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ELS SIS CAMINS

CAL PAU DE L'HOSTAL
EL FRAIG ,

LA CREU D'EN GARI
E L S S I S C A M I N S

Aquest nom ~s relativament. mo-

dern, ja que en la documentació

antiga aquest paratge porta el

de la Creu d'en Garí. Es tracta

de l'encreuament de tres vells

camins: la Carrerada, el Camí-ral

i el camí de Vilanova a Rocacres-

pa a l'Arboº. Era una petita
placeta irregular cenyida pels

marges dels camins radials que

hi confluYen. En aquest punt és

possible l'existencia d'una rudi-

mentaria creu, de les anomenades

de terme, i que hom suposa ante-

cessora de la que hi ha prop del

diposit de l'Aigua Nova. També

es provable que la paraula 'creu'

sigui equivalent a encreuament

de camins. Se'ns escapa qui seria

el Garí que donava nom a la cruY-

lla. Aquest cognom figura ja en

documents antics del nostre terme

i continua vigent en l'a~tualitat

Voltat de terres de seca i er-

mots pedregosos fins fa pocs

anys, era un paratge aYllat, molt

allunyat de construccions habita-

des. A part d'alguna barraca de

pages, l'únic edifici notable

dels rodal s era la desballestada

Torre d'en Valles. Sempre recor-

daré la sorpresa que em sobta un

setembre del 1969, després d'una

llarga temporada de no haver pas-

sat per aquest indret. Havia en-

trat pel camí del Mas d'en Palau,

per la carretera de l'Arboº. Pas-

sada aquesta masia vaig trobar-

me en un incipient carrer a~b ca-

ses a mig construir a ambdós cos-

tats. No sabia exactament on es-

tava i em costa de reconeixer els

Sis Camins per l'enderroc d'al-
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guns marges i uns notables eixam-

plaments. Al cap de poc temps ja

hi havia un establiment de begu-

des, gelats adhuc pollastres
al'ast.

El creixement fou rapid en aixe

car-se cases per a habitar-hi pe~

manentment. Es formaren dos nu-

clis separats, un de proper als

Sis Camins i un altre de més en-

lairat enfront de la Torre d'en

Valles. Han tardat molt en formar

un sol conjunt i encara avui la

unió no és ben resolta. Pel setem

bre de 1975, prop de la Torre

d I e n Valles hi havia instaHada

una serralleria i s'havia cons-

truYt un edifici que més tard se-

ria el bar-restaurant Miramar.

Efectivament, des d'aquell tos sal

és perceptible una extensa franja

del nostre litoral. Pel marº de

1976 la premsa local denunciava

que aquesta zona d'urbanització

anarquica era conflictiva per a

Vilanova. El 1982 s'iniciaven les

obres de la Variant de carretera

C-246 en el terme de Vilanova.

Encara es tardaria dos anys en

arribar a la Collada-Sis Camins.

Pel mes de novembre de 1984 s'es-

tava excavant la trinxera que se-

pararia els dos sectors. Pel ge-

ner de l'any següent l'obra que-

dava enllestida i ar,ibat el ju-

liol ja es podia creuar pel pont

com també pel pas establert al
camí de Rocacrespa.

Enfront del bar Miramar, a l'al

tra part de la Carrerada, hi ha

un sector d'horts familiars amb

dos estrets. carrers p ar a l-l e l s ,

La. trinxera de la Variant hi és

a fregar. Una barraca que s'inter

Canonades-Coliectorsde la plana del Fraig

en previsió al pas de la variant - agost 84 (Foto: JoanVirella)



Barri dels SlS Caminsi el Fraig
des de la carretera de l' Arbo; (Foto: JoanVirella)

posava fou enderrocada. Un temps

abans, el propietari hi pinta "en

venta" per Sl algú picava i en

podia treure, així, més que en

l'expropiació.

