
Una Vilanova poc coneguda
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Els excursionistes, pel fet

d'haver escollit lliurament la

nostra afició, ens obliguem a co-

neixer profundament el nostre pa-

ís trescant per valls i munta-

nyes. En aquest sentit creiem que

també tenim el deure de coneixer

l'entorn més immediat, concreta-

ment el del nostre terme munici-

pal. Relativament en el curs de

pocs anys, els defores de la ciu-

tat han sofert un canvi radical,

quasi impossible d'identificar

amb la VlSlO que en teníem d'un

passat no massa llunya, especial-

ment per a aquelles persones que

faci temps que no els hagin visi-
tato

Aquests estudis del terme no

són nous a l'entitat. Cap a l'any

1965, un nombrós grup de tala-

iencs portaren a cap un seguit

d'excursions tot resseguint els

limits del terme; aquestes sorti-

des donaren una experiencia molt

profitosa que queda reflectida

a la ~remsa local. Recentm~nt,

l'amic Toni Sagarra inicia una

serie d'articles amb el títol de

"El territori urba de Vilanova

i la Ge l tr-ú" (Apunts per a un es-

tudi de millora de la situació

act~al), que desitgem que tinguin

continuYtat. En Vicen~ Carbonell

també ha donat periodicament no-

tícies de masies, cases pairals,

sínies i indrets del terme vila-

noví el seu eptorn.

A Vilanova es produeix el fet

paradoxal que cada vegada que és

editat un planol urba de la ciu-

tat, eo.iuns cr-ac one t s adequats, hi

figuren les urbanitzacions "Ara-

qai ", "Ibersol" i "S;ahJa Maria",

i en contra, el bar~i anomenat

la Collada-~is Camins, un deIs

més populosos del terme"queda"

en blanco

El BARRI DE
lA COllADA-

SIS CAMINS
Hem de fer un parell de preci-

s ions . Primera: del nom de la Co-

llada-Sis Camins crelem que en

som culpables per la publicació,

l'any 1977, en el desaparegut
Setmanari de Vilanova", d'un ar-

ticle referent a les barriades

clandestines que cenyien l'entorn

urba. En realitat la nomenclatura

d'aquella zona és molt més com-

plexa. La segona és que el tra~at

vial d'aquell sector és for~a co~

plicat, ajustat a"estrets camins

preexistents i amb una xarxa via-

ria quasi laberíntica i de poca

amplaria per tal d'explotar al

maxim el metre quadrat de ter-

reny. Hi ha un seguit de, diem-

ne carrers, passatges, passatgets

i passadissos el traspas deIs

quals a un planol es fa difícil.

Per a nosaltres aixo ha constitu-

Yt un repte que hem acceptat i

que tractarem de portar a cap,

no tan soIs en aquest barri sinó

en totes les zones que legalment

o il-legal han estat "ur-b an it z a-

des". 1 ho diem amb sornegueria,

ja que, per posar un exemple, el

sector de "Santa Maria" ens ha

quedat un xic diferent del que

presenten els planols editats.

Quan el passat octubre el bat-

lle Jaume Casanovas tingué l'ama-

bilitat de visitar el nostre lo-

cal social per a fer-nos una expo

sició deIs projectes municipal;

immediats i sotmetre's a les pre-

guntes deIs socis, as segura que

era imminent l'entrada de maquin~

ria al barri de la Collada-Sis

Camins per tal d'establir-hi bons

accessos i ordenar els vials exis

tents. Creiem que ara és el mo-

ment de presentar el planol' d'a-

quest sector tal com és actual-

ment, amb retor~ats camins i la

parafernalia complementaria vi-

gent, i tractar de fer una anali-

si de les diferents zones que el

conformen, procurant d'aplicar-

Enl l ac amb la carretera de l'Arbo~ des de la Collada (Foto:J.Virella)
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hi la toponímia tradicional. Es

una primícia que hem volgut ofe-

rir als nostres consocis.

També hi és inclos el nomencl!

tor provisional, com a valor ane~

dotic. Els velns que han posat

els noms són conscients de la se-

va provisionalitat i accepten que
en el seu dia l'Ajuntament n'im-

posara uns altres. La majoria

d'ells són repetició d'altres ja

existents al casc urba: Bilbao,

Montserrat (dos), Gaudí, etc. Al-

tres són de velns poc modestos

que es creuen dignes de fer figu-

rar el seu cognom en la placa

d'un carrer: Güell, Serra, Orte-

ga, Rosa, Prat, etc. En fi, pocs

d'acceptables, i la majoria dis-

cutibles. Hi ha unes normes cla-

res propugnades per la Ponencia

de Nomenclatura del municipi: el

nom tradicional deIs antics ca-

mins i contrades ha de subsistir.

