
El riu Foix és un riu mediterrani
de trajecte curt, el flux del qual
va molt lligat a les precipitacions
pluviometriques i hi respon de
manera rápida, ja que en pocs
quilómetres davalla deIs prop de
1000 m d' alcada d'un deIs seus
afluents, que neix de les aigües de
les muntanyes de Montagut i
Formigosa.

La temporalitat és la característica
més important de la conca, amb
condicions de flux molt diferents
a l'estiu i a les epoques de pluja.
A l'estiu, la majoria de cursos
d'aigua estan secs, excepte la part
central de la riera de Pontons i la
part inicial del Foix. L' aigua de la
part final del Foix és originada
exclusivament per l' aportació de
les activitats humanes.

Cal advertir que, pel fet de ser la
conca del riu Foix de dimensions
reduides i de notable sequera, la
majoria de torrents i barrancs que
hi aflueixen no són més que el
resultat de l' acció erosiva de les
aigües superficials, efectuada a
copia de milers d'anys i proba-
blement modelat de forma decisiva
en epoques geologiques més
humides. Actualment s'ha con-
cretat en uns soles' en el terreny
que serveixen d' escorrentiu natural
en cas de fortes pluges i molts
d'ells només en cas d' aiguats
excepcionals.
Cal dir que el riu Foix resulta
d'un interés biologic considerable,
i que amb l'embassament eutrofíc
seria el lloc ideal per veure si
realment una modificació notable
de l'oxigenació del riuporta a la
recuperació de les comunítats '
d'invertebrats i té o no' incidencia
en l'eutrofització de l'em9assa--

EL "HOBBY" D' AQUESTA
TARDOR
DEL FOIX:
L'EMBASSAMENT
LA CONCA, EL RIU,

ment.

EL FOIX 1ELS SEUS AFLU-
ENTS PRINCIPALS

Foix, Riu (o Riu de Foix)

- Longitud: 48 km
- Superfície de la conca: 312 km2
- Cabal (al pantá): 0,43 m3/s

Neix a la Serralada Pre-litoral,
al coll de l 'Espinagosa, a la serra
(i terme) de la Llacuna, recollint
els diversos torrents que allí es
formen. Va en direcció SO que
canvia girant primer al S i després
al SE. En aquest moment hom
l'an.omena també riera de I'Horta
i poc després, al peu de la mun-
tanya de Foix, riera de Dosrius.
Entra a la plana penedesenca al
terme de Sant Martí on rep l'apor-
tació més important: la riera de
Pontons. Poc després de l'aigua-
barreig pren la direcció sud que
no abandonara encara que fent
moltes giragonses. AIs Monjos se
li ajunta per l'esquerra la riera de
Vilobí, i a Castellet i per la dreta
la de Marmellar. A partir d'a-
quest punt s'ha d'obrir pas per
travessar la Serralada Litoral,
cosa que fa a través del congost
de Rocacrespa aprofitat per bas-
tir-hi el panta de Foix. A la sor-
tida del congost arriba a la plata-
forma costanera del Garraf
construida, en part, pels seus
sediments. Desemboca al Mediter-
rani a ponent de Cubelles.

A part de les tres rieres esmen-
tades que es descriuen més enda-
vant, els afluents més importants
són:

Riera de I'ALBEREDA: S'uneix
al Foix, a la baronia de Riudefoix,
dins el terme de Sant Martí Sar-
roca.

Riera de MONTSARRA: Recull
l'aigua de la serra de Font-Rubí,
també s'uneix al Foix al terme de
Sant Martí.

Riera de la MUNIA: Recull
l'aigua deIs municipis de la Mú-
nia, Castellví i de les Conilleres.
fa de termenal entre els Monjos i
Castellet, i desemboca enfront de
les Masuques.

Barranc de la FONT DE L' AL-
ZINA: Entre altres, recull aigua
de la serra d'Olerdola i desemboca
al panta.