La serralleria,que en principi

estava en la part més enlairada

del barri, es trasllada prop deIs

Sis Camins. Actualment és un pro~

per taller especialitzat en por-

tes tanques metaHiques de l s

germans Alfaro. Al camí de Roca-

crespa hi ha la casa i magatzem

"Casa 81anca" deIs contratistes

d'obres germans Tienda. Tocant

a la Carrerada (c. del Pantano)

hi ha un establiment on es ven

pa i queviures. Hi comptem sis

bars: Miramar, la Nansa i el Abu~

lo, a la Carrerada. El Mérida al

carrer Montserrat, i el Local So-

cial J.R. (?) i Seis Caminos al

carrer Divina Pastora. Fa algun

temps tanca el bar ~audí, al car-

rer del mateix nom, i que era a

la vegada seu del F.C.Gaudí. A

la darreria del 1987, fou insta-
Hada una cabina t e Lef ón i c a a la

placeta deIs Sis Camins.

Quasl totes les cases tie~en en-

llumenat de la FECSA i aig~a cor-

rent subministrada per un partic~
lar. A l qun e s r di sposen de t e l é fpn

propi lligat a la xarxa vilanovi-

nao No hi ha enll~menat públic

als carrers. Tampoc hi ha locals

de culte. Per iniciativa popular

se celebra, des de fa pocs anys

i cap a la fi de juliol, la Festa

Major del barri, amb ball i l'a-

tracció maxima és la installació

d'una polemica pla~a desmuntable

de braus, a pesar de les prohibi-

cions decretades per la Genera-
li tato

Els límits teorics d'aquesta

barriada són la placeta deIs Sis

Camins, la Carrerada, la Variant

C-246, el camí de Rocacrespa, el

carrer del Muro, el Camí-ral o

de la Turbina i la placeta inici-.

al. En tota la zona compresa en

el mapa, Collada, Sis Camins,

Fraig, Somella, etc. es comptabi-

litzen 325 persones empadronades.

Se suposa que n'hi ha bastantes

més que hi viuen permanentment,

pero no hi estan censades. Hi an~

tem les següents retolacions de

carrers: el Coso, Palomos,Flores,

Miramar, Rosales, Sitges, Panta-

no, Taller, Ebro, Don Pelayo ,

Seis Caminos (sic), Montserrat,

Divina Pastora, Gaudí, Ferrer,

Almendros, Einstein i del Muro.

CAL P A U DEL I H O S TAL

Dins l'extensa partida del

Fraig, dedicada principalment a

conreus de seca, slhi establí,

cap al. principi de segle, un mas

o sínia on cultivaren ensems vi-

-~ya, cerals i regadiu. Per a la

'darrera activitat es perfora un

pou que dona resultats positius

que, accidentalment, forada el

sostre d'una petita caverna. En

el curs de la guerra civil fou

utilitzada com a amagatall. La

família que tenia cura deIs ter-

renys i casa adjunta no era vila-

novina. Provinents d'algun indret

de llinterior de Catalunya, ja

portaven el renom que traspassa-
ren a la finca. Posteriorment ma~
xaren, pero el toponim ha persis-

tito No sabrem mai qui fou en Pau

ni quin hostal regia. El pou sub-

sisteix i és utilitzat per a l'a-

bastiment de la casa originaria

de les parcelles del barrio

Ha tingut diversos propietaris

actualment ho són la família

Ortega Jara, que, entre d'altres

activitats, dirigeixen una empre-

sa de construcció especialitzada

en excavacions, rases i rebaixos

de terrenys. En data indetermina-

da es decidí parcellar la finca

per a establir-hi horts famili-

ars. El mar~ de 1976, la premsa

local cita aquest sector com a

zona conflictiva d'urbanització

iHegal, pero veri tablement no

és fins a l'agost de 1978 quan

hi veiem tra~ar una xarxa de vi-
als a partir d1un antic camí de

tra~at irregular, provinent de

la carretera de l'Arbo~. Per l'o~

tubre ja s'havien definit els ca~

rers i pel setembre de l'any se-

güent l'Ajuntament plantava a
llentrada un retol advertint que

es tractava d1una urbanització

iHegal que calia consultar a

la Casa Gran per a l'adquisició

de parceHes. Aquest r é t o l no du-

ra ni una setmana, arrancat, es

deia, pels mateixos parceHistes.

Pel juny de 1981, la parceHació

havia adquirit un gran increment

i hi havien proliferat una munió

de casetes, pero ja tenien a so-

bre l'espasa de Damocles.

