
1 - Les peculiars carac-
terístiques geológiques
del massís de Garrat
queden paleses en
sectors com el fondo de
les Tarradelles (arxíu
Joan Virella - 1968)

2 - Al massís són fre-
qüents les penyes i
penya-segats com els
del fondo de Vallcarca
(foto X. Virella - 1974)
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la vessant marítima del massís de garraf

El massís de Garraf es troba a
I'extrem occidental del Penedés,
tocant a la costa. S'inclou dins els
municipis de Sitges, Sant Pere de
Ribes, Olivella, Vilanova i la Gel-
trú, Canyelles (aquests de la co-
marca de Garraf) i Olérdola, Olesa
de Bonesvalls, Avinyonet i Subi-
rats (de l'Alt Penedés). La part
més occidental pertany ja a la co-
marca del Baix Llobregat (muni-
cipis de Castelldefels, Gava i
Begues). Forma una unitat geo-
qrafica perfectament definida, de-
limitada per la Mediterránia al sud,
el riu Llobregat a l'est, el riu Anoia
i el Foix a 1'09st, i assoleix un
diarnetre nord-sud de 24 quilóme-
tres aproximadament ide 28 quilo-
metres en sentitest-oest.

-
aspecte mortolóqlc i geologic

Garraf és un massís calcari d'una
altitud mitjana de 500 metres que

fs'aixeca entre la vall del Llobregat,
la depressió delPenedés i la mar,
acabament sud-oest de la serrala-
da Litoral Catalana. A I'est, da~
rnuntel l.lobreqat, és format per
dos blocs paleozoics, turons bos-
cats que rarament ulfrapassen els
250 metres a causa d'una potent
falla que, a més d'orientar el curs
del riu, entonsa els blocs de la
dreta. El bloc de Martorell, fallat

també al nord (f1l1a aprofitada per
l'Anoia), és separat del de Sant
Vicenc deis Horts-Gavá per una
faixa de roques del triasic inferior
que cobreixen a ponent el paleo-
zoic de gresos i pinyolencs ver-
mells del primer graó del bloc
mesozoic del castell de Sant Jau-
me (369 metres) al d'Erarnprunya
(389 rnetres). El segon graó, del
triasic rnitja, sosté damunt cingle-
res planells i cubetes, com la de
Beques (450 metres enfonsada al
centrefins a 360), veritable «pol-
je» carstic emplenat de terra ros-
sa. El tercer graó, el més alt, és
compost de calcaries i dolomies
del cretaci amb materials miocé-
nics agregats que recobriren la

falla que abans del plegament alpí
separava el massís de la depres-
sió del Penedés; aquests mate-
rials cretacis formen la part més
alta i turrnentada. Els punts culmi-
nants són la penya Blanca (635
metres) al Baix Llobregat i el Mon-
tau (653 metres) i el puig d'Agulles
(652 metres) a l'Alt Penedes.
Aquest sector constitueix el carst
més important i complex deis Par-
sos Catalans; iniciat abáns del
plioce, hi ha avencs morts que
assoleixen una gran profunditat. I 4
L'avenc de la Feria, amb 231 me-
tres; el de l'Esquerra, amb 205
metres; i el deis Esquirols, amb
180 metres, són els més impor-
tants. Seguí una etapa de circula-



ció epigea, en la qual s'excavaren
les valls amb dolines o bófies on
esconcentren els escassos pobles
de I'interior del massís. Al quater-
nari s'iniciá el cicle carstic actual,
que manté una activa circulació
hipogea: sots o fondos, capcale-
resde rieres afluents del Llobregat,
de l'Anoia o del riu Foix o directa-
ment a la mar com la riera de
Ribes, i també rius subterranis que
desguassen per un sifó a lescostes
com la Falconera. Al litoral
s'alternen sectors de platges com
Sitges o Vilanova amb espadats
gairebé continus, costes de Garraf
i cales minúscules com Garraf o
Vallcarca. (Joan Rebagliato, Gran
enciclopedia catalana.)

el poblament

Malgrat l'aparenca desoladora que

avui otereix el massís, I'origen del
seu poblament és molt antic. A les
zones costaneras s'han trobat ei-
nes de sílex del període musteria,
a la cava del Gegant (Sitges), amb
una antiguitat de 60 a 80 mil anys.
En pie massís hom traba, al pla de
Carnpqras, restes d'un taller de
sílex, material completament alié
al terreny, que denuncia, un assen-
tament a la zona d'homes dedi-
cats a la caca en una época que se
sol denominar epipaleolític. Amb
posterioritat a les glaciacions, el
poblament d'aquesta zona canvia
d'una forma radical a causa de les
modificacions en la vegetació i la
fauna que es verificaren. Són mol-
tes les caves on s'han realitzat
troballes de cerámica, eines de
sílex i pedra, punxons i botons
d'os, perles de collaret d'os, de
petxina o de pedres dures, puntes
de sageta de bronze, etc. Les més

I
importants són la cava de Sant
l.lorenc, la cova Verda, la cova del
Duc i els Covarrons, al terme de

3. Sitges; la cova Negra, els Forats
de Sant Bori i I'avenc del Mas de
Mossén Alba, al terme de Sant
Perede Ribes; la cava deMontnas,
al terme d'Olivella; la cava Bonica,
al terme de Gavá; la cava Cassi-
manya i la cova de Can Sadurní, a
Begues.
El poblament ibero-roma de Gar-
raf és molt dens, rnajoritáriarnent
en les estribacions del massís, on
les alcades no són tan accentua-
des i les condicions per a I'agri-
cultura són més favorables. Així,
mentre en els termes d'Olivella i
Olesa de Bonesvalls han estat 10-
calitzats un idos jaciments, res-
pectivament, a Sant Pere de Ribes
n'hi ha vint-i-set, i a Sitges, deu.
No manquen, no obstant, nuclis
.situats en pie massís. Al pla de
Campdásens han estat localitzats
diversos nuclis d'assentament
ibéric com a Ca l'Amell dela Mun-
tanya, Campdasens, el Pujol d'en
Pei, el ColI Blanc i Montseva (cota
278). Aquesta concentració de po-
blament és a causa de les millors
condicions de vida del sector, on hi
tia terres aptes per al conreu i
I'aigua no escasseja.
A I'edat mitjana el poblament con-
tinua essent escás, pero no arriba
mai a desaparéixer. Són moltes
les referéncies i els documents
que així ha demostren. També les
ru'inoses parets d'algunes edifica-
cions ho asseveren. Tenim indicis
de l'sxistencia de castells en un
turó al nord del caseriu de Garraf,
a I'extrem sud del pla de Camp-

