parlem d'altres especies de creixement més 1ent, especies prou conegudes, com
les a1zines, la cremada d'un bosc pot provocar que durant un temps llarg, al voltant d'un seg1e,
una zona que di sense un bosc consolidat. Les a1zines triguen 40 anys o més a ser «adultes».

La vegetació mediterránia ha crescut sempre amb els incendis, s'hi ha adaptat. Hi ha molts
vegeta1s que tenen mecanismes d' adaptació a aquest fenomen: llavors que resisteixen o fructifi-
que n més rápid si se sotmeten a altes temperatures; escorces gruixudes protectores dels troncs;
possibilitat de rebrotar en parts cremades. Les adaptacions no serveixen si el cicle de cremades
és massa rápid, ates que, a la llarga, pot alterar la vegetació natural i provocar una erosió rápida
del sol, desertitzacions o altres alteracions.

Hi ha desequilibris que podem observar en vegeta1s, alló que anomenem p1agues, és a dir
crescudes d'éssers vius (insectes, fongs) de forma incontro1ada i que s'escampen rápidament.
E1s cultius són acumu1acions de molts individus igua1s, una situació idónia perque s'escampi
qua1sevo1 plaga. Actua1ment, a Vi1anova, comencen a observar-se p1agues d'insectes minaires
a1s cítrics (llimoners, tarongers, mandariners), i a d'altres arbres, com els oms. Esperem que
la plaga (1999) no s'escampi gaire, per bé que a tot Europa és molt activa.

Desequilibris en la fauna

Al món animal també s'observen desequi1ibris. A1guns serán més perjudicia1s pels ecosis-
temes que d'altres; i nosaltres considerem a1guns d'ells com a petites molésties, En podem
comentar diversos que podem observar al Garraf.

De les «florides» de meduses que arriben a les p1atges no és coneix la causa exacta. Una en
pot ser la sobrepesca d'éssers filtradors o menjadors de pláncton, com les esponges, els coralls, les

~
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sardines, etc. Les fases larváries de les meduses passen per la forma planctonica; la pesca exces-
siva desequilibra el nombre de larves de meduses i fa que augmenti excessivament, tal com es pot
observar any rere any. Una altra causa en pot ser la quasi desaparició de tortugues marines men-
jadores de meduses; la disminució de tortugues ha fet créixer el nombre de meduses. El més pro-
bable és que l'augment de meduses sigui provocat per la suma de les dues causes anteriors.

Som una civilització que consumeix grans quantitats de paper; hem de tenir, doncs, un
petit inconvenient, el creixement, algunes vegades desmesurat, de 1'insecte anomenat peixet pla-
tejat (Lepisma sacharina) que viu als racons i escletxes de les nostres cases i menja paper. Un dels
inconvenients més greus és el provocat pels insectes menjadors de fusta, tant els corcs casolans
com els termits o termites. EIs primers són poc «perillosos», si hem de jutjar pel «treball» que
fan a la fusta, i si s'actua a temps amb insecticides, es poden parar. EIs terrnits, en canvi, són més
perilIosos, ates que trebalIen a les fosques i per tant a 1'interior de les fustes. Qjian veiem la
presencia de terrnits, el mal acostuma a ser molt important i, fins i tot, irreparable. Vilanova i la
Geltrú és una megápolis de térrnits, fins al punt que n'ha condicionat les construccions. Fins els
anys 50-60, a les construccións s'utilitzava la volta catalana per fer les escales i els sostres de les
parts baixes de les cases i evitar, així, de fer servir bigues de fusta, que, tard o d'hora, serien ata-
cades pels terrnits. EIs terrnits necessiten per als seus nius una humitat mitjana o alta, perque hi
cultiven uns fongs que els serveixen d'aliment; si la colonia és important, poden crear-se el seu
microclima a llocs més secs i, tal com es pot suposar, poden «pujar» als pisos més alts.

Cal fer notar que els insecticides poden provocar desequilibris que podem observar de tant
en tanto A Vilanova, sovint es culIen poques cireres; aquest fenomen es pot relacionar amb la
mortalitat d'insectes pol-linitzadors.

En els ocelIs també observem anomalies. Hi ha, actualment, unes especies que provoquen
situacions no previstes. En són un exemple les cotorres sud-americanes de color verd, que nien a
les palmeres i arbres alts. Són animals que per assilvestrament han esdevingut abundants i ja des-
placen als coloms i altres ocelIs.