En aquest sentit tindrem uns car-

rers denominats de Rocacrespa,

de la Carrerada, del Mas Palau,

de la Torre d'en Valles, deIs Sis

Camins, del Fraig, etc. que pas-

saran a ser oficials.

Com ja hem indicat, el nom de

la barriada de la Collada-Sis Ca-

mlns és només el generic per a

designar aquesta gran barriada

de formació anarquica. Les prime-

res parcel-lacions es feren ran

del Camí Vell de Cubelles, al cos

ter anomenat la Collada, i es va

estendre posteriorment en direc-

ció als Sis Camins i més enlla.

Es un cas parallel al de les Ro-

quetes, amb edificacions inicials

prop de les tanques de Solicrup

en el paratge roquer que portava

aquell nom tradicional i que des-

prés s'estengué en direcció nord

abastant al tres paratges i asso-

lint una extensió insospitada al
principio

També aquesta barriada vilano-

vina ha sofert aquesta extensió

insospitada, abra~ant de forma

inconnexa altres sectors com Cal

Pau de l'Hostal, el Fraig, la To~

re d'en Valles, la Turbina, Mas

Palau, Somella, Mas Joliu i la

Plana del Rei.

Completament separada i allla-

da del casc urba de Vilanova, hi

té diverses rut~s d'accés, totes

for~a precaries. Dues d'elles te-

nen l'entrada pel Camí Vell de

Cubelles. La primera és l'antic

Camí de Rocacrespa, que té l'ar-

rencada just al gual encimentat

del Torrent de l'Aiguacuit, a

l'encreuament amb el citat Camí

Vell de Cubelles. L'altre és al

punt més enlairat de la Collada,

on cal seguir la branca de la Ca~

re rada que porta a la Torre d'en

Valles i els Sis Camins. Altres

entrades són a la carretera de

l'Arbo~. El vell Camí ral, situat

enfront de la carretera de la Pl~

na i, més al nord, el Camí del

Mas Palau, el més ample i de més

bon pis. Tots conflueixen als Sis

Camins.

Hom pot suposar d'antuvi que

és una desordenada zona del que

s~'n diuen horts familiars (que

n'hi ha molts), quan podem asse-

gurar que hi ha for~a habitatges

d'ocupació permanent, degudament

censats. A més de les masies, sí-

nles granges que es poden tro-'

bar en un nucli fins fa poc, i

encara ho és, rural, hi podem

comptabilitzar tres indústries

metal-lúrgiques, un taller de fus-

teria, dos c o l'Le q is d'EGB i un

Taller d'Ocupació per a Disminu-

lts. 1 creiem quedar-nos curts,

ja que hi podem veure comer~os

de queviures i diversos bars, que

és el que més hi ha, com ja és

costum.

Passem seguidament a fer un pe-

tit historial de les di verses zo-

nes i un estudi orientatiu de les

divisions i nomenclatura que els

pot correspondre.

La Collada

Pel maig de 1962, un anunci

en el periodic local oferia par-

celles a la Collada a sis rals

el pam quadrat. L'Alcaldia adver-

tí als possibles compradors que

en aquella zona no hi havia pla

d'urbanització i per tant no era

terreny edificable. D'anys enrere

existia en aquell sector Can Go-

dessart (més tard Mas ~ngela) i

alguna altra edificació de carac-

ter rural. El venedor replica que

no oferia parcelles edificables,

sinó de conreu.

Els terrenys es vengueren com

bresques ti quedaren formats qua-

tre vials d'accés, a ~~rtir del

Camí Vell de' Cubelles. Aquests

v ia'l s són tan -~~trets que, encara

avui dia, quan un vehicle de qua-

tre rodes hi entaa de cara, ha

de sortir de culo A frec del co-

lLe q i Co s s et anc ia hi ha el primer

vial que discorre parallel a un

sinuós rasot d'escor~enties plu-

vials provinents de les planes

de Cal Pau de l'Hostal. Es diu

que el passatge no té nom pero

que solen anomenar-lo del Rasot.

Com que respon a una realitat l'~
notem com a bo. Posteriorment,

en un planol oficial el veiem de-

signat amb el nom de "el Torrent','

denominació que jutgem exagerada.
EI' segon vial és denominat de la

Rosa, pero no amb referencia a

la flor, sinó a una de les velnes

que porta aquest nom. El tercer

és el de Santa Ana, nom existent

al casc urba. Altres passatges

són conceptuats com a privats i

mantenen tanques a l'entrada, a

pesar del seu caracter comuni-

tari.