3 - Els fenórnens.qeoló-
gics més caracteristics
de Garral són els
avencs. Alguns conser-
ven lormacions esta-
lactitiques interessants
com l'Emili Sabaté (ar-
xiu Joan Virella - 1965)

4 - El poblament prehis-
tóricdel masstsfou més
important que no pas
pot ler creure la seva
actual aridesa. A la zona
deis Covarons s'han
trobat abundants restes
de cerámiques i eines
de sílex d'epoca pre-
histórica (loto X. Virella
- 1973)
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5 -. Pels voltants de ea
t'Arnell de la Muntanya
s'han localitzat restes
d'anteriors pobladors,
com una pedra de molí
ibérica avui desapare-
quda (loto X. Virella -
1974)

6 - L'any 1970 Joan Bell-
munt va excavar una
sepultura medieval si-
tuada a !'oest de ea
l'Amell. Llopis i Bolill, a
Ensaig ttistotic sobre la
vila de Si/ges, publicat
!'any 1891, dona noticia
d'altres sepulturas tro-
bades en aquest mataíx
IIoc (loto vícenc Garbo-
nell- 1970)

dasens, i un altre endinsat als
boscos d'Olivella, allloc anomenat
el Molinot. A I'extrem occidental
del massís, el castell d'Erarnprunya
recorda la dominació deis Geribert
i deis Marc. Fortificacions de me-
nor importancia, les trobem a Can
Planes, Ca l'Amell, Carnpdásens i
Garraf. Al segle XII (1163), Alfons I
funda el priorat canonical augusti-
nia de Sant Vicenc de Garraf i de
Pedrabona, el qual tingué escas-
sa vitalitat. Al segJe XIV només
tenia prior i el 1423 s'uní a la
canónica barcelonina de Santa
Eulalia del Campo La seva localit-
zació és encara avui desconegu-
da amb certesa.

Modernament el poblament s'ha
caracteritzat per masies escam-
pades o petits nuclis (Olesa de
Bonesvalls, Olivella, Jafra, Garraf)
a la part centra! del massís i pobla-
cions de major entitat (Sitges, Sant
Pere de Ribes, Begues) a la peri-
feria.

activitat económica

La pobresa del terreny no ha per-
mes, al lIarg deis anys, més que
una insigr¡ificant activitat agrícola.
El cultiu deis cereals, la vinya i els
garrofers són les darréres mostres
de I'agricultura de seca del sector,

'encara que sempre amb un carac-
ter residual. En determinades zo-
nes deis termes de Ribes, d'Olivella
i d'Olesa de' Bonesvafls hi ha cul-
tius de lIeguminoses, tubercles,
hortalisses i arbres fruiters, que
ocupen un reduit nombre d'hec-
tarees. Hom hi traba igualment

zones dedicades al pasturatge i a
I'obtenció de ferratqes. La vege-
tació espontania esta representa-
da rnajoritánarnent per boscos de
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ters amb un sotabosc de brolla
espessa i variada. En els sectors
més secs, horn hi troba rnaquia de
garric i margalló. Aquest arbust és
I'única palmera autoctona d'Eu-
ropa i es troba únicament del mas-
sís de Garraf cap al sud i en alguns
1I0cs de Mallorca. Les parts altes
del massís, per damunt deis 300
metres d'altitud, presenten un
pgjtatge d'alzinar amb marfull. En
~ racons més frescals apareixen
vestigis de roure de fulla petita i de
boix. La ramaderia amb animals
poc exigents com les ovelles i les
cabres, juntament amb I'explotació
deis boscos, completen I'economia
de l'escás poblament de la zona.

L'activitat industrial tradicional es
pot reduir a I'obtenció de calc viva
en forns de lIenya escampats per
tot el massís, avui 16gicament
abandonats. Aquesta indústria té
la seva prolongació en una empre-
sa instal.lada a Olesa de Bones-

. valls, dedicada a l'elaboració de
cate viva o hidratada, i a la fabrica
de ciments de Vallcarca, fundada
I'any 1903. Són remarcables les
pedreres existents en diferents
punts, destinades unes a la fabri-
cació de ciment (Vallcarca i Garraf)
i altres a I'obtenció de pedra per a
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la construcció i per a grans obres
hidráuliques (port de Barcelona i
port de la Ginesta).

la urbanització Rat Penat, duu cap
a I'interior de la quadra de Garraf.
Després de tres quil6metres i mig
de fort pendent, la carretera gira a
la dreta, es perd de vista el mar i
apareix un mas ramader d'estil
modernista en estat d'abandó, la
Pleta, tacilment identificat per la
pérgola i la construcció cónica de
I'esquerra de la porta principal.
Dins el pla especial de protecció
esta previst rehabilitar-lo com a
centre d'informació del parc.

la quadra de garrar

Circulant per la carretera N-246 en
direcció a Barcelona, a Sitges, just
quan comenca la pujada de la car-
retera de les costes de Garraf, una
desviació a la dreta, qué travessa

I
la pleta .

Aquesta edificació,classificada
7 tradicionalment com a masia, fou

idealitzada en els seus inicis com
a pavelló de caca de la família
GÜel1. Vers els anys vint, ja en
decadéncia, es va reutilitzar com a
corral de muntanya. Aquestes
construccions són molt freqüents
al massís de Garraf. En elles els
pastors pernoctaven i recollien els
seus ramats.