S'ha de fer notar que hi ha especies que cal protegir de forma especial perque actualment
són molt escasses en nombre i més tenint l'experiencia de la desaparició de mamífers del Garraf
(en el segle XIX i comencament del xx), com el llop i ellinx. EIs mamífers que actualment poden
estar més en perilI són els carnívors, com el gat mesquer, la fagina o la mostela. També les aus en
general i les rapinyaires en particular; els amfibis, com els tótils, les reinetes o les salamandres del
Garraf; els reptils, de les serps d' aigua fins a la serp de vidre i l'escurcó, entre altres, i especial-
ment les tortugues, que desapareixen per causa estrictament humana.

Per últim, i tenint en compte la nostra responsabilitat envers les futures generacions, cal
citar la fauna que, encara que poc coneguda, és única al món: la de les coves i avencs del Garraf.
Aixó la fa interessantíssima i insubstituíble i, per tant, cal que res no alteri els ecosistemes de les
cavitats del massís del Garraf, ja que, en cas contrari, poden desapareixer per sempre.
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Les comunicacions
a Vilanova i la Geltrú



INTRODUCCIÓ

L' any 1833 es publicava el poemari de Manuel de Cabanyes intitulat Preludios de mi lira. En
un d'aquells poemes, concretament en "A Marcio", el poeta escrivia: "... Por la angosta

senda del Garraf riscoso, corcel desbocado dirigir sin rienda ... "; el poema segueix i la compara-
ció entre l'abrupte Garraf i les dificultats existents, a vegades, per servir la patria és una eviden-
cia de la situació precaria dels camins de l'epoca. 1 el text de Cabanyes és, sens dubte, un clar
exemple que les dificultats dels carnins i de les comunicacions a la nostra comarca són antigues.

Seixanta anys més tard, Teodor Creus i Coromines, personatge clau en la historia vilano-
vina, animador del Diario de Villanueva i col-laborador de la novel·la Los Misterios de Villanueva,
publicava Les Set Contalles del Temps Vell. En una d'aquestes contalles se'ns torna a descriure la
dificultat dels camins que vorejaven la Vilanova d'aquella epoca. La contalla en qüestió porta per
títol: "Lo pas de la Mala Dona" i comenca així:

"Per un estret viarany

que entre uns aspres penyals s'obra,
tenint, part de munt, barus cingles,

que lloch d'enjilars no donan,

y, part de uall, bravas timbas

combatudes per las onas

del mar, que bamolejant

remullantlas van tot' hora

sense més boscuries que matas,

romanins i¡arigolas,

palmeras naas, coscons,

argelagas punxadoras

y una que altra sajolida,

que en las escletxas rebrotan,

imich camí que ans conduhía

á Sitges y á Vilanova ... "

Així dones, els camins per comunicar Vilanova amb altres indrets del país han estat sem-
pre difícils. No ha estat fins ben entrat el segle xx que aquesta incomunicació terrestre histórica
de la nostra ciutat ha estat superada.
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EL CAMINS MÉS ANTICS

S Sembla comprovat que els primers pobladors de les nostres contrades, els habitants
d'Adarró, tenien com a mitjá de comunicació més important la navegació per mar. En són

testimoni les nombrosísimes ámfores o restes d'ámfora que s'han trobat en els indrets on s'han fet
excavacions. Amfores que, en l'edat antiga, eren els contenidors de gra, d'oli, o bé de vi, que arri-
baven a la nostra costa amb les naus procedents de la Mediterránia. Més endavant, ja l'any 1366,
el rei Pere III concedeix el privilegi de cárrega i descárrega de mercaderies a les platges del Terme
de Cubelles. La documentació, segons explica Albert Virella,' dels segles xv ixvi referents a temes
de mariners o de transport de mercaderies per mar és molt extensa i rica, i va des del transport
de cabotatge fins al trasllat del vi de les propies collites fora de Catalunya, amb el consegüent des-
plegament de la riquesa i de les infrastructures relacionad es amb el transport marítimo

Per que aixó era així? Si bé es cert que des dels temps més remots existia la possibilitat de
comunicació amb petits llogarrets de la rerecosta, i així ho demostra la troballa de restes d'a-
questes ámfores de transport en jaciments arqueológics propers a Vilanova, també és cert que la
plana on es troba la nostra vila tenia grans dificultats per a poder bastir uns camins facils. El nucli
original de la ciutat estava envoltat de petites muntanyes que dificultaven els passos naturals.
Més allunyades, pero amb forta influencia, les muntanyes del Garraf constituien i han constituir
fins als nostres dies un obstacle que ha dificultat la comunicació amb la capital, Barcelona.