En uns quatre anys queda for-

mada aquesta barriada d'horts fa-

miliars, com solen designar-se,

i entre les casetes per a guar-

dar-hi atuells i utilitzables com

a aixopluc, se'n podia veure al-

guna de més' volum i dedicada a

habitatge permanent. Com una taca

d'oli, la parcellació s'estengué

en direcció al vell camí de Roca-

crespa, prop de la Torre d'en Va-

lles fins als Sis Camins, on

tenim anotat que pel setembre de

1969 s'hi anava formant un inci-

pient carrero De fet, els dos se~

tors Collada i Sis Camins no arri

baren a unir-se mai, i posterior-

ment, el pas de la Variant els

separa definitivament. El que

s'havia format enfront de la Tor-

re d'en Valles i el deIs Sis Ca-

mins sí que han acabat formant

un sol nucli, de que parlarem en

una altra ocasió.

Tornant al sector de la Colla-

da, a darreries de la decada deIs

seixanta, s'anaren poblant unes

antigues feixes esgraonades on,

antigament, hi havia garrofers

i alguna olivera. Ara ja no eren

horts per a plantar-hi cols, sinó

per a bastir-hi una caseta. Es
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forma un carrer ascendent i de

tra~at sinuós al final del qual

sortien dues branques en direcció

a ponent. El primer carrer porta

provisionalment el poc fonetic

nom de Calasparra, que correspon

a una població murciana de les

ribes del Segura. En un planol

l'hem vist traduYt,faceciosament,

amb la versió Cal Esparra. Les

dues branques que en sortien eren

batejades com a carrer de la Sie~

pe,. copiat d'un vial sevilla, i

'carrer de Cervantes, que ja tenim

a la ciutat. Aquest segon carrer

esta limitat en direcció a ponent

per una antiga excavació rectan-

gular que llinda al camí de Roca-

crespa. Sembla que en deien el

Clot de la Mina, ja que en una

de les parets terroses hi havia

una porta reixada que donava pas

a una conducció del que se'n deia

l'Aigua Vella. Aquesta excavació

subsistí fins que es feren les

obres a la Variant, que ocuparen

el clot i queda tapat pel pont

el talús de terra. Altres car-

rers d'aquell· indret són el de

Las Delicias (hi ha un bar amb

el mateix nom), Sadajoz, San Gi-

nés i Recreo, tots propers al ca-

mí de Rocacrespa~ També hi havia

dos bars, el "Pi tu" i "La Colla-

da" al Camí Vell de Cubelles, que

ja fa temps tanc~ren.

El que acaba donant cal re de

veritable barriada a la Collada

fou la ins t a l'I ac i ó del col"legi

Cossetania. Pel gener de 1976

s'autoritzava la construcció de

l'edifici i el 9 de gener de 1977

s'inaugurava com a escola.

El nom de la Collada, com a

p ar t ida de terra, és c i tat ja en

el Cadastre de 1739 amb la deno-

minació de la "Cu l l ada de Env e j a"

amb vint-i-dues peces censades.

D'aquestes, n'hi .havia poques al

nord del Camí Vell i, en canvi,

cap al sud comprenia el que avui

dia és diposit de l'Aigua Nova,

el Mas Seró, el Molí de Vent i

Cal GralIes.

Sona

ceptuem

dastre

partida

larem en

part del terreny que con-

de la Collada, en el Ca-

queda censat en l'extensa

del "Faraix", de que par-

el seu dia.

Hi ha un mapa del terme de Vi-

lanova amb la divisió numerada

de les partides o polígons de te~

reny que el conforme. El núm.36,

Fondo del Fraire (deu voler dir

del Fraig), és limitat pel Camí

Vell de Cubelles, la Carrerada,

els Sis Camins, el Camí ral i la

carretera de l'Arbo~,o sigui que,

a més de la Collada, hi queden
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inclosos els nuclis de l'Aigua-

cuit, el pla del Fraig, Cal Pau

de l'Hostal i els Sis Camins.

El futur barri de la Collada,

crelem que hauria de quedar clos

pels amples vials que han de faci

litar l'accés al sector: al nord,

pel que substituira el vell camí

de Rocacrespa, i al sud, pel de

Cubelles, també notablement mi-

llorat. Per llevant tindra la car

retera de l'Arbo~, i per ponent

la Variant. Pero, realment, el

pervindre d'aquesta barriada que-

da greument hipotecat pel pas de

l'anomenada Via de Ronda Nord,

que la travessa pel bell mig.

Joan Virella
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