És d'estil modernista i va ésser
edificada pel comte Güell en les
darreries del segle XIX o primeries
del segle XX, en ésser propietari
aleshores d'un extens territori de-
dicat al cultiu de la vinya. Proba-
blement el projecte es deu a
Francesc Berenguer i Mestres,
col.laborador de Gaudí i estreta-
ment Iligat amb I'edificació del
Celler Güell de Garraf. L'edifici es
compon d'un cos central amb co-
berta a dues aigües idos cossos
laterals de coberta plana, enreti-
rats en relació al cos central. Tots
ells presenten planta baixa, primer
pis i golfes. La tacana és recoberta
de pedra vista. Les obertures pre-
senten ares de punt rodó adinte-
Ilats. La porta principal d'entrada
és formada per dovelles de pedra
seguint la mateixa forma de les
altres obertures. A les finestres,
l'arc i els muntants són de maó
vist, així com les arestes i les im-
postes que recorren I'edifici as-
senyalant el cornencament de cada
pis. Tal com correspon a un edifici
d'aquestes característiques, la

N

7 . Mapa del massís de
Garrafambelslímitsdel
Parc Natural (Servei de
Parcs Naturals de la Di·
putació de Barcelona)

8· Can Planes compleix
la totalitat de les carac-
terístiques d'un caseriu
de muntanya amb ets
corrals i una torre de
defensa adossats al
mas (foto X. Virella -
1974)
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9 - Horn pot classilicar
d'ins6lit trobar dins el
massis de Garral un
ediíici modernista en
estat de complet aban-
don'ament. Fou prime-
rament el pavelló de
caca del comte de Güell
i posteriorment reutilit-
zat com a corral de
muntanya (loto X. Vire-
lIa - 1985)

10- Tipic paisatge gar-
ralenc. El pla de Que-
rol, el landa de Vallbona
i el Martell des de la
Morella (arxiu Joan Vi-
rella - 1968)

decoració de I'interior és molt aus-
tera.

Actualment han desaparequt tots
els elements de fusteria que deco-
raven I'edifici.

Al costat de la casa hi ha un curiós
element arquitectónic que corres-
pon a la coberta d'una cisterna.
Abans de la desfeta agrícola del
massís, a la Pleta es collia gran
quantitat de blat i de blat de moro.

el pla de campqrás

Més endavant, la carretera arriba
a un pla, anomenat de Querol, on
una desviació asfaltada que pas-
sa per Campqras es dirigeix a1es
instaLlacions d'aviaciócivil, tele-
tónica i radio, que culminen els
cims del Rascler i de l'Alzina Fre-
da. El Carnpqrás és una dolina
cárstica, un pla d'argila d'un cen-
tenar de metres de diarnetre amb 10
una bassa d'aigua on viu una colo-
nia de qranotes. Aquí cal deixar el
vehicle per agafar un sender que
passa pel costat d'un corral i puja
al cim més alt del massís en deu
minuts de passeig. La Morella, amb
592 metres, és vértex geodésic de
primer ordre i ofereix una bella
panorámica sobre la ribera del
Llobregat i sobre el sector oriental
del 'Garraf.

J
El pla de Campgras és un deis
ámbits de rnajor concentració de
tenórnens carstics del massís. Les
calisses de l'aptia que fermen el
sol d'aquesta zona afloren d'una .

forma irregular sense una estratifi-
cació aparent, fent excepció de
determinats punts on s'observa un .
lIeuger cabussament. Sobre
aquestes .calisses s'han format
curiosos camps de «lapiaz» com a
resultat de I'actuació de les aigües
pluvials que han dissolt aquelles
parts de la roca menys resistents,
i resten en relleu i prenen formes
resclonades les més sólidas. Aixó
es pot observar en gairebé un 80
per cent de la superfície total de
l'area de Campqrás. Ací es pot
observar un interessant conjunt
de vint-i-dues dolines agrupades
algunes entre si formant un deis
principals conjunts del massís. Les
dolines són depressions oval s de
dimensions i profunditats variables
que es formen per erosió a partir
d'un punt d'absorció de les aigües
pluvials. La unió de dues dólines

forma una uvala i la interseció de
diverses dóna origen a un «polie».
Els tenornens carstics més carac-
terístics són, sens dubte, els
avencs. El seu origen és, com en
els altres casos, I'acció de les ai-
gües acidesque dissolen la calis-.
sa i I'erosió mecánica originada en
infiltrar-se I'aigua per les fisures
del terreny, generant un o diver-
sos pous de parets verticals i sub-
verticals.

Els avencs més visitats pels espe-
leoleqs són els anomenats Be-
njamí-Digon, de 95 metres de
profunditat; el del Bastó, de 10
metres; i el-de la Fragata, de 28
metres. Sota el punt de vista anec-
dótic cal referir-se a I'avenc de la
Fragata. En determinada ocasió
en el transcurs del segle XVIII,
diversos presos hagueren d'ésser
conduits des de Begues fins a la



platja de Garraf per ésser embar- I
cats en una fragata per haver estat
sentenciats per complir una con- 12
demna d'ultramar. Els seus guar-
dians, cansats de passar per
camins dificultosos, van simular
un accident i van llencar els seus
prasoners al fons de I'avenc. Un
pastor, dies més tard, va sentir a
I'interior del pou els laments d'un
pobre home malferit i va descobrir
el succert. Els guardians, interro-
gats al respecte, digueren que els
presoners eren a la fragata, per la
qual cosa es passa a nomenar
aquesta tovea avenc de la Fraga-
ta.

mas de vallgrassa

Tornant a la carretera, aquesta
continua per la Creueta deis Ara-
galls pujant, baixant i girant fins a
lacolladade Vallgrassa. Enaquest
punt, un indicador assenyala la
direcció al mas de Vallgrassa, on
la Diputació de Barcelona ha ubi-
cat I'oficina del' parc i un centre
d'interpretació del medioMitjanc;:ant
un audio-visual de trenta minuts
de durada i una exposició sobre el
medi de Garraf, el visitant obtindrá
les claus per interpretar el paisat-
ge. Detalls de la geologia, de la
vegetació, de la fauna ide I'activitat
humana que podrá observar al
massís. r
Per anar a Campdasens calretor-
nar enrera per recobrar la carrete-
ra C-246 fins al poble de Garraf i
dirigir-se ala zona delport fins a
arribar a la pedrera que es troba
sota I;:¡ F::lIr.nnAr;:¡ nn c::'::ln::lf:=J, 11n::l

11 - InstaLlacions de
radar d'aviació civil, te-
lefónica i rádio dalt del
cim'del Rascler, de 572
metres d'alcada (foto X.
Virella . 1985)

12 - Boca de I'avenc de
la Fragata, situat a la
zona de Campgrás.
Amb 28 metres de pro-
funditat, és un deis
avencs més visitats pels
aspeleóteqs novells
(foto X. Virella· 1985)