DES DE L'EDAT MITJANA

El pas del temps també comporta que anessin apareixent altres nuclis poblats, i fou precisa-
ment a redós del Castell de la Geltrú que comenca a originar-se el que després seria la nos-

tra ciutat. Aquest nucli, potent quant al territori i als masos que estaven sota la seva protecció,
fou sens dubte un indret des d'on partiren les primeres comunicacions que constituíen l'esquelet
del que, en altres époques, esdevindrien els principals camins que vincularien la nostra ciutat amb
la resta de poblacions del territori més proper i, també, del més llunya. Així sembla comprovat
que des de la Geltrú sortien diversos camins de relativa importancia i, entre ells, un "vico gene-
rali" o camí reial, sense que s'especifiqués l'indret per on passava. En l'estudi detallat sobre la
Geltrú a la baixa edat mitjana realitzat per Maria Lluísa Orriols,' es distingeixen entre altres els
següents camins terrestres: de la Geltrú a Enveja i Cubelles i d'Enveja a Adarró, uns camins que
ajudaren a reobrir el comete entre aquests nuclis de població. Els camins anaren evolucionant
com el reeiximent de les diverses poblacions i, mica en mica, s'aná concretant una xarxa de
camins entre les diverses poblacions que conformaven el que seria més endavant el Penedes.

Datat el 1404 i el 1454, un camí reial sembla que portava a Barcelona per Sitges i possi-
blement fou de les vies més importants. L'altre gran camí és el que es troba datat el 1409 amb
possible destinació a Vilafranca del Penedes.

r

.1. Albert Virella i Bloda, Quan els camtns de terra s'obrtren a Vilanova i la Geltrú.

2. Maria Lluisa Orrio'lp, La Plana on vivim, a I'Alta Edat Mitjana. Aspectes de la nostra Historia.
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Així mateix, queda constancia de l'existencia de diversos camins que anaven als indrets on
s'havien ubicat algunes ermites de culte. En trobem de consagrats a Santa Magdalena i a Sant
Cristófor, Existia igualment una xarxa important de camins que enllacava els diversos masos
entre si i amb el nucli de la Geltrú. Hi ha una referencia de relativa importancia al camí que
comunicava aquest nucli urbá amb la platja, un lloc per on encara deuria arribar forca comers: i
on va cornencar a assentar-se un grapat de persones dedicades a la pesca, que configurarien ben
aviat un petit nucli de població.

És molt possible que la majoria d'aquests camins fossin vies que, com hem dit, tenien la
funció d'unir els masos entre si i també amb el nucli fortificat. Entre si perque, en aquells temps,
calia comerciar directament i, alhora, possibilitar una rápida comunicació amb el nucli central per
dos motius: per trobar-hi recer en cas de perill i per poder tarnbé participar en la petita vida
comunitaria al voltant del castell i de l'església.

En la resposta que dóna Francesc de Papiol al Qüestionari Zamora;' queda palesat que la
nostra ciutat, cap a l'any 1790, comens:a a tenir una certa comunicació en forma de xarxa radial
amb tots els pobles que envolten la vila.

"[...] 9.- Cuáles son las avenidas del Pueblo para su comunicación con el resto de la
Provincia, si entre ellos se encuentran algún camino real, si son construidos de planta, cual
su anchura y actual estado, su descripción desde el Pueblo más inmediato, con expresión
de sus ventas, si se paga en él algún pontzago, peaje, castillería u otro derecho, cuáles son
y a quienes pertenecen.