Pel maig del 1982 s'iniciaven

les obres de la Variant dins el

terme de Vilanova. Fins al juny

del 1984 no li toca el torn al

sector del Piular-Cubelles, i al

cap de poc temps, bona part de

la partida del Fraig, horts incl~

sos, era un munt de terres remog~

des. Alguna caseta fou enderroca-

da i s'inicia el pont per sobre

el camí de Rocacrespa.Tant aquest

camí com el del Fraig i altres,

en temps plujosos es converteixen

en veritables rieres'i rases con-
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ductores d'aigua. Per a resoldre

aquest problema calgué situar

grans canonades per sota la Va-

riant, per tal que no actués com

a mur de contenció. Són tubs de

gran diametre que admeten el pas

de persones adhuc que vagin en

bicicleta, moto o velomotor.

Tanmateix la Variant secciona

la partida del Fraig. Just és que

el sector de migdia adquireixi

personalitat propia amb el nom

ja tradicional de Cal Pau de

l'Hostal. Els límits d'aquest sec

tor són la Variant, la carretera

de l'Arbo~, el Torrent de l'Aigu~

cuit i el camí de Rocacrespa fins

al pont de la Variant. A la part

de llevant d'aquesta zona hi ha

dos ~uclis d'hortes, el de cal

Pau i el de l'Aiguacuit, amb uns

peculiars accessos sense sortida.

Hi ha un únic carrer amb nom, el

de Ortega de Luna, a l'antic camí

del Fraig.

E L F R A I G

En documents antics, i no t;ñ

antics, és denominada aquesta

partida, indistintament,el Fraig,

Fraix, Faraig, Faraix, Fondo del

Fraig o Fondo del Fraire. En for-

ces ocasions i en una mateixa es-

criptura, hi figuren grafies di-

ferents. En realitat no hi ha cap

fondalada que pogués justificar

l'expressió de "fondo". A part

els costers que baixen de les im-

mediacions del Mas d'en Palau i

el diposit de l'Aigua Vella com

a inicis d'un incipient fondal,

tota la resta, des del Camí-ral

fins al camí de Rocacrespa, és

una gran planura d'escas pendent,

antigament dedicada a la vinya

i als cereals.

Com ja hem indicat en l'apartat

anterior, la Variant migpartí

aquesta planura. Regint-nos, a

més, per la divisió poligonal pa~
ce l-l ar ia del terme de Vilanova,

creiem que, actualment, hem de

cenyir aquest sector pels límits

que formen el Cami-ral, la carre-

tera de l'Arbo~, la Variant, el

cami de Rocacrespa i el carrer

del Muro fin~ a la cruIlla amb

el Cami-ral. La parce}lació d'a~

q~esta zona ana para}lela amb la
del Cal Pau d.e l t Ho s t a l . Com j a

. '. . ..
hem citat, els vells camins pre-

existen\s, convertits ara en car-

rers, conserven la condició de

conductor s Jd'aigües pluvials
tenen un pis llastimós que, quan

no és pedregós i ~mb reguerots,

és de pols o fango

Queda subdividit en dues zones

definides, originades potser per

correspondre a distints propieta-

ris. La de llevant és associada

a la primitiva parceHació de Cal

Pau de l'Hostal. La de ponent qu~

da limitada entre el Cami-ral o

Turbina el carrer Meridiana.

Es el sector amb més personali-

tato Hi ha quatre carrers perpen-

diculars al Cami-ral: Pedralbes,

Felip Neri, Espronceda i Bilbao.

En el primer, hi tenim el bar Pe-
dralbes, la fusteria d'AveUí .601-

varez i el taller mecanic Mecator

Foto aér-ia de Vilanova l' any 57 on es pot veure
l' Aigua l'bva, la Callada i el Fraig
quaneren encara campsde conreu.
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nics. Tocant a la carretera de

l'Arbo~ hi ha la factoria meta-

llGrgica Robins, S.A. i, quasi

tocant-hi, unes naus de MAHLE,

S.A. (fins fa poc FISA). Més cap

a llevant hi ha la granja-vaque-

ria coneguda popularment com a

Cal Gat Negre.

Tornant als carrers perpendicu-

lars al Camí-ral, tenim el segon,

amb anecdota inclosa. Preguntem

el seu nom i ens diuen que "Feli-

pe Neri"."Sense el Sant?""No, pe!:.

que aquest ja hi és a Vilanova".

També hi és el de Bilbao, perb

no el del poeta Espronceda. Al-

tres carrers més o menys retolats

del sector de llevant són Meridia

na, Nueva, del Sol i un tros del

Ortega de Luna.