AVENC DE LA FRAGATA

pista propietat d'aquesta pedrera
que condueix al pla de Carnpda-
sens.

el pla de carnpdásens

Carnpdásens és un lIoc gairebé
ignorat situat al ternie de Sitges, al
nord-est de Vallcarca, en plenes
costes de Garraf. El millor accés
és un camí de carro que, sortint de
Vallcarca i travessant la fabrica de
ciment Fradera, deixa les pedre-
res d'aquesta a I'esquerra i va re-
muntant la vessant sud del massís
de Garraf fins a arribar a un planell
de bones terres de conreu, situat a
una alcada mitjana de 250 metres.
El poblament d'aquest veritable
oasi enmig de I'aspre massís de 14
Garraf consta actualment d'al-
gunes masies disperses. Sobre-
surten les de ea I'Amell de la
Muntanya, Campdasens i, més
endins, al nord, can Planes, ea-
dascuna <iI'ellesamb una torre de
defensa adossada. A migjorn, en
un turó que assoleix 241 metres
sobre el nivell de la mar i que do-
mina un ampli panorama, s'apre-
cien les runes d'una antiga
fortificació anomenada el Caste-
lIot.
Es sor-prenentl'existencia de qua-
tre punts fortificats tan propers
entre si. Aixó és a causa de la

top ogra fia: J.Montoriol
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inseguretat en que es vrvra en
aquests indrets durant els segles
XV al XVIII, en que els pirates mu-
sulmans desembarcaven a 'les
cales properes per efectuar incur-
sions terra endins.

ea I'amell de la muntanya

Masia de planta baixa i pis. Ados-
sada a un deis seus costats, s'alca
una torre de defensa medieval,
rodona. Elconjunt proporciona una
tangible sensació de fortalesa i
reflecteix la voluntat deis qui la
constru'r'ren.Fer una obra de Ilarga

13 - Topogralia de
I'avenc de la Fragata
segons J. Montoriol

14 - La Creueta deis
Aragalls. EIs prolunds
barrancs de curt recor-
regut excavats per tor-
rents i rieres inter-
mitents i les alcades
amb altituds entre els
500 i 600 metres són
característics de la
vessant mediterránia
del massis (loto Joan
Virella - 1968)
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13 defensiu de la centrada. La porta-

lada d'entrada, formada per dove-
lIes actualment emblanquinades, i
una finestra sobre la porta princi-
pal amb carreus a les branques i a
la lIinda, aquesta motllurada, de-
noten un origen molt antic de la
masia .

campdasens

Aun quilómetre al nord de ea
I'Amell hom troba la caseria de
Carnpdásens, ondestaquen una
torre defensiva quadrada de pa-
rets entalussades i entrada per un
pont lIevadís. La teulada refeta
modernament és a dues vessants.
A la planta baixa es troba una
gruixuda volta de pedra i formigó
de cate emmotllada sobre una
mulassa de canyís, típica deis se-
gles XI i XII.
Formant part del conjunt de Cam-
pdasens es troba una església
construida a expenses própies per
Francesc Robert i Batlle, pare del
doctor Robert, propietari i hereu
de les terres de Carnpdásens i can
l.lussá, I'any 1853. Es d'un senzill
estil historicista i destaca enmig
d'edificacions de planta baixa i un
pis o dos, una de les quals era la
rectoria, de íacanes emblanquina-

'des, sense cap valor arquitecto-
nic. Contenia una imatge de Jesús
Crucificat i una de la Verge deis
Dolors, destru'ides a inicis de la
Guerra Civil.

can planes

A dos quilómetres al nord-oest de
Campdasens, salvant el fons del
Tro, es troba la masia de can Pla-
nes.

---------- --- .



El mas és de planta baixa i pis amb I
coberta a una sola vessant, molt
poc pronunciada. Al costat de la 16
casa es troba una torre de planta
quadrada en la qual s'observen
restes de matacans i espitlleres,
algunes d'elles desfigurades per
tal d'ésser utilitzades com a fines-
tres. Conserva una curiosa ober-
tura amb rebranques i IIindar de
pedra que podria correspondre al
primitiu pas d'accés de la casa a la
torre que es deuria fer rnitiancant
un pont IIevadís.

La part interior de la torre esta molt
mal mesa, en haver saltat el morter
de les parets exteriors.

Oeixarem el pla de Campdásens
per I'extrem oposat al que hem

. arribat. Un camí de muntanya du
al fondo de Vallcarca, on es troba
ínstal.lada la fabrica de Vallcarca
de la Societat Cirnents Uniland,
S.A.

La fabricació de ciment natural, a
Catalunya, va cornencar devers
I'any 1885, a Campins, al peu del

Montseny. A Garraf, s'hi introduí
l'any 1903, a Vallcarca, quan la
raó social Butsems i Fradera, fa-
bricants de tubs i mosaics a Barce-
lona, hi construí la primera fabrica
de ciment natural i cate hidráulica.
L'any 1913 es modernitzaren les
instal.lacions per assolir la fabrica-
ció de ciment artificial, el ciment dit
pórtland. Avui, amb el nom de
Cementos Uniland, la fabrica dis-
posa d'un petit port i de tres pe-
dreres en zones vemes, d'on

fabrica de ciment de vallcarca

s'extreuen calcáries i margues del
cretaci, amb que es produeixen
1.200.000 tones de ciment a I'any.
Fins a I'any 1970, vivien dos mil
obrers en una colonia adjunta a la .

. fabrica, que possera escola, es-
glésia, supermercat, cinema, bar i
serveis medies, Pero, pel perill de
la contaminació ambiental local per
a la salut, els treballadors han
deixat de viure-hi.

El procés de fabricació de ciment
comporta I'extracció de calcaries i
margues; el transport a la planta
de producció; la mescla amb argi-
les, pissarres; i la molturació de tot

15 aquest material; dosificació i en-
trada al molí de cru, etc. El cru que
surt del molí és homogene"itzat i
finalment calcinat augmentant-se
progressivament la tempera- tura,
de 300Q a 1.400-1.450Q, per tal que
es produeixin les reaccions quí-
miques que donen IIoc al clinker.
L'últim pas de la fabricació del
ciment portland consiste ix en
I'addició controlada de guix al
clinker i la malta conjunta de tots
dos components.