Tiene Villanueva su grande comunicación con la Capital por medio de sus
Ordinarios, o Correos, quiero decir varios barcos nombrados así, que continuamente hacen
el transporte de los géneros de ésta a aquella, traiéndose así mismo los géneros extranjeros
de pescas, granos, algarrobas, etc., de que se hacen en esta sus repuestos, no sólo para la
manutención de nuestra villa, sinó para todo el Vecindario, ya que de muchas horas alre-
dedor vienen a proveerse los pueblos vecinos. Tiene su camino real o Carretera construida
de planta de 32 palmos de ancho, para el Panadés, de unión o política en componerla, junto
con el continuo carreteo, la tienen ya casi arruinada e intransitable, siendo así que es de la
mayor utilidad por todo el país, tanto por el transporte de los aguardientes, maderas, etc.,
como para después llevarse la propia de castaño para la construcción de sus cubas que nos
viene por el Mar, como de los algarrobos, pescas saladas, y demás géneros, que después se
distribuyen por todo el districto su Capital Villafranca distante de ésta tres horas. Han
tenido los de Villanueva alguna vez, como cosa de 8 años hace, la curiosidad de componer
todo lo de su término, pero como los demás no siguieron, y no se ha continuado, está como
de antes. A la mitad de dicho camino hay un lugarcito Cañellas pueblo Baronal, que tiene
su posada bastante buena. Otra igual Carretera tiene por la parte de Poniente esta Villa,
hastajuntarse con la Real de Valencia, quatro horas distantes, algo descompuesta también
por la poca curiosidad en componerla; a una hora de camino está el Pueblo de Cubellas,
de que se habló en el número 1 sin otra posada ni venta por el camino. No se halla, el
Pueblo gravado con pago alguno de pontazgo, peage, castillería, ni otro derecho. [...]"

r
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Aquesta configuració de les principals vies de comunicació correspondrá, després, a la de
les principals carreteres que uniran Vilanova amb les poblacions més importants de la contrada
o bé amb els nuclis de les capitals. No obstant aixo, la construcció de les diverses carreteres no
va ser un treball planer, sinó que es va realitzar en diverses fases i va tenir complicacions perma-
nents, fruit de les aturades que patien les obres de construcció.

C-246.
BARCELONA SANTA
CREU DE CALAFELL

A questa carretera, coneguda també com la carretera de la costa, ha estat, i és encara, el nucli
transversal més important de comunicació de la ciutat, ja que uneix Vilanova amb les dues

capitals, Tarragona i Barcelona. Aquesta carretera, fa uns anys, fou desviada del centre de la vila
per la perillositat que representava. Era també l'única sortida cap al sud des de Barcelona per la
costa, fins a la construcció de l'autopista. Als inicis d'aquesta obra es va generar una polémica,
ates que en el moment que es va anunciar la construcció de la carretera, ni Vilanova ni Vilafranca
no volien que passés pel seu terme municipal. La raó era que la carretera comportaria moviment
de trepes de l'exércit i, per tant, l'obligació de mantenir-les en el seu pas per la ciutat. L'obra es
va fer per Vilafranca i Vilanova va adonar-se de l'error quan ja estava feta la carretera. Ara calia
lluitar per arranjar la comunicació fins a Vilafranca, tot i que, cap als volts de 1833, com assen-
yala Albert Virella," la comunicació ja era forca bona. La construcció de la carretera de la costa
va topar amb moltes dificultats; guerres, aturades tecniques, poca disposició dels veíns, etc.
Malgrat tot, el 1879 es podia circular entre Vilanova i Sitges, i el 1880 ja es podia arribar a
Barcelona. Les obres van seguir fins a connectar amb Calafell. La presencia de Víctor Balaguer
en el Govern de l'Estat ajudá sens dubte a fer realitat la carretera que, amb el pas dels temps,
seria de forca importancia per a Vilanova i la seva comarca. 1 és que tot i la dificultat de les cos-
tes del Garraf, fou una via de comunicació de primer ordre.

C-244: LA CARRETERA DE VILAFRANCA
I IGUALADA

A mb la construcció del port de Vilanova, el comen; va augmentar considerablement i la
majoria dels vins i aiguardents produits al Penedés tingueren la seva partida cap a ultra-

mar i els ports del Báltic a través del port vilanoví. Aquest augment de tráfic entre Vilafranca i
Vilanova va fer pensar en la necessitat de millorar l'antic camí existent des de 1759, ja que els
carros carregats amb les pipes hi trobaren dificultats de pas, sobretot en les époques de pluja, que
deixava els camins impracticables. Tampoc fou una aventura facil, i és que, a més de les dificul-
tats própies de tota construcció, l'obertura de la carretera entre Barcelona i Tarragona a través de
Vilafnanca va fer perdre interés en aquesta via de comunicació, tot i que mai es deixá de banda la