ELS ORIGENS DEL PANTA
DE FOIX

L'origen remot del panta era la
sequera geologica d'una comarca
on predominen els terrenys cal-
caris, i l'origen més immediat el
flagell de la fil.loxera, que tar-
danament, cap als anys 1890-1900,
acaba delmant les feixes de vinya
que omplien del tot les nostres
terres més o menys conreables. El
problema era saber quins conreus
podrien substituir la vinya en el
cas que calgués abandonar-la. 1 és
que passant també la indústria una
situació ben crítica, calia tomar a
la terra, i com que el conreu de
secahavia fracassat es pensa en la
reconversió en regadiu.

Fou el senyor Pelegrí Ballester qui
va comencar a propagar la idea'
d'aprofitar les aigües del riu Foix,
construint un mur de contenGl9_
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més enllá de la
Masia de Xori-
guera. El tema
es tracta pú-
blicament el 23
de maig de
1901 en un
apatd'homenat-
ge a Joan
Bofill i Mar-
torell, que
havia estat
elegit diputat
provincial peI
nostre distrlcte.
El dia 22 de
maig, vingué a
Vilanova el
canonge i geo-
leg Jaume
Almera, i fou
portat a Xori-
guera per fer
un reconeixe-
ment de l'in-
dret. El dia 31
del mateix mes
va inspeccionar el mateix lloc
l'enginyer de camins Sr. Gorria.
Ambdós es van pronunciar favora-
blement, i pel mes d'agost el Sr.
Gorria comenca els treballs de
replanteig. El dia 5 d'octubre, el
Sr. Ballester rebia el projecte cor-
responent amb un pressupost que
pujava 800.000 pessetes i el pre-
sentava al ministre d'Obres Públi-
ques, acompanyat per l'alcalde de
Vilanova, Sr. Joan Braquer, i
també pel diputat del districte, Sr.
Joan Ferrer-Vidal i Soler. El dia
20 d'octubre vingué l'autorització
oficial, i el 15 de novembre de
1901, es forma la "Sociedad Ges-
tora del Pantano de Villanueva y
Geltrú" en el curs d'una reunió
tinguda a la casa del Sr. Ferrer-
Vidal, i en la qual fou nomenat
president, Artur Ferrer Femández,
sots-presidents, Alfons Vinyals i
Francesc Ricart i Marrugat, i
tresorers i vocals, Pelegrí Ba-
llester, Francesc Font i Gumá,
Joan Soler i Suau, Francesc Ferrer
i Ferret i Joan Braquer.
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El sobrccixidor del Panta. cnguany en plcna activit2t. FOIo: l. Sivill

Durant uns anys es féu una gran
propaganda, en que va prendre
part preponderant l' advocat Teodor
Creus i Coromines. Finalment, el
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30 de setembre de 1909, un R.D.
determina l' execució de l' obra,
segons un projecte aprovat el dia
anterior. Un contemporani d'aque-
lla efemérides, el Sr. Josep Car-.
bonell i Rovira, va escriure:
"L'actual pantá va ser projectat
per a ésser construit en quatre
anys, i la seva construcció en dura
vint -i-quatre."

Les obres de la presa s'acaben
l'any 1928, pero les canalitzacions
de regatge s'acabaren l' any 1936.
L'alcada de la resclosa és de 32
m. La capacitat de l'embassament
és per sobre deIs 6 Hm3
(6.000.000) m3 d'aigua, encara
que ara té menys capacitat pel llot
dipositat en el fons. 1 la superficie
total del llac és de 29 Km2. La
naturalesa carstica del terreny fa
que es perdi molta aigua per
filtracions.

L' any 1990 el podem definir com
l'any de la "inversió" pluvio-
métrica.