Aquesta cimentera disposa d'un
conjunt de pedreres situat al ma-
teix fondo de Vallcarca, les quals
estan unides a la fabrica per una
cinta transportadora. El combusti-
ble utilitzat és el carbó i el sistema
de fabricació, I'anomenat per via
seca. Per a I'obtenció del cru (ea-
lissa i marga cal caria molturades
en les proporcions adequades),
disposa de molins «Polysius» de
3,80 metres de diárnetre per 7,75
metres de IIargada i 2.000 cavalls
de potencia. La calcinació del. cru
es fa en dos forns rotatius de 4
metres de díarnetre per 65 metres
de IIargada i de 4,40 metres de
diarnetre per 75 metres de IIarga-
da, respectivament.

Finalment, el clinkerés rnólten qua-
. tre molins de boles d'acer de les

marques «F. L Srnidth», «Krupp» i
«Polysius». Les seves principals ,
característiques són simitars i ets
rI;;"r"V"Or'\+rr\t" r'\t"',...il Ion antro ole ~
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15 • El poblament del
massís durant els se·
gles xv al XVIII es va
veure pertorbat per les
incursions de pirates
moriscs. Torres de de-
fensa i vigilancia com la
de Campdasens són un
bon record d'aquesta
época

16· El caseriu de Camp-
dásens, anys enrera
bastant més poblat que
en I'actualitat, dispo-
sava d'una església
dedicada a la Preciosís-
sima Sang de Nostre
Senyor Jesucrist, on es
celebrava ofici cada
diumenge. Actualment
roman tan cada al culte,
si exceptuem per Seto
mana Santa i el primer
diumenge de juliol, dia
de la Festa Major (foto
Vicenc Carbonell .
1970)



17 - Ca l'Amell de la
Muntanya és un altre
deis caserius encara
habitats de la plana de
Campdásens. La torre
cantonera de- planta
rodona i la bassa si-
tuada enfron! de la
tacana principal són les
seves principals carac-
terístiques (foto X. Vi-
rella - 1974)

18 - Els inicis de la fábri-
ca de ciments de Vall-
carca foren ben minsos
en edificacions i tecno-
logia, com es pot veure
a la foto presa el 1902
durant la inauguració de
les instal.lacions (arxiu
Mas- 1902)

metres i els 3,80 metres, i els 10
metres i els 14,5 metres de lIarga-
da. Finalment, per a la comercialit-
zació del producte acabat disposa
d'una ensacadora de vuit boques
amb una capacitatde dos mil sacs
per hora i una paletitzadorá au-
temática de dos mil sacs per hora.

El control de la fabrica esta centra-
litzat en un quadre de control amb
sinóptics, indicació de I'estat de
funcionamentlmarxa de la máqui-
na, indicació i registre de les
magnituds importants com pres-
sió, temperatura i cabdal, a més
de registre i control de consum
enerqetic,

Totes les instal.lacions suscepti-
bles de produir contaminació at-
mosférica per emanació de
partícules sólides esta n equipa-

des amb filtres electrostatics de
les firmes «Srnidth», «Elex» i «Lur-
gi» o bé de rnaneques de la marca
-Fulíer-Dracco».

I
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1373 hi havia ja alguns ermitans.

17 Hom creu que la construcció de
I'ermita es deu al fet que per aquells
indrets es va trabar una creu amb
la imatge de la Santíssima Trinitat.
L'actual capella és moderna en la
seva major part. A finals del segle
XVIII s'entonsa la teulada 'i en re-
construir-la es va aprafitar aquest
fet per engrandir la capella. Des de
la glorieta que hi ha darrera de la
capella s'albira una excel.lent pa-
norarnica que va des de la punta
del Llobregat fins al cap de Salou
i, com no, tota la immensitat de la
Mediterrania. La veu popular diu '
que en dies clars es poden veure
fins i tot les siluetes de les munta-
nyes de Mallorca .'

ermita de la trinitat

Sortint de la cimentera per la C-
246 en direcció a Sitges, trabarem
ama dreta, degudament assenya-
lat, un camí astaltat que després
d'una forta i tortuosa pujada du a
I'ermita de la Santíssima Trinitat,
situada just sobre el cim anome-
nat de la Punta Ferrosa (Pro-
montorium Ferex). Aquesta blanca
ermita és molt antiga, ja que un
document de l'arxiu de Sitges ens
diu que s'ignora la data de la seva

I
1

les mulasses

Una de les visions més repetid es
del sector oriental del massís són
les barraques de vinya (anomena-
des «rnulasses» en determinats
sectors del Penedés marítim), es-
carnpades per arreu com a testi-
moni d'antigues feixes dedicades
al cultiu de la vinya, avui en el més
exasperant abadonament.

Aquestes senzilles construccions
tenen, no obstant, un gran interés
sota el punt de vista constructiu i
etnológic. La seva principal carac-
terística és que estan bastides en
sec, co éS,sensé la utilització de
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cap mena de material aglomerat
com podria ser morter de calc o de
ciment. L'equilibri de la construc-
ció, dones, ve donat per lacorrecta
col.locació de lespedres. La reso-
lució construtiva de la coberta és
ben interessant. S'anomena «fal-
sa cúpula» iconsisteix en una volta
de mitja taronja aconseguida a
base de filades regulars de pedres
planes sobreposades, cadascuna
de les quals sobresurt un xic en
relació a I'inferior de forma que el
forat central del sostre va dismi-
nuint progressivament, fins a arri-
bar a ésser tan petit que pot ser
tapatper una lIosa que serveix de
clau. Exteriorment, per donar més
consistencia a I'obra, es cobreix
de terra i pedruscall i alguns cops
hom hi planta lIiris o altres vegetal s
amb la mateixa finalitat. L'entrada
pot ésser amb are de mig punt o,
més correntment, amb lIindar for- 20
mat per unagran lIosaméso menys
retocada.
Aquest tipus de construcció és
abundant en determinades zones
del Principatcom l'Alt Ernporda, el
Bages, I'Anoia, la Conca de Bar-
bera, el Penedés, el Tarraqones i
el Campo Dins la península es
troben a la Mancha, l'Aragó, Na-
varra, Extremadura i en diferents
zones de Portugal. Són conegu-
des així mateix a les illes mediter-
ránies de Mallorca, Menorca,
Sardenya i illes de l'Adriatic. A la
resta d'Europa i Proper Orient te-
nim esment de la seva existencia
a Escocia, Franca, Irlanda, Italia,
Hongria, luqoslavia i Arabia. Al
nord d'Africa, a Algéria.