4. Albert Virella i Blod¡, Qua" els camins de terra s'obriren a Vilanova i la Geltrú.
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idea de comunicar Igualada amb Vilanova travessant el Penedés de nord a sud. Tot i així, i segons
que explica J. Coroleu,' cap a la segona part del segle passat, la carretera ja funcionava malgrat
que algunes zones encara estaven per acabar. Actualment, aquesta carretera ha esdevingut un eix
de comunicació cap el rerepaís prou important; ha estat remodelada i millorada substancialment
i se n'han eliminat alguns dels punts amb revolts molt perillosos. D'altra banda, la pujada de
Canyelles és considerada pels vilanovins afeccionats a la bicicleta com una pujada mítica, de caire
iniciátic. La carretera de Vilafranca constitueix, també, la via d'enllac amb l'autopista A-7, que
ens uneix amb la xarxa de comunicacions terrestres del país.

BV-2II5. LA CARRETERA DE L'ARBO~

La comunicació de Vilanova amb la vila de l'Arboc es feia a través dels Sis Camins, seguint
el curs del riu Foix. Hi havia una serie de trencalls que permetien la comunicació amb

diversos molins existents a les ribes del Foix i amb les masies del seu entorno Va ser, pero, al final
del segle passat quan, a causa de l'augment de l'atur forcós, es va impulsar diverses obres públi-
que s per tal de donar ocupació a un gran nombre de persones. Entre aquestes obres que es van
posar en marxa l'any 1886 hi ha la carretera de l'Arboc. Com la majoria de les obres públiques
d'aquesta epoca, tenia aturades intermitents que en retardaven el final. A la fi, l'obra quedava
enllestida l'any 1907. Quan, l'any 1912, es comen<;aven les obres del pantá de Foix, aquesta carre-
tera tingué una importancia cabdal en el transport dels materials per a l'esmentada construcció.
La carretera del pantá, com es coneix actualment, és encara una carretera estreta i amb molts
revolts, pero té racons d'una gran bellesa.

BV-2II3. LA CARRETERA DE RIBES

L'any 1868 apareixen les primeres notícies sobre el fet que la Diputació Provincial destina
diners per pagar peons caminers encarregats d'arranjar la carretera -camí encara llavors- de

Ribes. Aquestes mesures per a l'arranjament dels camins veinals foren també causa de disputes
sobre els successius pagaments dels treballadors. Malgrat aquests conflictes, cal dir que la carre-
tera de Ribes fou de les primeres a construir-se, la qual cosa respon al fet que entre les dues
poblacions existia un important intercanvi agrícola i comercial. La carretera constitueix, encara
avui, un camí que permet admirar alguna de les masies més importants de la comarca, com són
la Masia de Carro i la de Solers, amdues amb una llarga historia. La carretera també passa pel
bosc de Solers, un bosc de pins, molt malmes, pero, que ha estat lloc de concentració festiva de
vilanovins i vilanovines en jornades assenyalades com els dilluns de Pasqua o els primers de maigo
La carretera necessita millores, tant en el seu tracat com en el ferm. Avui s'utilitza poc, ates que
la C-246 enllaca amb l'antiga carretera de Viladellops i té molt a prop l'hospital de Sant Camil,
un nucli sanitari de molta importancia, de manera que l'arribada a Ribes també hi és molt mésr
facil i rápida que per l'antiga carretera.

5. J.M. Freixa Olivar, Anales de Villa'Jueva y Geltrü.
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L'AUTOPISTA A-16,
BATE]ADA PAU CASALS

A questa autopista fou coneguda primer com la dels Túnels del Garraf i, en la seva inaugu-
ració, a la primavera de 1998, fou batejada amb el nom de l'insigne músic Pau Casals, pel

fet que aquesta autopista uneix Barcelona amb el Vendrell, ciutat nadiua del músic.

Aquesta obra s'ha fet en diverses fases. En la primera es va realitzar el tram entre
Castelldefels i Sitges (Túnels del Garraf), que va posar-se en funcionament l'any 1992. Un any
més tard es construí el que uneix Castelldefels i Sant Boi amb Barcelona (lliure de peatge). El
tram entre Sitges i el Vendrell, amb un recorregut de gairebé 34 km, enllaca amb l'autopista A-7,
que, provinent de Barcelona per Vilafranca, segueix cap a Tarragona i el País Valencia.