En la zona en que estem situats,
la norma pluviométrica seria de
pluges abundoses el gener i el

febrer (l'aigua del gener omple la
bóta i el graner); més endavant
tenim l'abril (que cada gota val
per mil), aixo vol dir que d' aigua
més aviat poca; i (pel maig cada
dia un raig) , que traduit significa
que plovisca molts dies pero de
suor a la terra, poca. Finalmem·,
tenim l'estiu, amb calor i més
calor i d'aigua poca... poca?' Bé,
aixo és la norma general, pero no
la d'enguany. Aquest any el va-
rem comencar molt sec i sense
neu, i fins prop de l'estiu va
continuar la mateixa tónica, es-
gotant-se els embassaments i pre-
parant arreu els plans de restricció
d'aigua. Pero resulta que va co-
menear a ploure quan ningú ja no
s'ho creia, l'alarma es va esvair i
els embassamentsvan comencar a
pujar de nivell.

Entre els embassaments de Cata-
lunya tenim molt a prop nostre el
de Foix. El panta de Foix va
superar la tendencia dels altres, i
es va omplir del tot. 1 l'aigua
continuava afluint-hi i va co-
menear a vessar-se cap al mar per
la riera de Cubelles. Que el panta
de Foix es vessi no és gran notí-
cia, la seva capacitat no és molt



gran (6.000.000 m3 aigua), pero
cal tenir en compte que les con-
ques que hi conflueixen són poc
extenses. No li restem dones el
seu merit, és 1'únic de Catalunya
que s'esta sobreeixint, tal com
deiem, a causa de la "inversió"
pluviometrica d' enguany.

Tomant, dones, si era no era
notícia, direm que per a la gent
un xic romántica sí que ho és de
notícia, i en assabantar-se'n li fa
falta temps per fer-hi una es-
capada. 1 toma a veure el que ja
havia vist i a fotografiar el que ja
havia fotografiat en altres oca-
sions. La bonica arcada que fa
l' aigua per sobre el sobreeixidor,
una arcada simétrica, il.luminada
pels raigs horitzontals del sol de

la tarda, o també la caiguda verti-
cal de l' aigua escumosa, vers la
riera camí de la mediterránia no
gaire llunyana.

El panta de Foix, doncs,ha rebut
la nostra visita, .i també els seus
voltants, els turons que 1'envolten,
que no depassenels 225 m d'alca-
da, i ens ofereixen una perspectiva
sempre immillorable. Tots els seus
voltants són verdosos, d 'un verd
clar ja que tot esta creixent, i com
que anys enrere el foc va mal-
metre els boscos, ara la vegetaci6
és a prop de terra, els pins nous
d 'un metre d' alcada, el fanas, el
margalló, el llentiscle, la boga,
etc. 1 enmig de tot aixo la font
del Mas. Camús, que abans rajava
la major part de 1'any, pero ara
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només rep les avingudes de les
pluges, i que aquestatardor ha tret
el ventre de pena,btollant per
cinc deus que ella s'ha rer. .

Si passem a 1'altra riba de la
presa, ens sorprendrá el corriol pel .
qual hem de passar, a voltes a
free d' aigua, i en els revolts natu-
rals de la riba podem veure-hi una
colla d' anecs que hi fan vida i
que, en una quantitat de 200
aproximadament, animen tota
l' área del panta.

Acabem la nostra visita a aquest
bonic paratge. Hem pujat als cims
que 1'envolten i hem seguit tota la
carena, les Botes, la Pedrera, la
Roca Rodona, i ja de baixada per
la carretera, i per la nostra dreta,
ens acompanyava de més a prop o
de més lluny el riu Foix, deixant
escolar l'aigua pendent avall, i
vorejant ara la Masia de Xorigue-
ra, ara rodejant Lurdes, ara pas-
sant a free de Rocacrespa, per
deixar-nos en ésser a la Masia del
Salze, on ell enfila la recta vers el
mar, i nosaltres la pujada del
Corral de Milá vers Vilanova.

Joan Lluís Sivill
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