8

r I-Inrn ho. \/nlnllt rplo.f'inn~r pl ;inll<:

de tancament en falsa cúpula amb
alguns monuments prehistórics de

-I'área rnediterránia com els ta-
laiots mallorquins i els nuraghi
sards, o de l'area atlántica com
els tholoi de I'edat del bronze del
centre i sud de Portugal i alguns
habitacles deis castres de les re-
gionsgalaico-portugueses de la'
península. No obstant, no ha estat
desmostrable res més que un
paral.lelisme de construcció, con-
seqüencia d'unes característiques
similars en els materials emprats
per aconseguir uns resultats afins.

més característiques del massís
de Garraf fou I'obtenció de calc
rnitjancant forns intermitents de

, cuita amb lIenya. Aquest tipus de
forn se solia construir als costers
de la muntanya. Es componia
d'una cambra de combustió (a) i
una cambra de carreqa (b) on
s'anava sobreposant la pedra cal-
caria fins a arribar a la boca. La
col.locació de les primeres capes
de pedra es feia formant una volta
per configurar la fogaina que
s'anava carregant per un portal
situat a la part més baixa de la
construcció. El combustible em-
prat era la lIenya, tan abundant a
I'entorn. La part superior de la
carreqa es feia en forma de cas-

forns de cate
Una de les indústries tradicionals

..:

19 - Les barraques de
vinya, conegudes per
mulasses en determi-
nades zones del Pene·
des marítim, bastides
amb pedra en sec i co-
bertes per una falsa
cúpula, poden ésser de
planta rodona o qua'
drada, predominant un
o altre tipus segons la
centrada.

20 - Boca d'un forn de
calc de Jafra, testimoni
d'una indústria rural que
no va poder sobreviure
al progrés (foto A, Virella
·1971)



21 - Secció i esquema
de luncionament d'un
lorn de calc, a) Cambra
de combustió. b) Cam-
bra de cárrega

recull de dades de
Francesc Xavier Virella
i Torras

organització de la visita
a cárrec d' Esteve
Cruañes i Oliver i Fran-
cesc Xavier Virella i
Torras

comentaris durant la vi-
sita a cárrec de Josep
Anton Herrera i Sancho
i Magí Miret i Mestre
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capa de fang en el qual es practi-
caven diverses obertures per re-
gular el tiratge. El foc s'iniciava
amb una petita cárreqa de com-
bustible parque la pedra de la
volta s'escalfés a poc a poc i no
s'esllavissés la carreqa, a conti-
nuació s'augmentava la potencia
del foc fins que pels forats de
tiratge no sortís fumo

La pedraes considerava cuita quan
disrninuta el seu volum i, con-
seqüentment, baixava el capellet
superior.

El calcari, escalfat a prop de 900Q

C, es descompon eliminant el gas
carbónic i restant l'óxid de cate o
cate viva. Per tal de preparar la
cate per a morter o emblanquinar,
cal posar en contacte l'óxid de calc
amb aigua, el qual, reaccionant
amb grandesprendiment de calor
i amb tanta més torea com més pur
sigui, dóna I'hidrat de calc o calc
apagada.
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dades d'Qrganització

La visita tíndra lIoc el 23 de febrer.
El recorregut s'lniciará a Vallgrassa
a 2/4 d'11 del matí, on es presen-
tara un audlo-vlsual sobre el
massís. Posteriorrnent, al pla de
Campqras, s'iniciara I'itinerari pel
massís i a continuació ensdidgi-
rem a la Pleta, el pla de Carnpda-
sens, la fabrica de ciments de
Vallcarca i, finalment, a I'ermita de
la Trinitat. Hom preveu visitar la
fabrica de ciments cap a les 12 del

.migdia i I'ermita a· la una de la
tarda ..
Es recomana seguir el recorregut
en grup, jaque les característiques
de I'itinerari són, en alguns punts,
torea enredad es i, per tant, per-
dedores. Cal tenir en compte que
entre Garraf i Vallcarca el trajecte,
d'aproximadament vuit quilórne-
tres, es tara per pistes de muntanya
aptes per a vehicles, sempre i quan
es circuli arnb la deguda precaució.
La visita al massís sera conduída
pels nostres consocis'Josep Anton
Herrera i Sancho, expert en la
botánica i I'ornitologia de Garraf i
coneixedor també de tots aquells
aspectes relacionats amb la natura,
i Magí Miret i Mestre, arqueóleq i
historiador, que comentara la
perspectiva humana d'aquesta
zona de.Garrat .•
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de l'Aigua va fer aparélx Sl.'t. 'antes I animals de tota menaLa
, 'lIastima és que les pedre ment d'escombraries i la conta-

minaci6 han anat degradan El massfs del Garraf, un deis pocs
espais ecolóqícs que encara queden.

J
Malgrat la seva proximitat, el massfs del Garraf, qualificat de parc
natural, continua sent torea desconaqut, Només uns quants han
recorregut part deis seus sncants i més pocs s6n encara els que
coneixen el mite del seu nalxernént. L'amor entre Garra! i la Fada

Segons la IIegenda, les IIagrimes d'una fada van crear el riu de la Falconera

El massís del Garraf, enlre els miles
i la trista realitat

JJ. IIUIlIIT PRAl.

Dos-cents milions d'anys
enrere, les terres que ara ocu-
pa el Mass!s del Garraf,la Con-
ea del Llobregat I la serralada
de Montserratestaven submer-
gides per les aigües.

Els animals marins, les al-
gues I altres restes orqáníques
s'anáven dlposltant al fons.
Després, els processos qu!mics
i lacompactació deis materials
van produlr,capes decentenars
de metres d'espesses roques
calcáríes I d'altres elements.

Posterlormeiltels movi-
ments Interns de la terra van
alxecar el conjunt i el van fer
emergir de les aigües. Va ser
aleshores quan va néixer el
massls que avui coneixem.