L'AVENTURA DEL FERROCARRIL

La construcció del ferrocarril entre Barcelona i Vilanova i, posteriorment, fins a Valls no fou
un camí de roses. S'hagueren de vencer tota mena de dificultats, des de reticéncies fins a

fallides economiques. Cent anys i escaig més tard, l'obra de la construcció del ferrocarril és posa-
da com a paradigma de l'esperit emprenedor dels vilanovins de mitjan segle passat, que donaren
les epoques de máxima esplendor a la ciutat fins a convertir-la en l'Havana Xica. La construcció
del ferrocarril és, sens dubte, un treball de perseverancia i esforc colIectiu encapcalat per pro-
homs amb resolució i amb idees de progrés.

Des de 1848, l'any en que es construí la primera línia de ferrocarril a Espanya, entre
Barcelona i Mataró, de cap a cap de la península es varen anar creant noves línies, mica en mica,
fins a bastir una xarxa que al cap de quaranta anys ja era prou amplia. L'arribada a Vilanova, l'any
1881, del ferrocarril va venir precedida per diversos intents fallits. Així, l'any 1851, es va fer una
concessió per a la construcció de la línia entre Barcelona i Tarragona, pero les diverses aliances
del concessionari vilanoví i els interessos generals varen fer que, l'any 1859, es donés prioritat a
la línia que passaria per Vilafranca, amb la consegüent decepció per part de la ciutadania de
Vilanova, que veia, com ja havia passat amb la carretera, que els vilafranquins els passaven pel
davant. L'historiador Albert Virella comenta que aixo explica que el Drac vilafranquí espetegués
els coets contra Vilanova i que la Mulassa, des de la pujada de Canyelles, llencés les guites con-
tra Vilafranca. Més enllá, pero, d'aquesta rivalitat folklorica, el cert és que el món empresarial
vilanoví va reaccionar i, l'any 1862, Cristófor Raventós aconseguí una nova concessió per a la
construcció i explotació d'un ferrocarril entre Barcelona i Tarragona per la costa. D'aquest pro-
jecte s'arriba a fer un estudi topográfic i económic, pero la crisi económica que sacseja el país va
fer que, de nou, el ferrocarril hagués d' esperar.

La inauguració del ferrocarril de Vilafranca va repercutir negativament en el comers: tra-
diciortal del nostre port, sobretot pel que fa al transport de vins del Penedés, que passava prefe-
rentment pels molls de Barcelona. Aquest fet, junt amb la facilitat d'accedir a la capital que per-
metia el tren, va fer que els vilanovins i les vilanovines prenguessin consciencia de la necessitat
de la construcció del ferrocarril de la costa.

"
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L'aparició de Francesc Cuma i Ferran fou providencial per a la nostra ciutat. Gumá, que
tornava de Cuba, fou l'impulsor de gairebé tots els projectes que modernitzaren Vilanova.
Encapcalá el moviment de reivindicació del ferrocarril i, després de reunir-se amb tots els dipu-
tats i senadors catalans, els va convencer perque, el dia 13 de gener de 1877, li concedissin l'au-
torització per construir la línia de ferrocarril Barcelona-Vilanova-Valls. A partir del moment de
la concessió, Gumá es dedica en cos i anima a "vendre " el seu projecte i a aconseguir el capital
suficient per a emprendre l'obra de construcció de la via férria. Gumá es llancá a una cursa frene-
tica que el va portar des de Vilanova a Cuba, passant pels EUA, París i Anglaterra, a la recerca
de fons i per estudiar la tecnologia del moment que pogués aplicar-se al nou ferrocarril. L'obra
va cornencar l'any 1878 al turó de Sant Cristófor i, mica en mica, va realitzar l'ingent obra de
foradar el massís del Garraf. L'any 1880 es va culminar el darrer túnel, el de la Falconera, fet que
constituí una gran eferneride, fins al punt que es va celebrar una festa dins del túnel amb la par-
ticipació de la Societat Coral La Unió Vilanovina. Una de les altres obres importants va ser el
pas del riu Llobregat, que va comportar la construcció d'un pont que, en aquell moment, va con-
siderar-se com una joia de l'enginyeria moderna. Salvades totes les dificultats, el29 de desembre
de 1881, es va fer el viatge inaugural.