L A C R E UD' E N G A R Í

Aquest sector queda situat a

la cap~alera de l'antiga partida

del Fraig, separada actualment

per la divisió poligonal de les

partides del terme. Queda limitat

pel camí de la Carrerada (Avingu-

da Mas Palau), dipbsit de l'Aigua

Vella i tanques del Taller-Escola

Sant Miquel i Col-legi Margalló,

amb les terres encara cultivades

d'en Tallaferro, i el Camí-ral

fins a la'~ruIlla dels Sis Ca-

mins. A l'hora de donar nom a

aquesta zona se'ns presenten di-

versos dilemes. El de Sis Ca-

mins ja esta adjudicat. El de Mas

d'en Palau no li correspon a pe-

sar de la proximitat. Hem pensat

en el de la Creu d'en Garí, nom
histbric deIs Sis Camins, ja mig

oblidat i per tant amb possibili-

tats de reivindicar-lo.

Aquesta barriada té la forma

d'un ventall irregular amb les

barnilles o radis dirigits cap

al Camp d'en Tallaferro. Els car-

rers que segueixen el sentit ra-

dial són de fort pendent, pedreg~

sos amb el pis erosionat per

les pluges. Els transversals pro-

curen cenyir-se al nivell d'anti-

gues feixes i conservar certa ho-

ritzontalitat. Fa pocs anys era

una zona forestal poc densa, amb

certa abundancia de pins, molts

dels quals encara subsisteixen,

especialment uns exemplars molt

notables en la part baixa, llin-

dant amb els cultius d'en Talla-

ferro i que es diu que en un fu-

tur formaran part d'una zona ver-

da de certa extensió.

El nucli s'ana formant al prin-

Clpl de la decada dels setanta.

Pel novembre de 1973, i amb motiu

d'un petit incendi, es fa constar

que ha estat en un sector de la

urbanització tISis Camins", situa-

da davant del Mas d'en Palau. La

localització no presenta dubtes.

Sí que els ofereix, perb, una pe-
tició del novembre de 1975, so1'1.!:.

citant permís per a la illumina-

ció del "polígon residencial Vall

Palau" (?). No podem precisar

quan s'inicia la retolació provi-

sional dels carrers d'aquests ba!:.

ris, perb pel novembre de 1978

la premsa local citava el carrer

Lenin. Algun temps després trac-

tarem inútilment de trobar-lo.

Onicament veiérem un retol matus-

ser on figurava el nom de John

Lennon, així incorrectament gra-

fiat. Del capdavanter de la Revo-

lució d'octubre a l'assassinat

ex-beatle hi ha una certa dife-

rencia, oi?

La inauguració, a l'octubre del

1980, de l'Escala-Taller Sant Mi-

quel per a disminults psíquics

també a l'octubre del 1983 del

c o ll e q i Margalló d'E.G.B. ha con-

tribult, per praximitat, a donar

caracter a aquest barrio Retols

de fusta, alguns ja desapareguts,

designen els carrers Betis,Güell,

Cazorla, Sofia, Sant Miquel, Pi-

no, Centro, Mayor, la Plata i al-

tres ja esmentats. L'Gnic establ.!:.

ment que hi veiem és el Forn de

Pa Casas, on també figura una

marca de gelats a l'entrada. El

nom no el jutgem correcte, ja que

el forn, si no anem errats, és

a Cubelles. Aquí hi deu haver,

en tot cas, una taula de pa.

JOAN VIRELLA 1 BLODA
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Data E T A P A KM

21

22
t
23

CAP DE CREUS - PORT DE LA SELVA

PORT DE LA SELVA - VILAMANISCLE

VILAMANISCLE - SANT MARTÍ BAUSSITGES

16,6

20,5

18,8

20,024 ; ', SANT MARTÍ BAUSSITGES - LA JONQUERA

1-10-89

22-10-89

19-11-89

17-12-89

.
*. si bé les dates es respectaran, és possible que

hi hagi lmodificacions en alguns trams i que les
etapes no s'ajustin a les anunciades, tot per ra6
de dificultats en l'arribada deIs autocars en al-
guns 110cs. A~b tot, en sereu assabentats oportu-

;! ,"

nament.

La Comissi6 del GR
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