Segons la lIagenda, Déu que
el va veure brollar, com tot allo
que succeeix al rnón, escoll!
lIavors Garraf i la seva esposa,
la Dona d'Aigua, perqué hi vis-
quessin. L'idil.li de la parella era
pertecte i aviat el sol i la terra
van donar els seus fruits sobre
la terra.

Arbres, plantes i animals de
tota mena van créixer arreu i
I'indret es va convertir en 'un
meravellós paradfs. Tot va ser
joi31i alegria al lIarg de molt de
temps. I fruit del fecund amor
van néixer tres fermoses filles:
Vallbona, Ginesta i la Falcone-
ra. J

Un dia pero, la Dona i Fada
de l'Aigua, venc;uda per I'amor,
va oblidar aquella missió de
vida que )ou un designi

celestial: el treball.

CASTIG DE DÉU

Déu la va castigar Itambé al
seu espós, Garraf, robant-Ii tan
grata companya. Amb ella van
desaparéixer I'alegria, I'abun-
dant vegetaci6 que els recobria
i els animals del bosc.

Els torrents van elxugar-se,
les roques van quedar nues,les
valfs I les fonts van perdre el seu
abillament, el sol crema les ves-
sants, els camins es van perdre
i va regnar la mort on abans
regr¡ava la vida.

Des d'aleshotes la Fada de
l'Aigua resta captiva en un re-
cóndtt racó fose de la Falcone-
ra. Presonera al fons del massfs
plorava i gemegava per la seva
desgracia, esperant la divina reo'
dempció.

Les seves turmentades
lIagrimes al lIarg deis anys han
dissolt la roca, I'han perforada i
s'endinsen a la recerca d'una
sortida.

En el recorregut formaven
estranyes grutes I galeries on
els Í:aigs del sol no arribaven.
Fináiment les lIagrimes salades
de I'afllglda Fada de'l'Algua en
un doll fora de la vista deis hu-
mans s'ajunten a les també sa-
lades aigües de la Mediterrania.

Aquestmiteque recull Angel
Millo. inspira al poeta catalá
Ramón Picó el drama Ifric Ga-
rraf, on I'aixecament del massfs

. i la sepultura del riu en coves I
avencs es transforma en ficeió

Labocamarinadela FalconeralO!jus!faunmetÍed'alvade DIARI

poética. L'obra muslcada a mlns i avencs,la realitat és que de les profunditats de la terra
I'últim decenni del segle pass-: el massfs del Garraf. declarat s'alxecá fins els 592 metres del
at, mal no s'/1a representat pare natural per lá Diputació de cim de la Morella, els 572 del
sencera. 'Barcelona, és escasssment RascIer o els 548 de les Agu-

conegut. ',- ". lIes.
HI ha forc;a gent que es pre- Si resulta dificultós aceedir

gunta qué s'amagaa I'interior .al centre del massls, encara és
del massls, entre els quinze ,.forc;amés diflcü poder contem-
qullometres de la slnuosa ea- .: piar des de la manes caprltxo-
rretera de les costes amb es-. 'ses formes deis penya-segats i
pectaculars voltes I revolts, les abruptescaletes que la forc;a
trac;ada sobre el preclplcl. ' de,les algÜ8s, el vent Ila pluja

Es eom un gran bult, un torat . han anat sinzellant alllarg deis
tose de dificil aceas luna Insoll- segles .
ta panorárnlca cárstíca que des (~ ••• a la ",¡¡Ina aegOoint)

t~ ~

INSOLIT PAISATGE •
CARSTIC

Malgrat estar ubicat molt a
prop de rarea metropolitana de
Barcelona, I r(1algrat l'lnteras
deis excurslonistes I espeleó-
legs, especlalment de Vilano-
va i la Geltrú, Sant Pere de
Ribes I Sitges, en recórrer ea-
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(ve de le "'gln •• nlerlor)
Amb ocasló de I'última set-

manadel Márels vilanovinsque
van volerparticipar en el tradi-
cional batelg de mar, realllzat
enguanya bord del gran valxell
desalvamentCatalunya, tingue-
ren I'oportunitat de contemplar
un inedit espactacle natural.

VIATGE A BORD
DEL CATALUNYA

Els'altsespadats i lesasear-
padescingleresques'endinsen
en les algües, conformén un
sef!t¡it de foráts I'patitescavi'-'
tats on tansois s'hi acosten les
aus marines par fer els seus
nius o trobar,hi un 1I0c.de des-
canso

El Catalunya va situar-se
una bonaestona davant mateix
de I'entrada de la galeria de la
Faíccnéra, cosa que van sprc-
fitar els nombrosos afecclonats
a I,afotografia I al video par
enquadararel paisatge ambels

, seus objeclius.
Una mica més amunt

I'anomenatpasde laMala Dona '
,recordavaun altre deis fels que
formen part d'un deis caprtols
més tristos I morbosos de la
histOriadel massls del Garraf.

-Des del valxell es va poder
apreciar parfectament I'exls-
tencla de la boca marina de la
Falconera, que tot, just té un
metre d'aloada I on antlgament
hl va ser construida una plata-
forma de reduides dlmenslons
par facilitar I'amarramentde les

Lescapritxosestermes deis penya-segalses conjuguenamb els túnelsartilicaJsdel ferrocarril DIARI

embarcaclons utillÚades par es deu a I'exlstencla de nom- corrosló de les algües que
traslladar els Inyestigadors. breses zones de calcártes. s'lnflintren I que dlssolen les

Per foroa el seu accés es fa Aleshores les algües de la plu- roques calcaríes,
únlcamenta través de cordades ja son absorvides en la seva Aquest preces. anomenat
fins arribara una palita obertura major part par les escletxes I cársttc,en el decurs deis segles
practicadaapropde labocasud formen després Importants ha converüt el massls del Ga-
del túnel ferrovlarl, préxlrn al cabdals subterranls com en el rraf en el paradls de
nucli del Garraf. Després cal cas de la Falconera. I'espeleologla par la rlquesa I
seguir un estret camr habilltat dlmenslons de les seves cavl-
sobre el preclplcl flns accedlr a COVES I AVENCS tats. '
la caverna. Des de flnals del segle pas-