Vilanova i Barcelona quedaven unides per la via del tren. Anys d'allunyament quedaven
enrere gracies a l'empenta de vilanovins i vilanovines que entengueren que la comunicació amb
la capital obriria un món nou amb moltes possibilitats.

A partir d'aquest moment, Vilanova va anar guanyant importancia dins del món ferrovia-
ri. Es construíren els tallers de reparació de maquinaria, que fou el fonament de l'actual Museu
del Ferrocarril. S'electrificá la línia i, l'any 1956, arriba la primera unitat eléctrica. En l'actuali-
tat, el ferrocarril constitueix una de les vies de transport més important. La línia de Vilanova a
Barcelona és, segons les estadístiques, una de les línies de rodalies més utilitzada. És cert, pero,
que els trens de llarg recorregut ja no s'aturen tant com abans a Vilanova. Aixo ha perrnes que
les unitats de rodalies puguin passar amb més freqüencia, En l'actualitat s'está procedint a una
remodelació important de l'estació de Vilanova per modernitzar-Ia i acomodar-la a les necessi-
tats del pas de trens d'alta velocitat, com l'Euromed.

No hi ha dubte que l'obertura del ferrocarril va constituir un element de modernització de
la nostra ciutat de primer ordre. La possibilitat de viatjar a la ciutat comtal i tornar el mateix dia
ha perrnes que nombroses persones s'hi desplacin per trobar feina i que un gran nombre de joves
puguin ampliar els seus estudis a les universitats de l'área de Barcelona.

VILANOVA CARA AL MAR, EL PORT

L' any 1790, Francesc de Papiol explica, en el Qüestionari Zamora, que les relacions amb
Barcelona es feien a través de diversos vaixells que sortien de les nostres platges i arribaven

fins a la Gran Ciutat. Aixó ens demostra la importancia que ha tingut la comunicació marítima
a la nostra ciutat, malgrat que el port també va arribar forca tardo En el mateix Qüestionari
Zamora es fa una detallada descripció de la costa de la nostra ciutat i s'exposa la necessitat de
construir-hi un pOTt de mar. Fins i tot es parla d'un comerciant anomenat Feu que esta disposat
a assumir-ne la construcció a fi i efecte de poder explotar-lo tant per a viatgers com per a mer-

"
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caderies. No és, pero, fins 1'any 1875, quan calia competir amb els ports de Barcelona per expor-
tar els aiguardents que fins aleshores sortien de Vilanova des d'embarcadors precaris, que Magí
Grau obté la concessió per a la construcció i explotació d'un port artificial. Amb tot, 1'obra no
tira endavant perque el moment econórnic de la ciutat és molt dolent, fruit de la crisi que va com-
portar la ruina de 1'empresa del ferrocarril. Al principi del segle xx, es van tornar a remoure les
propostes de construcció del port, pero no va ser fins l' any 1918 que, merces a les gestions de
Bertran y Musitu, es va cornencar a construir realment el moll de la ciutat. Al cap de quatre anys,
pero, es van suspendre les obres i va quedar a mitges la construcció de 1'espigó de llevant. És a
partir de 1946 que la construcció del port agafa l'empenta definitiva i s'acaba l'obra. La realitat
és que s'ha sotmés aquest port a continuades remodelacions a fi i efecte de millorar-lo i, sobre-
tot, d'augmentar-ne el calat, ates que els corrents i la posició de la bocana fan que el fons s'orn-
pli permanentment de sorres i s'hagi de dragar amb assiduítat per tenir-ne un canal d'entrada
prou profund per a 1'entrada de vaixells.

L'activitat portuaria de barques de pesca i esportives és molt elevada. El moll pesquer de
la nostra ciutat és el quart amb importancia de la costa catalana, tant pel volum de captures com
per la flota existent. La pesca representa un sector important en 1'economia local. Avui en dia,
pero, el sector ha de fer front a certes dificultats, com la reducció de captures, les aturades ecoló-
giques i la utilització d'arts prohibid es per part de pescadors d'altres comunitats. Aixo no obs-
tant, la qualitat del peix de la nostra ciutat fa que sembli garantida la continuitat d'aquesta acti-
vitat del sector primario