L'absenclad'unaparmanent Els rlus circulen per un satels avencs Icoves del mas-
clrculaclóhldrogrAflca per complicat sistema d'avencs I 'srs han estatobjected'estudis.
l'lnterlorde les terres del massls coves formades par I'erosió I,a HI ha 20 coves I més dEi 130

avencscatalogats. El més lIaro
és I'anomenat avenc de
l'EsquerrA qué amb els seus
205 metres, a més de ser el
més profund de la zona és con-
slderat com un deis més Impor-
tants deCatalunya.

mNERARIS TURISTlCS
PEL MASSls,

A més,el massls del Garra!
oferelxinteressantsposslbilitals
de caire turlstíc, tan! pal que fa
als 'recorreguf$ en automovil
<\9m,eh!}tlnerá[ise~blcic.le~1 a,peu. ,..;, , . '. c; • ';

Un deis ·Itlneraris més ea-
ractertsucsés el que va des de
GavA.a Begues. Al. lIarg del
recorregut i gaudint del paíss-

, atga és obligatori fer una para-
da par veure l'Ermita de Bru-
gués i les,rynes del que va ser.
el Castell de l'EramprunyA,

Des d'aquest lndret es pot
observar tota la vessant orien- .
tal del rnassísdel Garraf i gau-
dir d'una de ies més boniques i
espectacularspanoramlquesde
la comarca del Baix Uobregal

EL PAISATGE DE
LA ZONA MARmMA .

Segulnt la zona costanera
.del massrs també es pot apre-
ciar I'enorme atractlu del
palsatge.

Les nombroses caletes
d'algües clares I de fina sorra,
com la Cala Morisca, la Cala

(p••••• le "'gln. ug!lenl)
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del; Forn I la Cala de la
Glnasta, on s'ha construit un
gran port ntlutic que pot acolllr a
més d'un mller d'embarcacions,
conformen la ballasa del paí-
satge cOstaner del Garraf.

Totes aquestes cales, que
astan ubicades en els alts murs
naturals que formen la fa9ana
marítima del massts són torea
per/lloses, especialmenten dies
de vent I de mar moguda, a
causa de I'existenciade corrents
ivoleranys molt per/ilosos.

AIGUA POTABLE

L'any 1934 un equip de
geolegs procedí amesurarel riu
subterrani de la Falconera, que
donaun aforamenld'uns30.000
litres d'aigua per minut. És adir,
que els seus cabdals poden
perfectament cobrir les neces-
sitats d'algua de Vi/anova I la
Geltrú I Sltges.

Malgrat els,diierents intents
per poder captar tan Importants
cabdals d'algua Ila construccló
d'un pou artificial a dalt de la
muntanya, amb una profundital
de 50 metres, fins ara no ha
estal possiQle el seu aprofita·
ment per al subministrament
d'algua potable;

La desembocadura del riu
subterranl és for9B complexa Ja
que ho fa per sota del nivel/ del
mar, la qual cosa fa quel'aigua
dol9B es barregi amb la salada,
sense tenir cap possibilitat de
ser aprofitad~ directament.
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m ' Pero la trlsta realltat d'avul
- "" 10 : dia és que encara han de tran ..

, " ,':/::': -' ..' .50 , • cOrrer molts anys perque sigui'
", , 40 possible I'aprofitamentde I'aigua

. <:».': • lO potable de la FalconeraEI con·
, r . .: 20 tinuat abocament degrans

'IOÓ"; "~ '10 quantitats de brossa irasidus,
, '" " , .50. _ ' o' prócedents en grao partda Bar·

, •••, "", ceíona, han convertít I'antiga·
'\, ,/"_. ','>:,'.";' ',10, mentfermosavalld'enJoanen

• , G ~~: :;: ,'-lO __ :. .un.cets més gransabOl;éldors
. '. ,.:".~." o o ~ ' GA,ER'A· . PRINCIPAL': s.Ó, . de Catalunya.

.... "",,'. '.' o', ,~,.<: ·~a;:lsf~r~a~~fI~i;~tli~~~~~
. " meabilització del sol i les parets

de I'abocador, han-anat facili·
tant la penetració de les algües
negras Iputrefactes, procedents
'de les escombrarias orgtlniques
I qurmlques,a les cavltats i si·
mes:
, Amés, tot alxo també alal/o,
reix la tormació de gasos toxlcs,
que van provocar la lamentable
mort d'un [ove espeleoleg.
Aquesta fortacontaminaci6, que
no té Intencló d'aturar·se, s'ha
vist agreujada per las pedreras
lIa construcció de rautopista,
que continuen dastrulnt ·el

,massls, a més de corrompretes
transparents aigüas nascudes,
segons lal/egenda, de les IIagri-
mes de tristesa d'una taca,

La galena principal de Le FalGOllera supera els 300 metre,s

L'any 1960 va organitzar·se· hores era Delegat Nacional
una exploració a gran escala d'Esports,lquecomptaambun
que va rebre el nom d'Operació nombrós equip da clennñcs. ..
Tritó. ' escatandristes, tresernberca-

CiORSi abundant material. e '

L'expedició, .que va durar
deu dles, va tenir un cost de
tres mllions de pessetes I va:
descobrir que la galeria princi-
pal de la Falcónera prossequla
fins els 40 metres de profundi·
tat, amb un recorregut absolut
de més de 300 rnetres, a
comptar des del tercer pou,

CAMPANYA
GARRAF·70

Aquesta operació va ser fi·
nancada per la Diputació de
Barcelona Iva tenir una segona
part amb la OampanyaGarrat-
70, a la qualva donar suport, J.
Antonio Samaranch, que aíes-

. Seg~ns~lsespeleOlegSe"lIt
de pedrel rodonel Indica un
dlnamllnie recurren! de
I'algua molt superíer a 'Iel
prevlslonslnlclalsl els balxoI

. Inclex desallnltat reglstra18;"
permeten esperar que &ls cab-
dala d'algua pot.able eatan
molt a prop d'on "a,'" poder

"arrlbarela submarlnlstes. ','
Els espeleolegs han mani·

'!estat també que s'ha demes-
_ ¡rat que una'exploracló dlrec-
. , te deis cabdals subterranls

'a realltz8ble.-amb un elevat
marge de aeguretat, I8IIIpre
que •• poa/n en joC el. lIde-
quats &lamenta, tant materlall

. com humana.

. BROSSAI ,
CONTAMINACIÓ