El port esportiu és també un dels principals de Catalunya pel nombre de punts d'amarra-
da i per la qualitat dels serveis. Sembla que en aquests moments el Club Náutic de Vilanova, amb
quaranta anys d'antiguitat, necessiti més espai per a poder atendre totes les demandes existents.
La quantitat d'embarcacions esportives dóna fe de la importancia de les activitats esportives del
moll. És important deixar constancia també de la creació, cap als anys 80, d'un seguit de punts
d'amarrada popular destinats als ciutadans i ciutadanes que disposen de petites embarcacions per
a la practica de la pesca com a esbarjo. Aquestes persones han constituir una associació que ges-
tiona aquest espai público

Pel que fa a activitats de tipus comercial, el port de la nostra ciutat sofreix alts i baixos. Els
principals problemes els podríem trobar en la poca profunditat de les seves aigües, la poca infra-
estructura existent i el conflicte historie amb els descarregadors. Durant els anys 60 i 70 existí un
cornerc de fusta i ciment amb les Illes i el nord d'Africa amb unes magnífiques motonaus que
arribaven gairebé diariarnent a la nostra ciutat. Més endavant, el port de la ciutat serví com a port
de desballestament de vaixells i navilis ja inservibles per navegar amb garanties. Hi va haver un
temps que existí una línia regular de passatgers i mercaderies amb les Illes, a cárrec de la corn-
panyia Flebasa, que funcionava amb normalitat. Els nivells de competitivitat d'altres línies,
sobretot de les que surten de Barcelona i Tarragona, poden fer perillar aquest ressorgiment del
port de la ciutat. La necessitat de tenir installacions adequades, com la terminal, recentment
construida, i uns millors serveis faria sens dubte que el port assolís un nivell important amb rela-
ció a iltres ports de Catalunya.

.,
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TRANSPORT URBA 1 INTERURBA

A la nostra ciutat ja fa molt de temps que funciona el transport urbá amb autobusos.
Evidentment, el creixement de la ciutat ha fet que les línies creixessin i s'entrelliguessin a

fi i efecte de donar el millor servei entre els punts extrems de la ciutat. Els vehicles han guanyat
també qualitat i comoditat adaptant-se a les necessitats de la ciutadania. Es produeix també, en
determinades epoques, un augment de línies per permetre, per exemple, durant el curs escolar,
una bona comunicació a les escoles que estan allunyades del centre urbá, o durant l' estiu, una
línia que uneix el camping amb la vila i la platja. Sense que ens n'adonem, la ciutat ha anat crei-
xent i barris com el Tacó o els Sis Camins estan ja imbricats en el perímetre urbá, per tant, cal
que els elements de comunicació ajudin a vertebrar les possibilitats de desplacaments interiors.

D'altra banda Vilanova, des de fa molts anys, manté línies regular s de vehicles de viatgers
amb els principals pobles de la nostra comarca. Així, hi ha una línia amb Sto Pere de Ribes, que
ara és possible combinar amb una altra per seguir fins a Olivella o Sitges; aquesta mateixa línia
seguia fins a Vilafranca; pero en l'actualitat aquest enllac amb la capital de l'Alt Penedes es fa de
manera directa. Existeix també una comunicació regular amb autobús amb Cubelles i, per exten-
sió, fins el Vendrell.

Una de les causes de l'augment de les freqüencies de pas dels autobusos va ser, sens dubte,
la comunicació amb el barri de les Roquetes, de Ribes, ja que la majoria dels seus pobladors tre-
ballaven o compraven a Vilanova; i, d'altra banda, l'obertura del complex sanitari de l'Hospital
Comarcal Sant Camil va fer que moltes persones, per visites mediques, per visites a malalts o bé
per feina, utilitzessin el servei de transport públic que uneix l'hospital amb la ciutat. Durant forca
temps, les línies regulars i les urbanes compartien rutes i parades, pero en aquests moments les
concessions estan fetes a companyies diferents i, per tant, ja no comparteixen totes les parades.
Cal fer esment de l'existencia, des de fa poc temps, de línies que connecten amb Barcelona de
manera directa o bé amb aturades a l'aeroport i a l'hospital de Bellvitge. Així mateix cal destacar
la rernodelació de l'estació d'autobusos que comparteix alguns serveis amb l'estació de ferroca-
rril. Tot i que una de les parades més importants és a la Rambla de Salvador Sama, que és l' ori-
gen d'algunes de les rutes més importants.
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